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si Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının 1111 sa
yılı Kanıma bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'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 Cumhuri
yet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve 
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in. Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu ka
nunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanun
lara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki kanun 

teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/62, Cumhuriyet 
Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 513) 
Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 613) 102:118, 

119:12ı! 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ömer Ucuzal, 
Orhan Akça ve Kâzım Yurdakul'a izin verilmesi 
va 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Ucuzal'ın 
tahsisatının verilebilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkereleri okundu, kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege'nin, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun ayrı iki komisyon haline getiril
mesine dair önergesi ile ilgili Anayasa ve Ada
let Komisyonu yazısı okundu. Konu üzerinde ya
pılan görüşmelerden sonra Başkan; önergenin 
İçtüzüğün 180 nci maddesine uymaması sebebiy
le ve Komisyonun mütalâası veçhile önerge üze
rinde hiçbir muamele yapılamıyacağını bildirdi. 

Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin üye se
çimi hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
Turan Şahin'e dönüşüne kadar, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demirin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, İçişleri; 
Kars Üyesi Mehmet Hazer'in Kamu İktisa

di Teşebbüsleri komisyonlarından istifa yazıla
rı okundu, bilgi edinildi. 

Pakistan Millet Meclisi Başkanı Fazlul Ka-
der'in; İstanbul Üyesi Sami Kırdar'm vefatı 
münasebetiyle gönderdiği taziye telgrafı okun
du. 

Başkan; üniversitelerde araştırma yapmak 
üzere kurulan Araştırma Komisyonuna yalnız 
bağımsız üyelerin aday gösterdiğini, diğer 
parti ve grupların da 7 Ocak 1964 gününe ka
dar adaylarını bildirmeleri gerektiğini (beyan 
etti. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı, görüşüldü ve tasarının kanun
laşması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Askerlik Hizmetinin Emeklilik ve Terfiden sa
yılması hakkında kanun teklifi 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 kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkında kanun teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Kanu-
ıtunun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozealı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifinin; 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil ve üç arkadaşının, arazi ve bina ver
gilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hak
kındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi ile, 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü 
maddesine göre makam hizmetlerine tahsis edi
len taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fıkra-
eklenmesine dair kanun teklifinin görüşülmele
ri. komisyon sözcüsünün bu birleşimde hazır bu
lunmaması sebebiyle, gelecek birleşime bırakıl
dı. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair tüzük teklifi 
görüşüldü ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
içtüzük teklifinin görüşülmesi, teklif sahlbinin-
de bulunmasını teminen, gelecek birleşime bıra
kıldı. 
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Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-
nu roparu ile, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30.4.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu okun
du ve kabul olundu. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine 
dair Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanım tasarısının görüşülmesi, Hükümet ve Ko
misyon hazır bulunmadığından, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile, 

Rapor 
1. — Markalar Kanunu hakkındaki kanun 

teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 

(M. Meclisi 2/160) (C. Senatosu 2/140) (S. Sa-

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçiminin 
birlikte yapılması kabul edildi. 

Beş üye ayağa kalkarak yoklama yapılması
nı istediler. Yoklama yapıldı ve Bütçe Komis
yonundaki üyelerle birlikte ekseriyetin bulun
duğu tesbit edildi. 

C. Senatosunun bu andaki mevcudu ile yapı
lacak seçimde salt çoğunluğun temini mümkün 
görülemediğinden seçimler gelecek birleşime bı
rakıldı. 

7 Ocak 1965 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

yısı : 525) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 
2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/756; C. Senatosu 1/444) (S. Sayısı : 
526) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Sırn Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i . — Kocaeli Üyesi Rıfat özdeş'in; Deniz 
Nakliyat T. A. Ortaklığı hakkında teşkil edilen 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna 
yeni yapılacak ihbar ve gösterilecek delil üze
rinde de incelemeler yapmak yetkisinin verilme
sine dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun yüksek kararma 
iktiran eden Deniz Nakliyat T. A. Ş. hakkın
daki araştırma kararından sonra Heyeti Umu-
miyeye arz ettiğim mevzulardan daha mühim 
vakalar elde etmekteyim. Araştırma Heyetinin 
İstanbul'da vazifeye başlamasından sonra da 
bizzat Şirket bünyesinde de, benim vâkıf olama
dığım ve delillerini elde edemediğim vakıalar 
hakkında malûmat verileceğine inanıyorum. 

İçtüzüğümüzün muvacehesinde, Araştırma 
Komisyonuna gerek benim ve gerekse diğer eş
hasın yeniden bildirecekleri mevzuları da tet
kik yetkisinin verilmesi hususunu Yüksek Se
natonun reylerine arz edilmesini saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Başkan
lık bu önergeyi tetkik etmiştir, önergenin bi
rinci fıkrasında, yeni vakalar elde edilmesi ih
timalinden bahsediliyor. İkinci fıkrasında «ben
den başka deliller verebilecekler bulunabilir» 
ibaresi vardır. «Teşkilât bünyesinde deliller ve
rebilecek şahıslar vardır» buyuruluyor. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şimdi İçtüzüğün 133 ncü maddesi şudur : 
«Cumhuriyet Senatosu araştırması, belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir.» diye yazılı. Yani, incelemesi yapıla
cak olan hususların belli bir konuya inhisar et
mesi lâzımdır, zaruridir» 

Muhterem Özdeş'in beyan buyurduğu husus, 
evvelce Araştırma Komisyonunun teşkili husu
sundaki kararda belli olan hususlardan başka 
bir husus ise, bunu belirtmesi için, bu maddeyi 
okudum. Eğer evvelce araştırılması İstenilen 
belli konular hususunda yeni deliller ise bunuii 
hükmünü de okuyorum. «Araştırma Komisyo
nu; bakanlardan ve ilgili gördüğü herkesten 
bilgi alabilir. Araştırma bitmeden araştırma ko
nusu hakkında Hükümetten sorti sorulamaz.» 
diye 137 nci madde vardır. Sayın özdeş de, Sa
yın bir başka üye de ve her vatandaş da bu araş
tırma komisyonuna bilgi verebilir. Şimdi sadece 
bu arz ettiğim hususları tavzih için Sayın öz
deş'e söz veriyorum; buyurun efendim. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; Deniz Nakli
yat Şirketi hakkında araştırma yapılması ko
nularını yüksek ıttılaınıza arz ettikten sonra bu 
şirketin bünyesinde cereyan eden ve binnetice 
büyük zararlarla bilançosunun kapanmasına se^ 
bebolan bâzı hâdiselerde bana gelmiş ve bunla
rın bir kısmını Araştırma Komisyonuna intikal 
ettirmiş bulunmaktayım. Ayrıca, yine bana 
vâki müracaatlardan benim bilemediğim, bana 
intikal etmiyen ve benim elde edemediğim yine 
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bu şirketin bünyesinde ve bilançosunun zararla 
kapanmasına âmil olan bâzı hususların şirket 
bünyesine dâhil kimseler tarafından uzun za
mandan beri devam eden bir terör havası içeri- j 
sinde ihbar yapmaktan çekinen ve korkan, bün- ! 

yeye dâhil memurlar tarafından Yüksek Ko- ; 
misyona arz edilmek üzere teşne halinde bulun- j 
düklarım öğrenmiş bulunmaktayım, tçtüzük bu j 
mevzulardan başkasını araştırmaya belki müsa- i 
aıcte etımOT vte kominyonuımuız da loiümiğe sıkı 
sıkıya bağlı kalır düşüncesi ile, sadece bu bran
şı ıslah etmek üzere yaptığım bu teşebbüsün ne
ticesi hakkında Yüksek Senatonun daha iyi 
malûmat sahibi olabilmesi için, yeni gelecek 
mevzuları da tetkik ve araştırma hususunda ko
misyonun yetkilendirilmesin! arz ve rica etmek 
üzere bu müracaatımı yaptım. Aksi takdirde bu 
yeni mevzular üzerinde de yeni baştan müzake
re açmak, yeni bastan Yüksek Senatonun rey
lerine müracaat ederek yeni bir araştırma ko
misyonu teşkil etmek gibi, kısa bir yoldan git
mek yerine çok uzun bir yola sapmış olacağı
mız kanaatindeyim. Yoksa bendeniz mesaiden 
kaçman bir adam değilim. Bu yeni mevzular 
üzerinde de yeni baştan huzurunuza gelir ve 
arzı malûmat ederek tasviplerinizi almak istir- I 
hamında bulunurum. Elbette ki, bu yetkiyi bu 
komisvona verir» vermemek kararı reylerinizle 
tezahür edecektir. Zannederim, bu istirhamımın 
kabulü, yolu kısaltacak ve Muhterem Senato bu I 
zararlı ve menfaatler zinciri halinde çalışan bu I 
müessesenin bir an evvel ıslah edilmesi için la- I 
zımgelen malûmatla teçhiz edilmiş olacaktır. I 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Acaba sayın soru sahibine bir soru sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Sayıp Ürgüplü, üye üyeye so
ru soramaz ama, böyle bir hâdisede sorabilir. 
Buyurun. 

SÜAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Böyle bir araştırma heyeti kurulunca, bu mü
essese bir ihbar müessesesi haline gelecek ve 
Sayın Başkanımızın dediği gibi kurulmuş olan 
müesseseden, vazifesinden her ne suretle olursa I 
olsun uzaklaştırılmış memurlar, müstahdemler I 
ve diğer ihbarlar, mütaahhitler gelirse, bu mü
essesenin kurulduğa günden bugüne kadar bu | 
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heyet bütün bunlarda devamlı bir teftiş mües
sesesi olacak, Devleti tahkik etmek vaziyetinde 
kalacak mı, kalmıyacak mı? 

RlFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Efendim, mev
zuubahsolan müddet ancak 1,5 senelik müddet
tir. 

îkinci olarak da; Yüksek Araştırma Kurulu 
bu mevzuubahsolan meselenin ehemmiyetini tak
dir ederek yapılacak olan ihbarların tetkike şa
yan olup olmadığını tâyinde muhtardır. Bina
enaleyh, böyle bir tehlikenin mevcudolacağı ka
naatinde olmadığımı arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. : 

BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir muayyen ko
nu hakkında soruşturma açılmasına karar 
verdiniz. İçtüzük hükümlerine göre, konu
nun muayyen olmsmı Başkan da ifade buyur
du, İçtüzüğün ibaresi de ıböyledir. Şimdi muh
terem senatör arkadaşımızın ifade buyur
dukları mevzu, bu konunun tamamen haricin
de mevzulara sirayet ediyor. Tahkikat yapı
lırken ıbir memurun her hangi -bir konuyu ih
bar etmesine mâni bir hüküm yoktur, ihbar 
edebilir. Ancak bu muayyen konuyu tahkikata 
memur edilen-heyetin tetkik edip etmemesi 
meselesi cayi sualdir. Benim kanaatimce o 
muayyen konuyu da yine buraya getirip, bu
radan karar alıp yetkili komisyonu salâhi-
yetdar kılmak, vazifeli kılmak zarureti var
dır. Bu itibarla belirli konuda, kendilerinin 
Senatoya verdikleri ve kararınıza iktiran et
tiği konular üzerinde ancak tahkikat yapı
lıp, diğer meselelere tahkikatın sirayet etme
mesi usul iktizasındandır (kanaatindeyim. Bu 
itibarla vermiş oldukları önergeyi âm ve şâ
mil mânada mütalâa ederek meseleyi (bu yöne 
tevcih etmekte isabet olmadığı düşüncesini 
ar;; ederim. Hürmetlerimle. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — 'Sayın Gerger, lütfen soruma 

cevap veriniz, öyle buyurunuz. Oturuşunuzdan 
ve dinleyişinizden benim anladığım Sayın öz
den'in beyaniyle aynı fikirdesiniz; her halde 
oriun fikirlerini tasiivbediyorsunuz, öyle değil 
mi efendim? 
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VASFÎ GERGER (Urfa) — Evet «fendim. 
BAŞKAN — öyle ise, konuşmanıza mahal 

yoktur. Çünkü aleyhtedir v(e 'bir kişiyle söz 
verilebilir. 

Şimdi muhteremi senatörler, bana bu önerge 
yeni gelmiştir. Buna rağmen naçizane, arka
daşlarımı tenvir için şu hususu arz etmek iste
rim. Yalnız Hâkimler Kanununda ve - yan
lışsa af buyursunlar arkadaşlar - 105 nci mad
dede buna benzer bir husuls vardır. Teftiş için 
giden müfettiş yeni hâdiselere muttali olursa, 
teftişi tamik eder, yani genişletir, derinleş-
tirir. Fakat bizim Tüzüğümüz sarihtir, oku
duğum gibidir. Belli konular olacaktır. Böyle 
bir tevsie tüzük müsait değildir. îki ayla 
da mahduttur, muayyendir .Bu itibarla lüt
fedip özdeş arkadaşımızın bu hâdiseler, öner
gesinde bahsettiği hususlar ne ise - vakıalar di
yor kendi ifadesiyle - bunları tavzihan bize 
bildirerek yeni bir husus olarak yaziyîe Ri
yasete tevdiini arz ediyor. Bunun için öner
geyi okutmuyorum. 

2. — Üniversitelerde araştırma yapmak üzere 
teşkil olunan C. Senatosu Araştırma Komisyonu 
ye seçimi (10/4) 

BAŞKAN — Üniversitelerde .araştırma yap
mak üzere kurulan araştırma komisyonuna üye 
seçimi yapılacaktır. C. Senatosunda mevcut 
partiler, gruplar ve bağımsızların adaylarını 
gösterir önergeler gelmiştir. Adayların listesini 
okutuyorum. 

Bağımsız üyelerden; Sayıaı Kadri Kaplan, 
Millî Birlik Grupundan; Sayin Şükran öz-

kaya, 
A. P. sinden; Sayın Celâl Ertuğ, 'Saym İb

rahim Şevki Atasağum. 
Saym Cahit Okurer. 

C. H. P. den; Sayın Tahkim Banguoğlu, Sa-
yıın Âkil Eyidoğan. 

BAŞKAN — Evvelce yapıldığı ıgibi her 
bir adayı işarı oyla oylarınıza arz ederek se
çimlere geçiyoruz. Bağımsız üyelerden Sayın 
Kadri Kaplan'm bu komisyona katılmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Grupundan Sayım Şükran Öz-
kaya'nın komisyona katılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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A. P. den Sayın Celâl Ertuğ'un komisyona 

katılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saym ibrahim Sevgi Atasağun'un komis
yona aktılmasmı kabul edenler... EtmiyenFer... 
Kabul edilmiştir. 

İSaym Cahit Okurer'in komisyona katılma
sını ıkabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ıSaym Tahsin Banguoğlu'nun komisyona ka
tılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Akif Eyidoğan'm komisyona katıl
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen seçilen arkadaşların biran evvel 
toplanarak Başkanı ve lüzumlu Divan üyele
rini seçmelerini arz ve rica ederim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Seçime başlıyoruz. Evvelâ 
kur'a ile, üç kişilik tasnif heyetini seçiyoruz. 
Saym Muallâ Akarca? Rahatsız. Saym Hasan 
Atakan? Burada. Saym Necati özdeniz? Bu
rada. Sayın Faruk Kıftıaytürk burada mı? 
Yok. Saym Ahmet Naci Arı? Yok. Sayın Meh
met özgüneş? Burada. 

Tasnif heyeti teşekkül etmiştir. Oylamaya 
hangi üyeden başlanacağı hususunda kur'a çe
kiyorum. Sayın Suphi Gürsoytraktan bağlı
yarak oylarımızı atacağız. 

Saym üyelere tekrar hatırlatayım M, def
ter şeklinde basılmıştır. Koparılarak üzerinde 
yazılı sepetlere atılacaktır. Muhterem arkadaş
larımın zaten bilgisi dahilindedir. Sepetler 
deftere göre dizilmiştir. Oylamaya başlıyoruz. 

(Suphi Gürsoytraktan başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın arka
daşımız var mı? Yok. Olmadığına göre oylama iş
lemi bitmiştir. 

4. — Tabiî Üye Sezai O'Kan'ın; Ocak ayı için
de yapılacak Genel Kurul toplantılarının saat 
14 t e başlaması hakkındaki önergesi. 

. BAŞKAN — Toplantılarla ilgili bir takrir 
vardır, okutuyorum. 
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.. Ocak ayı içerisinde yapılacak Cumhuriyet Se
natosu toplantılarının saat 14 te açılması kararı
nın teminini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Malûm olduğu üzere, Tüzüğe 
göre haftada Salı ve Perşembe günleri saat 15,00 
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te toplanıyoruz. Arkadaşımız «Ocak ayma mah 
sus olmak üzere saat 14,00 te toplanalım» diyor, 
Sayın Sezai O'Kan'm bu teklifini oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Ocak ayı sonuna kadar saat 14.00 te 
her hafta Salı ve Perşembe olmak üzere toplanı-
lacaktır. 

Şimdi, tasnif devam ederken gündeme devam 
ediyoruz. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanunların, Anayasa 

Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kurulu üye se
çiminden evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Takrir sarih, izaha lüzum yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... (An
lamadık sesleri) 

Efendim, gündemde mevcut kanun tasarıla
rının Anayasa ve Yüksek Hâkimler Kurulu se
çiminden önce görüşülsün diye Sayın Kudret 
Bayhan arkadaşımızın bir takriri vardır, oku
nan odur. Onu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bu itibarla seçime geçiyoruz. 
Gündemin ikinci maddesinde Anayasa Mah

kemesi, üçüncü maddesinde Yüksek Hâkimler 
Kurulu, seçimi var. Dün verilen bir takrirle iki
si birleştirildiği için iki sepet koyarak, birisi 
Anayasa Mahkemesi için diğeri Yüksek Hâkim
ler Kuruluna aidolmak üzere seçime başlıyo
ruz. 

Seçimin kimden başlıyacağmı çekiyorum. 
Sayın Rahmi Ankan'dan başlıyacağız. 

Tasnif heyeti : Mehmet Emin Durul? Yok
lar. 

Nizaımettin özgül? Yoklar. 
Mehmet Hazer? Buradalar. 
Hüsnü Dikeçligil? Burada. Mustafa Yılmaz 

înceoğlu? Burada. Üç kişilik tasnif heyeti bu 
sayın arkadaşlardan ibarettir. 

Şimdi seçime geçiyoruz. 
(Rahmi Ankan'dan başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın ar-
[: kadaşumız var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN 
ruım. 

Bir takrir vardır, okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
Tasnif devam ederken gündemde ve müzake

reye devam olunmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Osman Sainı Sarıgöllü 

BAŞKAN — Söz de istiyorlar. Kısaca lütfen 
izah buyurunuz. 

A. P. ORUPU BAŞKANVEKÎLÎ OSMAN 
SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Baş
kan, muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 
gündemde bulunan iki kanunun müddetleri bu
gün sona ermektedir. Ondan sonraki Markalar 
Kanununun, müddeti de ayın 20 sinde sona er
mektedir ve 50 küsur maddeyi ihtiva ediyor. 
Bu itibarla istirham edeceğim takririme müspet 
oy kullanmak suretiyle Cumhuriyet Senatosun
dan müzakeresiz geçip kesinleşen bir kanun du
rumunda Senatoyu müşkül mevkide bırakmıya-
lım, hürmetlerimle. 

— 101 — 



C. Senatosu B : 23 
BAŞKAN — Saiım Sarıgöllü arkadaşımızın 

teklifini ve beyanını dinlediniz. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 saydı 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'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'ın, 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 İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) (S. 
Sayısı : 513) (1) 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Birin
ci madde hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Biliyorum, efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Ben de.. 
BAŞKAN — Komisyon yerinde. Bakan"? 

Hükümet .adına Maliye Bakanı1? Şimdi 'bura
daydı.. Maliye Bakanı gelinceye kadar söz alan 
'arkadaşların listesini okutuyorum. 

Mehmet Ali Demir, Hilmi Onat, Kudret Bay
han, Ömer Ergün, 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Tu
na? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
En başta istemiştim. 

BAŞKAN — Bana verilen listede isminiz 
yok. Size çok saygı duyarım. Lütfederseniz, 
tensip ederseniz sizi beşinci sıraya alalını. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hay, hay. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
Sayın Başkan, Maliyenin yetkili memurları bu
rada. 

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 14 . 12 .1961 
günlü 20 nci birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Evet Sayın Gümüşoğlu, biz de 

onu tetkik ediyorduk. 
Maliye müsteşarı ve 1 nci sınıf memurları 

buradadır. Müzakerelere başlıyoruz. 
Buyurun Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Vatani görevlerini er olarak yapanların ve 

bu görevde geçen hizmet sürelerinin borçlandı
rılmak suretiyle fiilî hizmete sayılması için 1111 
sayılı Kanuna bir ımadde eklenmesi hususun
da teklif sahiplerinden biri olarak geçen celse 
teklifimizin gerekçesi üzerinde kısmen izahat
ta bulunmuştum. 

Hükümet namına verilen cevapta ve Sayın 
Mehmet İzmen bu teklifle ilgili yaptığı konuş
mada, Plân ve Bütçe Komisyonunun teklifine 
itibar edilmesini ve teklifin reddini istemişler
dir. 

Mucip sebebolarak da, malî portesinin fazla 
oluşu ifade edilmiştir ve rakam olarak da iki-
yüz milyon lira gösterilmiştir. 

İkinci husus; Emekli Sandığının hukukî 
statüsünü zedeliyeceği ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; ilk celsede de bir 
nebze arz etmiştim. 'Teklifimizin reddi için ileri 
sürülen sebepleri ben şahsan doğru bulmuyo
rum. önce şu hususun Yüksek Senatonun siz 
muhterem üyeleri tarafından bilinmesini iste
rim. Gösterilen rakam hakiki rakam değildir. 
Bu rakam, Sayın Şefik İnan'ın Maliye Vekili 
bulunduğu sırada Komisyon ve Umumi Heyet 
gündeminde bulunan teklif ve tasarıların malî 
yükünü gösterir bir broşür yayınlanmıştı ve 
sayın üyelerin kutularına da attırılmıştı. Bro
şürde gösterilen rakamların hakiki rakamlar 
olmadığı şimdiki izahatından anlaşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; kadrosuzluk dolayı-
siyle terfi edemiyen memurlara ait teklifimizin, 
bütçeye külfeti üçyüz milyon lira olarak göste
rilmiştir. Bu korkunç rakam karşısında, kanun 
teklifimiz, sevk edilen ilk komisyondan Yüksek 
Senatoya gelinceye kadar her tarafta reddedil
mişti. 

Gösterilen rakamda hakikat payının olma
dığı ve hatiplerin sayın üyeleri ikazları üzeri
ne bu teklif, Senato ile Plân ve Bütçe Komis
yonu arasında birkaç defa gidip geldikten son
ra, getirilen kanun teklifinin bütçeye külfeti 
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broşürde gösterildiği gibi üçyüz milyon lira de
ğil, altı yedi milyon lira civarında olduğu gö
rüldü. 

Görülüyor ki, hakiki rakam ilgililer tarafın
dan elli, hattâ altmış defa büyütülmek suretiy
le huzurunuza getirilmiştir. 

Memurların üç üst dereceye kadar terfileri
nin yapılmasına müsait teklifimiz için gösteri
len rakam ne derece doğru ise, aynı broşürde 
aynı taktikle yer alan ve bugün huzurlarınızda 
bulunan raporda ileri sürülen ikiyüz milyon li
rayı ihtiva eden rakam da, o derece doğrudur 
denilebilir. 

Kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen me
murların terfilerinin sağlanması ve üç üst dere
ceye kadar terfilerinin yapılması hususunda 
kanunun malî yükü hesaplanırken bütün me
murlar bir üst dereceye aynı anda terfi ettiri-
leeekmiş gibi düşünülmüştür. Fakat tatbikat 
böyle olmamıştır. Konuşmalara Hükümet adı
na cevap verilirken, kanun teklifine ikiyüz el
li bin memurun faydalanacağını ifade buyur
dular, ilgili mütehassıslar hesaplarını bu tek
liften faydalanabilen .kimselerin aynı günde 
emekli olacaklarını kabul ederek ona göre he
sap yaptıklaın görülmektedir. Bu şekildeki bir 
görüş ve düşünceye dayanan, hesabın içinde 
hakikat payının ne olabileceğini takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Teklifimiz, tarafınızdan itibar gördüğü ve 
kanunlaştığı takdirde ikiyüz milyonu değil, 

belki 1 milyonu dahi geçmiyecektir. 
Millet Meclisinin Maliye Komisyonunun ka

bul ettişi şekil kabul edildiği takdirde belki bu 
rakamı da bulmıyacaktır. Buna huzura kalble 
emin olabilirsiniz. 

Çünkü, devlet tarafından iştirakçi adına her 
ay ödenen meblâğ bu kanundan faydalanmak 
istiyen kimseler tarafından ödenecektir. 

Durum böyle olunca gösterildiği gibi Emek
li Sandığına bir külfet mevzuubahis değildir. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra gelelim 
ikinci hususa; 

Teklifin kabulü halinde Emekli Sandığının 
hukukî statüsünü bozacağı söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Harb ve Yedek Su
bay Okulu öğrencilerinin okulda geçen hizmet 
sürelerinin yalnız emekliliklerine değil, terfile-
rine de sayılması kabul edilmiştir. Acaba her 
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iki okul öğrencilerine tanınan hak bugün iddia 
edildiği gibi Emekli Sandığının hukukî statüsü
nü bozmuş mudur? Tarafınızdan kabul edilen 
326 sayılı Kanunla eğitmenlere tanınan hak, bu 
teklifimizle istenilen haktan ayrı bir şey m'idirf 

Geçen konuşmamda da söylediğim gibi, eğit
menlere bu hakkın verilmesini 'kadirşinaslığın 
bir ifadesi olmuştur. Bir teklifin mevcut hukuk 
düzenini bozup bozmadığı kabul etmek, o tek
lifin yalnız Hükümet tarafından tasarı olarak 
getirilmesi mi lâzımdır. Böyle düşünmek yan
lış olsa gerek. Görülüyor ki, teklifin reddi için 
gösterilen mucip sebeplerden ikincisi de yerin
de değildir. Yerinde olup olmadığını da yine 
sizlerin yüksek takdirlerinize bırakmakla iktifa 
edeceğim. 

Gelelim diğer bir hususa; teklifimizi ka
bul eden ve malî mevzuatla ilgili teklif ve ta
sarıları üzerinde daha fazla konuşmaya yetki
li. Maliye Komisyonunun azaları olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. Ve böyle olması da en uy
gundur. Teklifin reddini istiyen Plân ve Büt
çe Komisyonuna gelince Hükümetin görüşü
ne uymak suretiyle teklif üzerinde müzakere 
bile açmadan reddetmiştir. 

Parlâmento üyeleri tarafından getirilen ak
çalı tekliflerin hiçbirine Hükümetin itibar et
mediği, çok cüzi bir kısmına itibar ettiği cüm
lenizin malumudur. 

Burada bir misalle şu gerçeği ortaya koy
makta fayda mülâhaza etmekteyim. Bu misali 
teşbihte hata olmaz diye şimdiden kabul etme
nizi rica edeceğim. 

Bir hastanız meveudolsa, hasta olan bir 
kimseyi o hastalık üzerinde ihtisas yapmış bir 
mütehassısa muayeneye götürdüğünüz zaıman, 
ihtisas sahibinin vereceği reçeteye mi, yoksa o 
hastalık hakkında henüz bir ihtisası bulunmı-
yan, başka bir doktor tarafından yapılan mu
ayene neticesinde vereceği reçeteye mi itibar et
mek lâzımdır. 

Teklifimizin, yıllarca malî mevzuat içinde 
yugrulmuş, ömür tüketmiş malî kanunlarımızın 
tatbikatçısı olarak vazife görmüş iyi ve kötü 
taraflarını bizzat yaşamış kimseler tarafından 
kabulü için karar verilmiştir. Bu karar sala
hiyetli bir komisyonun muhterem üyeleri ta
rafından ittifakla verilmiştir. Kabul edilen tek
lifimizin değiştiriliş şekli üzerinde müspet ve 
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menfi kararın verilmesini yine sizlerin asîl ye 
temiz vicdanlarınıza, elinizde bulundurduğunuz 
adalet terazisine bırakmakla iktifa edeceğim. 

Siz Sayın Senatörleri aydınlatma yönünden 
bir hususa da birkaç cümle ile değinmek iste
rim. 

27 Mayıs İnkılâbına kadar lise ve muadili 
okullardan birinden mezun olanların vatani gö
revlerini yedeksubay olarak yaptıkları hepimi
zin malûmudur. Millî Birlik Hükümeti zamanın
da çıkarılan bir kanunla bu durumda olanların 
askerlik vazifelerini muvakkat bir zaman için 
yedeksubay öğretmen olarak yapmaları kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun, ömrünü doldurmuştur. Yalnız öğ
retmenler müstesna lise ve muadili okullardan 
mezun olanlar bugün vatani görevlerini er ola
rak yapmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, aynı okuldan aynı 
yıldada mezun olan fakat şu veya bu sebepten 
dolayı biri askere gitmiş, diğeri henüz gitme
miş, birincisi yedek subay olarak vazife göre
cek, maaş alacak hizmeti terfiine, emekliliğine 
sayılacak, fakat, diğeri gitmemiş veya gideme
miş veya o an için buna imkân bulamamışsa, er 
olacak ve ve ayda ancak 10 lira er maaşı ala
cak, hizımeti de ne emekliliğine ve ne de terfi
ine sayılacaktır. Bunun neresinde sosyal ada
let, ve neresinde insan hakları arkadaşlarım... 

Muhterem arkadaşlar; lehte ve aleyhte ko
nuşmaları dinlediniz; ve dinliyeceksiriiz. Ada
letin yerine getirilmesi için yüksek vicdanınız 
hangisini kabul ediyorsa reylerinizi o istika
mette kullanmanızı rica eder, Tanrının doğru 
ve vicdanlı kimselere daima yardımcı ve ya
nında olması temennisiyle huzurlarınızdan ayrı
lırken beni dinleme lûtfunda bulunduğunuz 
için ayrıca hepinize teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Yok. Sa

yın Kudret Bayhan ? 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifini yapan arkadaşlarımızdan birisi de 
bendenizim. 

Askerlik mükellefiyetlerini yedek subay ola
rak yapanların gerek okulda ve gerekse kıtada 
geçen müddetlerinin terfi ve emekliliklerine sa

yılacağına dair 1939 yılında çıkarılan 4379 ve 
5585 sayılı kanunlar Yüksek Heyetinizce ma
lûm bulunmaktadır. Tahsil dereceleri bakımın
dan yedeksubay olmıyan orduda yaptıkları hiz
metlerin terfi ve emekliliklerine sayılmıyan ve 
bugün memleket hizmetinde memur olarak çalışan 
memurlarımızın emsal kanun muvacehesinde mağ
duriyetlerini telâfi bakımından bu teklifi Yük
sek Huzurunuza getirmek mecburiyetinde kal
dık. Nitekim, tahsil ve yas, bakımından aynı ev
safta olan bir bayan memure ile bir memurun 
durumları tetkik edilirse memurun askerlikte 
geçen 2 - 3 sene gibi hizmet bakımından bayan 
arkadaşından geri kaldığı açıkça görülür. Bu 
memurun vatani vazife olarak geçirdiği kutsi 
görev hiçbir suretle onun kız arkadaşından geri 
kalmasını terviçedemez. Bu adaletsizlik dünya
nın hiçbir memleketinde yoktur. Biz vatani hiz
met bakımından er ile mareşal arasında hiçbir 
fark göremiyoruz. Her ikisinin de vatani hiz
met bakımından birbirinden ayrılmasına im
kân yoktur. O halde emsal kanun olarak mev
cut 4379 ve 5585 sayılı kanunlar muvacehesin
de bu kanunun çıkarılması mecburiyeti var
dır. Ve bu kanunu bu sebeple çıkarmaya mec
buruz. Kanunu teklif ettiğimiz zaman Maliye
nin müdahalesine mâruz kaldık. Bu kanun çı
karıldığı takdirde Hazineye 200 milyon lira 
külfet tahmil edeceği bildirilmişti. Memurları
mızın dört üst dereceye terfileri hakkındaki 
kanun teklifimizi yaptığımız zaman da Maliye
cilerimizin sesleri yükseldi. Emekli Sandığı if
lâs ediyor, teklifi geri alın diye bizlere yazılar 
yazıldı, bu yazılara rağmen ısrar ettik ve Ba
kanlık ile üç üst derece hususunda mutabık ka
lındı ve kanun bu şekliyle çıkarıldı. 

Şimdi bu teklifimiz dahi tetkik edilirse Ha
zineye bir kuruş dahi külfet tahmil etmediği 
görülür. Teklifimiz dairesinde askerlikte geçen 
müddet bu durumda olan memurlarımızın ter-
filerine değil yalnız emekliliklerine sayılmak
tadır. Memur askerlikte geçen müddet kadar 
muayyen bir meblâğ borçlanmak suretiyle Ha
zinenin hiçbir suretle yardımına ihtiyaç göster
memektedir. 

Sayın Arkadaşlar, 
Bu kanunun çıkarılmasını bekliyen bugün 

binlerce memurumuz vardır. Bu memurlarımı
zı arkadaşlarından geri derecelerle tavsif et
mek adalet ve nasafet kaidelerine uygun düş-
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mez. Nitekim Meclis Maliye Komisyonu teklifi
mizi benimsemiş ve askerlikte geçen müddetle
rin yalnız emekliliklerine sayılmasından başka 
terfilerine de esas olmasını kabul etmiştir. 

Vatani hizmetlerini er olarak yapan bu gi
bi memurlarımızın her bakımdan mağduriyet
lerini giderecek teklifimize iltifat göstermenizi 
ve Komisyon kararının reddini Yüksek Heye
tinizden saygı ile rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Muhterem Başkan, Senatonun muhterem üye
leri. Müzakeresi yapılan mesele hakikaten çok 
önemli ve senelerden beri eşitsizlik meydana 
getiren bir konudur. Muhtelif arkadaşlar tara
fından yapılmış bulunan teklifleri şöyle göz
den geçirecek olursak; bu teklifleri i'ki bölüm
de mütalâa etmek gerekir. Bir tanesi, askerlik
te geçen hizmetlerin, emeklilik müddetinden 
sayılması. Bir diğeri de kıdemden sayılması, 
terfiden sayılması şeklindedir. Bunun ikisini 
ayrı ayrı mütalâa ettiğimiz takdirde hakikaten 
bir tanesinin Hazineye belki malî bakımdan bir 
yük teşkil edeceğini kabul etmek lâzım. 

Diğer hususa gelince; yani eskerlikte geçen 
hizmetlerin borçlanmak voliyle emekli hizmet
leri içinde sayılması ise hiçbir zaman Hazineye 
malî bir mükellefiyet getirmekmektedir. Me
selenin geciktirilmesi veyahut da meseleyi baş
ka yollardan halletmek çabası içerisinde sandı
ğa ve Hazineye büyük bir malî mükellefiyet 
getirilmiş oluyor havası verilmek suretiyle 
arkadaşlarım tarafından yapılan bu teklifin çı
karılmaması hususunda gayret sarf edilmektedir. 
Hakikaten sandık, bundan önceki teklifler kar
şısında yani bundan önce kabul edilen kanunlar 
gereğince borçlanma prensip ve esasları içinde 
sandıklar malî riziko içine sokulmuştur. Çün
kü borçlanma prensibinde, borçlanmaya esas 
olan aylar içindie borçlandırma yapılıyordu. 
Şimdi, bundan 10 sene önce askerlik yapmış bir 
kimsenin, on sene önce işe girdiği tarihteki 
maaşına dükkıate almaik suretiyle borçlanma ya
pıldığı için çok tabiî olarak .Sandığa intilkaı 
eden para miktarı az idi. Bugün teklif etmek 
istediğimiz kısım ve aynı «amanda Millet Mec
lisi Maliye Komisyonunun teklifine sadık kal
mak suretiyle bonçlandıırma prensibini, son 
almakta olduğu maaş, üzerinden yapılması pren
sibini ben aynen benimsiyorum. Bu suretle son 
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maaş üzerinden!, hesaplanaeaik olursa Sandıik 
hiçihir zaman maılî bir tazyik altına sokulmamış 
olacaktır. Bunun yanısıra yine Maılî İşler 
Komisyonu yüzde 14 ıgibi borçlandırma pren
sibini kabul etmiştir. Yüzde 14 rakamı küçüm
senecek bir rakam değildir. 500 lira maaş allan 
her hangi bir kimse her ay için 70 lira üzerin
den borçlandırılacak demektir. Yine şunu arz 
etmek isterim İd; borçlandırıLma ihtiyaridir; 
mecburi değildir. 30 senesini ükmal etmiş her 
hangi bir kimse veyahut da ileride çalışmayı 
arzu eden bir kimse niçin kendisini bortç altı
na soksun. İhtiyari olduğu için. bir kısım ar-
kadaşılar, bir kısım insanlar bundan faydalaaııa-
eak, bir kısım insanlar bundan feydaılanmaıya-
cak demektir. Bu bakımdan bütün memurların 
bu kanundan istifade edeceği düşünülemez. 
Bundan faydalamaıcaık olan kimseler daöıa çoık 
emekli hakkına sahibolamıyan ve müddeti ta
mam olmıyan insanlardır. Bunu böylece kabul 
etmek ve böylece düşünmekte isabet vardır. 
Hakikaten Meclislere, komisyonlara bu kanu
nun çıkmaması ıhususunda daima Maliye ve 
aynı zamanda Sandık' mali riziko altına solkulrt-
yormuş havası verilmek istenmiştir. Böyle bir 
şey yoktur Hakikaten Hazinenin ve bilhassa 
hayati müesseselerin tazyik altına sokulmasına 
şahsan ben de taraftar değilim. Ama but mese
lede ıgösterilen hassasiyet başka meselelerde 
gösterilmiyor. Faydası olmayan ve bir defaya 
mahsus olmak üzere, geçici oılaraik yapılan 
nice burada kabul edilen kanunlar olmuştur. 
Misal vermek ieabederse her hanıgi bir müesse
senin yüzüncü yıl dönümü veya her naniği bir 

. müessesenin ikiyüzüneü yıl dönümü dolayısiyle 
bir defaya mahsus oimalk üzere ikramiyeler 
verilmiştir ve bu Haızineye, müesseseye milyonı-
lara mal olmuştur ve bir &ef a alınmıştır, bir 
defa harcanmıştır. Bu para ne müesseseye, ne 
>de verilen kimseye bu yapıllan kanun kadar 
faydalı olmamıştır ve olmayacaktır, 

| Yine arkadaşlarım ben, Millet Meclisi Ma-
J liye Komisyonunun vermiş •olduğu ka ran be-
| nimsiyorum. Yalnız Millet Meclisi Maliye Ko-
j misyonunun kabul ettiği tasarıya bir madde 
j ilâve etmek suretiyle kabul edilmesini de siz-
| ferden istirham ediyorum. Türkiye Cumhuri-
j yeti Emekli Sandığının dışında bulunan Dev-
j let Demiryolları işçileri Emekli iSıandığıı var-
! dır. Yine bunum dışında Askerî Fabrikalar 
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Muavenet Sandığı vardır. Bu sandıklarla men
sup insanların da asifcetriikte geçen hizmetlerimin 
sayılmasında isalbet vardır. Ve 'hattâ bir ada
let vardır. Bunun (geciktirilmesi ise adaletsiz 
iliktir. Bunları, :bu arakadaşların hakkımı 'baş
ka bir kanuna bağlamadan bu kanun içerisin
de halledersek çok isabetli bir iş yapılmış olun
duğu hakkında kanaatim tam olacaktır. 

Mulhterem larikadaşiar, yedeksuıbaylık geçici 
'hizmetlerdendir. Askerlik bölümünü, ifci kıısım-
da mütalâa 'edersek bir tanesi askerliği .meslek 
edinenler, bir diğeri de askerliği mükellefiyetle 
yapanlar vardır. Askerliği mükellefiyetle ya
panlar kanıu'nıla vakit vakit silâh, lalltına alman 
insanlardır, iş te bu kamun vakit vakit silâh 
altına (alınan ve kimimin az, kiminin çok as-
•kerlik yapım:ış ©İmlasından dolayı aradaki eşit
sizliği kaldıran bir kanun teklifidir. 

Hepiniz bilirsiniz ki altı ay askerlilk yapan
lar vardır. Bedel vermek suretiyle, ki bedel 
veril meşini kabul eden kanuni •aramız vardır, 
bedellini verımiştir, 'altı ay •askerlilk yapmıştır 
ve deııhal işine dönmüştür. Yine 'kamum kaldı-
rıllmııştır, bedel verme imikânınıa sahibolmıyan 
«bir kısıım insanlar, kamumun kendisine bu mıak-
kı tanıımaması dölayısiyle, askerliğini yine ayrı 
bir kamumla 2 - 3 ve hattâ daha çok seme ya
panlar olmuştur. Bunum için istirham ediyorum, 
komisyon da uysun,, Hükümet de uysun, lasker-
iükte >geıçen müddetlerin, son aldıkları maaş 
üzerimden borçlandırmak suretiyle kabul edil
mesi ve buma Muhterem Heyetimizin gönül ra
hatlığı içinde rey vermesini tekrar tekrar is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Münmıail buluınan komisyon üye
likleri içim yapılan seçimim neticelerimi okuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (123) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede adı yazılı üye hizasında 
gösterilen oyları alarak seçilmiştir. 

Ara olunur. 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

Üyo Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Necati özdeniz Mehmet özgıüneş 
Sadık Arrtukmaç (Yozgat) 120 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için yapılan seçime (129) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adı yazılı üye hiza
sında gösterilen oyları alarak seçilmiştir. 

Arz olunur. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Atakan 
Üyo Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Necati özdeniz Mehmet özgüneş 

Rifat Öçten (Sivas) 129 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (131) üye katılmış ve neti
cede ilişik listede adı yazılı üye hizasında gös
terilen oyları alarak seçilmiştir. 

Arz olunur. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Atakan 
üyo Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Necati özdeniz Mehmet Özgüneş 

Sedat Çunıralı (Konya) 130 
Boş 1 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda 

açık bulunan üyelikler için yapılan seçime (131) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları alarak se
çilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Necati özdeniz 
Safa Yalçuk (Çorum 
Tekin Arıburun (İstanbul) 
A. Nusret Tuna 
Enver Işıklar 

Üye 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 
129 
129 

1 
1 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime (130) üye 
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katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
üyeler hizalarında gösterilan oyları alarak seçil
mişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye 

Cumlhurıbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Necati Özdeniz 

Üye 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

Edip Somunoğlu (Erzurum) 
Akif Teorin (Antalya) 
Halit Zarbun (Gümüşane) 
Kadri Kaplan (Tabii Üye) 

125 
125 
125 
124 

Yüksek Başkanlığa 
Milli Savunma Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (127) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adı yazılı üye hizasında 
gösterilen oyları alarak seçilmiştir. 

Arz olunur. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Atakan 

Üye 
Tabiî Üye 

Necati özdeniz Mehmet Özgüneş 
B e t a Aksoyoğlu (Tabiî Üye) 121 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (130) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Necati özdeniz 
Ziya önder (Sivas) 
A. Rıza Uulsman (Kırşehir) 

Üye 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 
129 
129 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonunda açık bulunan üyelikler 
için yapılan seçime (135) üye katılmış ve neti
cede il'işük listede adları yazılı üyeler hizalarm-
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da gösterilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Necati özdeniz Mehmet özgüneş 
Saıbri Topcuoğlu (Bingöl) 135 
Cahit Akyar (Denizli) 130 

Müzakerelere devam ediyoruz. Sayın Nusret 
Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunun teknik cephesi 
üzerinde muhtelif arkadaşlarım görüşlerini ifâ
de ettiler. Hakikaten bu mevzuda bir adaletsiz
lik bulunduğu meydanda. Ben söylenen sözleri 
tekrar etmek suretiyle kıymetli zamanlarınızı al--
mıyacağım. Yalnız bir mükellefiyet mefhumu 
üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bizim Anayasamızın 60 ncı 
maddesi şöyle diyor: «Yurt savunmasına katılmak 
her Türk'ün ödevidir.» Şimdi bir vazife bir de 
mükellefiyet vardır. Mükellefin taşıdığı bir niâ-
na olması lâzım gelir. Türk olmanın, Türk vatan
daşı olmanın, şu Türk topraklarından istifade et
menin, vatandaş olmanın tahmil ettiği, âdeta tabiî 
gibi insan bünyesine merbut bir borçtur. Bina
enaleyh bu şekilde bir mükellefiyetin vatandaşlar 
arasında imtiyazlara göre taksim edilmesi, tasni
fe tabi tutulması adaletli bir hal olmaz. Şimdi: 
Mali.ye der iki, biz vaktiyle yedek subaylara şu hafc-
kı tanıdık ama, terlere tanımıyahm. Arkadaşlar,, 
belki vaktiyle şu hata işlendi. Yani mükellefiyet 
gibi her vatandaş olma, haysiyetini taşıyan kim
senin ifa etmesi lâzım gelen bir vecibeyi bir kıs
mı imtiyaz olarak maaşiyle kıdemine saydırmak 
suretiyle ifa etsin, bir kısmı ise şu haktan mah
ram edilsin, bu mükellefiyet mefhumu ile kabili 
telif değildir. Binaenaleyh, kazanılmış haklara 
hürmet, Parlâmentoların umumi riayet ettiği ve
cibelerden olmaktadır. Buna bir şey diyemiyece-
ğiım. Vaktiyle liste şu tahsili yapanlar yedek su
bay olur denmiş, diğerleri er olur denmiş; bunlara 
hem kıdemlerine zam hem maaş almak gibi bir im
tiyaz tanımış. Bugün bunlardan mahrum etmek 
kolay bir hal olmıyacaktır. Fakat aynı Anayasa
da aynı şekilde mükellefiyete tabi olan bir kim
senin ayrı, ayrı değişik muameleye tabi tutulma-
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smda bir adaletsizlik vardır. Bu adaletsizliğin 
giderilmesi Parlâmentoya düşen bir vecibedir. 

Şimdi kalıyor geriye; bu vecibenin ifasında 
Hazinenin de korunması lâzım, Hazine bizim Ha
zinemiz. Bu haktan istifadeleri memııl olan kim
seler kendilerine ne cins vecibeler düşmekte ise 
bunu ifaya âmâde olduklarını bildirmektedirler. 
Bu hal karşısında Hazineye bir zarar vermiyecek, 
fakat, bir mükellefiyete tabi olmasına, aynı top
rağın vatandaşı olmasına rağmen, imtiyazlı iki 
muameleye tabi olan zümreler arasındaki imtiya
zın kaldırılması için bu kanunun kabul edilmesi 
lâzım geldiği kanaatindeyim. Kanun kabul edil
meli, adalet yerini bulmalı, malî külfetler de. Ma
liye Komisyonumuzun bulacağı formülle gideril
melidir. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu

run Sayın Gümüşoğlu. 
PLÂN VE BÜTOE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 

O. ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, rjsayın üye arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısının evvelki birleşimlerde müzakeresi sırasında 
Komisyonun noktai nazarını arz eylemiştim. Bu 
celsede yine muhterem arkadaşlarımızın bâzı mü
talâalarına göre noktai nazarları karşısında iki 
hususu arz etmekte fayda mütalâa etmekteyiz. 

Evvelâ gecen defa belirttiğimiz gibi bu ka
nun tasarısının reddi için komisyonda iki fikir 
hâkim olmuştur, iki fikir nazara alınmıştır. 

Birincisi; Personel kanun tasarısı ile birlikte 
yine Emekli Sandığı Kanunu da Bakanlar ara
sında inceleme konusudur. Bu itibarla yeni emek
lilik mevzuatı yasama organlarına geldiğinde bu 
konular ve bu konularda mevcudolan ahenksizli
ğin, adaletsizliğin mümkün mertebe yeni sistem 
içinde ortadan kaldırılması için fırsat, zaman ve 
o kanun sistemi içinde bunları gerçekleştirme im
kânları meveudolduğu için bu tasarı bu yönden 
evîeviyetle kabule şayan görülmemiştir. 

îkinci husus; mevcut Emekli Sandığı Kanu
nuna hâkim olan prensipler ve bütçe için doğura
cağı malî külfetlerdir. 
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bir prensip, bir tarif kabul edilmiştir. Bu, Dev
let teşkilâtında ve kurumlarında kadroya müste
nit her hangi bir şekilde aylık ve ücrete müste-
hak »olan insanlar için kabul edilmiş bir hak ola
rak tesbit edilmiştir. Erlerle yedeksnbayları ay
nı ölçüde mütalâa etmeye imkân yoktur. Yedek-
subaylarm bir nasbi ve terfii bahis konusudur. 

Bunların bir kadrosu vardır ve muayyen bir 
süre içerisinde terfileri de bahis konusudur. Ye
dek subaylık müddetleri içinde emeklilik kese
nekleri ve kesintileri alınır. Erler için bunlar 
bahis konusu değildir. Bu kanun tasarısı kabul 
edildiği takdirde ilerde bâzı yeni tâvizlere, yeni 
bâzı aynı esbabı mucibeyle, gerekçelerle yeni 
maddi külfetlerin kapısını açmak gibi bir yola 
da gideceğinden endişe edilmektedir. Meselâ; 
avukatlık bir âmme hizmetidir. Avukatlıkta ge
çen süre bilâhara avukatların hâkimliğe dönü
şünde nazarı itibara alınır ve kırk liradan ay
rılmış bir hâkim on sene, onbeş sene avukatlık 
yapmışsa tekrar mesleke gelişinde 80 - 100 lira 
ile tâyin edilmekte veya hiç hâkimlik yapma
mış bir avukat yirmi sene sonra mesleke dönü-

. şünde 125 - 150 lira asli maaşla müktesep hak
ları uyarınca bir kadroya kabul edilmektedir. 
Şimdi bu yolla yeniden memuriyete kabul edi
len bir avukat, beş sene sonra eğer borçlanma 
imkânı olsa çok cüzi olan emekli kesenekleriyle 
bu parayı tediye eder ve beş sene de devlete 
fiilen hizmet etmeden Emekli Sandığından 150 
lira asli maaş karşılığı olan bir ücretle emeklilik 
hakkını iktisabetmiş olur. Şimdi bu kanun ka
bul edilince, böyle bir gerekçe, diğer meslek 
dalları için de, âmme hizmeti gören, fakat bir 
maaş ve kadroda olmıyan sektörler için, insan
lar için de bu gerekçe evîeviyetle kabulü iktiza 
etmektedir. Halbuki, tatbikat öyle değildir. 
Emeklilik süresini doldurmıyanlara, isterse ma
aşı 150 lira olsun, bir emeklilik hakkı tanınma
maktadır. Bu itibarla Emekli Kanununun, 
emeklilik hakkı için tarif ettiği, kabul ettiği 
unsurlar, muvazzaf askerlik hizmeti için kabule 
ve onlara tatbike salih ve şayan değildir. Fakat 
yedek er olarak memurken hizmete alman er
lerin askerlikte geçmiş olan süreleri, emeklilik 
haki için ve memuriyet süresinde geçmiş gibi 
kıdemleri için esas olarak alınmaktadır. 

Bu itibarla yedek subaylarla erleri bu ko
nuda aynı tutmaya imkân yoktur. Birinin kad-

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun kabulü 
suretiyle bütçeye ikiyüzbin liralık bir külfet 
tahmil edileeeği yolundaki yetkili Bakanlığın 
noktai nazarının dojğru olmadığı şeklindeki mü-. 
talâalarma katılmaya imkân görmemekteyiz. I 
Emekli Sandığı Kanununda, emeklilik hakkı için I 
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rosu vardır, memuriyeti vardır. Diğerleri için 
böyle bir hizmet ve kadro bahis mevzuu değil
dir. Komisyon bu esbabı mucibe ile bu kanun 
tasarısının reddini kararlaştırmıştır. Ama orta
da bir adaletsizlik varsa, mevcut sosyal bir 
problem varsa, önümüze yeni Personel Kanu
niyle birlikte ve bununla ilgili olarak Emekli 
Sandığı kanun tasarısı gelecek ve bu kanun ta
sarısının müzakeresi sırasında varsa boşluklar 
tamamlanacaktır. Bu itibarla komisyon teklifçi 
arkadaşların mütalâalarına katılmamaktadır. 
Hürmetlerimle. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Bir soru 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Efendim, 
Sayın Komisyon Sözcüsü yedek subaylarla er
lerin aynı statüye tabi olmadıklarını kürsüden 
ifade buyurdular. 4379 sayılı Kanun tetkik edi
lirse yedek subayların hem okulda, hem de 
kıtada geçen hizmetleri terfie ve emekliliklerine 
esas olur, diyor. Yedek subayların okulda ge
çen hizmetleri ile erlerin kıtada geçen hizmet
leri arasında ne gibi bir fark görüyorlar? Bina
enaleyh, bu durumu Komisyon Sözcüsünün açık
lamasını istiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) 
— Efendim, arz edeyim. Kudret Bayhan arka
daşımızın gerekçesinde, suallerinde bir haklılık 
ve isabet mevcuttur. Gerçekten yedek subay
ların okulda geçen devrelerinin kadro ile, terfi 
ile, memuriyetle bir ilgisi yoktur. Onlarda er
lerin statüsüne tabidirler. Ancak, kabul etmek 
ve itiraf etmek lâzımdır ki, her kanunun gerek 
tedvininde, gerek tatbikatında istisnai halleri 
vardır. Bunları aynı şekilde her hâdiseye tat
bik ve kabul etmeye imkân yoktur. 

MEHMET ALÎ DEMlR (Tunceli) — Bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALt DEMlR (Tunceli) — Sayın 

Komisyon Sözcüsü şu hususu nasıl açıklayabi
lir; 

Lise ve meslek okullarından mezun olanlara 
evvelce yedek subaylık hakkı verilmişti. Ve 
bunların yedek subaylıkta geçen müddetleri 
emeklilik ve terfilerine sayılırdı. 
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Şimdi, bu hak kaldırıldığına göre, bunlar 

emeklilik ve terfiden istifade edememektedir. 
Kendilerine bu hak hangi adalet ölçüsüne göre 
tanınmamaktadır ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) 
— Şimdi itiraf etmek lâzım ki, arkadaşımın 
tevcih ettiği suale daha evvelce komisyonda gö
rüşülüp hazırlanmış bir durumumuz yoktur. 
Ancak, bildiğim bir şey varsa, lise mezunları
nın yedek öğretmen olarak istihdamı kanun ko
nusu olduktan ve bu kanun neşredildikten son
ra bu hakkı iktisabetmiş olanlar şayet muhte
lif sebeplerle askere gitmemişlerse, bunlar bu
gün aynı statü ile muameleye tabi tutulmakta
dır. Henüz gitmiyenler varsa, bunların yine 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde aynı hizmetlere 
devam ettiklerini zan ve tahmin ediyorum. 

MEHMET ALI DEMlR (Tunceli) — Başka
nım, bendeniz burada izah buyurmuştum. Bu 
yalnız öğretmenlere ait bir haktır, öğretmen
lerin dışında kalanlar bu haktan müstefit olma
maktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — öğretmen-
lerin dışında kalanların bu haktan müstefidola-
mamalan keyfiyetine arkadaşıma verdiğim ce
vap gibi izahtan başka bir ifade tarzı bulama
dım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, buna da Maliye 
Bakanı cevap versin eğer izin verirseniz? 

MEHMET ALt DEMÎR (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın De
mir, fakat şimdi Maliye Bakanı söz istedi. An
cak, Sayın Bakan, söz alan iki üye daha var. 
Onlardan sonra mı görüşmek istersiniz, şimdi 
mi? 

İHSAN HÂMÎT TlGREL .(Diyarbakır) — 
Bir hususu tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel, sizden evvel Sa
yın Inceoğlu var. O itibarla Maliye Bakanı is
terse söz vereceğim. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN (Van) 
— Siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Benim arzuma tabi değil, zatı-
âlinize soracağım. Tercih hakkınız var. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN (Van) 
— Konuşsun arkadaşımız. 
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BAŞKAN — Konuşsunlar diyorsunuz. 
Sayın înceoğlu buyurun. 
Sayın înceoğlu. izin verir misiniz Anayasa 

Mahkemesine ve Yüksek Hâkitnler Kuruluna 
ait seçim neticelerini arz edeyim : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (101) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Kars Kayseri 

Mehmet Hazer Hüsnü Dikeçligil 
ü y e 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Muhip Fevzi Alperen 15 
Reşat Bayramoğlu 1 
Kevni Nedimoğlu 49 
Senai Olgaç 27 
Atillâ Yurdakul 2 
Kemal Altan 1 

Bu şekilde Anayasanın emrettiği nisap temin 
edilememiştir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna yapılan seçim 
neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjanında açık 

bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üyelik 
için yapılan seçime (101) üye katılmış ve neti
cede ilişik listede adları yazılı zevat hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Kars Kayseri 

Mehmet Hazer Hüsnü Dikeçligil 
Üye 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Mesut Alpbaz 
Mehmet Atagün 
Halil İbrahim Aytuğ 
Rıza Başar 
Salih Ahmet Cebi 
Lûtfi Erdettıir 
Ertuğrul Erverdi 
Hasan Erbizü 

34 
9 
1 
1 

20 
46 
2 
3 
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Ruşen Genç G 
Mehmet Kaya 45 
Sebati Yalçın 8 
îptal 3 

Bu seçim neticesinde de Anayasanın emret
tiği nisabın hâsıl olmadığını ıttılaınıza arz edi
yorum. 1111 sayılı Kanun üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. Buyurun Sayın înceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, ma
demki bir hukuk Devleti içinde yaşıyoruz; hak 
ve adaletin temin ve tesisi için bu kanunun kabul 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim, 

Lise mezunlarından yedesubaylık hakkını kal
dırdık. Buna ihtiyaç kalmadı, âmenna... Evvel
ce bir lise mezunu, daha memuriyet iktisabetme-
den askere gidince, hazırlık kıtasında geçen müd
detler dahi bugün emeklilik müddetine sayılmak
tadır. Bugünkü lise mezunları askere giderler, 
er olarak maaş almadan askerlik hizmetlerini 
yaparlar. Ondan sonra memuriyete intisabettik-
leri zaman bunların askerlikte gecen iki sene 
müddetleri emeklilik müddetine sayılmaz. 

Sonra, bu kanunu getiren arkadaşlar borçlan
ma sureti ile emeklilik müddetine sayılmasını is
temişlerdir. Burada Devlete .büyük bir zarar ol
maması lâzımgclir. Sayın Gümüşoğlu arkadaşı
mızın verdiği misallere ben şahsan katiyen işti
rak etmedim ve kendi mantığımla uygun göre 
medim. 

Sonra, memuriyete intisabetmiş olan kız va
tandaşlarımız vardır. Erkeklerle aynı sırada 
okurlar, aynı zamanda mezun olurlar. Bunlar 
diğerlerinden üstün bir hakka sahipmiş gibi 
emeklilik müddetinden sayılır, ondan evvel terfi 
ederler. Bu bakımdan bir adaletsizlik vardır. 
Biz evvellemirde bu cemiyet nizamında adaleti 
tesis etmekle mükellefiz. Malî külfeti arkadaşlar 
tetkik buyurmuşlar, ben tetkik etmedim, Hükü
metin ileri sürdüğü kadar değilmiş. Ne olursa 
olsun, diğer hususlarda olduğu gibi bir adaletin 
tesisi bakımından olsun, bunları Hükümetin 
ayarlaması, bir formül bulması icabeder. Bu 
kanunun kabulünü istirham eder hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tigrel. 
ÎHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. Anayasa 
Komisyonu kararının reddini ye kanun teklifinin 
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kabulünü istiyen arkadaşlarımın noktai hareke
ti zannederim ki, içtimai adalet mefhumudur. 
Hakikaten insanların yüz yıllar boyunca uğraşa
rak bir dereceye kadar elde ettiği bu konunun 
memleketimizde de teessüsünü istemiyecek, yani 
içtimai adaletin tamamen yerleşmesini arzu et-
miyeeek kimse yoktur. Bu bakımdan arkadaşla
rımın teklifleri hakikaten yerinde mütalâa edile
bilir. Yalnız beni tereddüde sevk eden bir cihet 
var. Sayın sözcü geçen günkü beyanatında bu
nunun bütçeye 200 milyon liraya mal olacağını 
ifade etmişti. Bilâhara hususi temaslarında ise 
300 milyona varacağı ifade edilmiştir. Bundan 
maada arkadaşımız Mehmet Izmen'in geçen gün
kü beyanatında bu kanun kabul edilirse Emekli 
Sandığının vaziyeti zaten perişan, büsbütün pe
rişan hale geleceği ifade edildi. Eğer böyle bir 
mevzu varsa ve zaten açık olan bütçeye bir 
200 milyon liralık külfet daha tahmil edilecekse, 
eğer Emeldi Sandığı daha kötü bir duruma düşe
cekse, bir zümreye içtimai adalet tesis edelim der
ken milyonlarca vatandaşın istifade etmekte ol
duğu hakların Emekli Sandığının vaziyeti do-
layısiyle sarsılacağından endişe etmekteyim Bu 
itibarla Maliye Bakanlığından bu cihetlerin ka
tiyetle ve rakam olarak ifade edilmesini bilhassa 
rica ediyorum, içtimai adalet mevzuunda hepi
miz tamamen müspet rey vereceğiz. Ama bunu 
tesis edelim derken daha kötü bir adaletsizliğe 
girersek bundan hakikaten çok müşkül bir du
ruma düşmüş oluruz. Kendilerinden bu husu
sun açıklanmasını bilhassa rica ederim. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVFÎT OK YA YÜZ (.tçel) — 
Komisyon başkanı olarak müsaade eder misiniz 
bendeniz biraz malûmat vereyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVlT TEVFÎK OKYAYUZ (tçel) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım. Bu kanunun 
kabul edilmemesi bahsinde burada mâruzâtta, bu
lunmak hakikaten biraz zor. Ama, bilhassa Tigrel 
ağabeyimizin, arkadaşımızın sorduğu mevzular
da elimdeki notlara istinaden kısaca malûmat 
vermek, istiyorum, yalnız malî külfetten bahsede
rek. Er olarak geçen müddetlerin emekliliğe 
sayılması ve terfide kabulü Emekli Sandığına, 
Hazineye ve diğer kurumlara, biraz sonra arz 
edeceğim şekilde çok ağır külfetler yükliyecektir. 
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Hazine ve diğer kurumlara külfeti; beş yüz bin 
civarında olan personelin en az yarısının teklifin 
kapsamına gireceği muhakkaktır. Bunların or
talama iki yıl askerlik hizmeti terfi den sayıldığı 
takdirde bulundukları derecede iki yıl beklemeden 
terfi etmeleri normaldir. Her derece terfi farkı 
en az yüz lira kabul edilirse bu 250 000 i yüz ile 
çarptığımızda bir ayda 250 000 x 100= 25 000 000 
liralık bir külfet yükliyecektir. Bir yılda ise 
miktarı 300 milyonu bulmaktadır. 

Sandığın külfetine gelince : 500 bin civarın
daki memur ve müstahdemlerin en az yarısı orta
lama iki yıllık süreleri bu kanun kabulü ile borç
lanmaları mümkündür. Bu suretle bunların iki 
yıl beklemeden emekliliklerini istemeleri müm
kündür ve imkân hâsıl olmaktadır. Sandığın bir 
iştirakçi için ayda ortalama 400 lira emekli ay
lığı ödediği kabul edilirse iki yıl zarfında ödi-
yeceği miktar 9 600 lira tutmaktadır. Halbuki 
250 bin kişinin iki yıl erken emekliye ayrılmaları 
mümkün olduğundan buna göre ödiyeceği mik
tar iki milyar 400 milyon lira etmektedir. Bu
nun 400 milyonu ilgililerden borçlanmak suretiyle 
almak mümkün olduğuna göre geriye kalan iki 
milyar Sandığın gelecek yıllardaki malî külfeti 
olacaktır. Buna göre karar Yüksek Senatonun
dur. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Okyayuz, so
ru var. 

Buyurun Sayın Uçagök. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Efendim, 

sayın sözcü memurların maaş farkının yüz lira 
olduğunu söyledi. Halbuki askerlik çağındaki 
memurların asli maaşı yirmi liradır. Yirmi lira 
ile 25 ilâ asli maaş arasındaki fark ise. ekmek 
parası dahi değildir. Yüz lira fark, 100 lira asli 
maaştan 150 lira asli maaşa terfi edenlerin sahi-
bolduğu farktır. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Yanlış anlamışsınız Sayın Generalim. Her de
rece terfi farkı dedim. Yani bu mübalağalı bir 
aded değildir. Bu vasati olarak kabul edilmiştir. 
Bunu asgari ölçü içinde kabul etseniz dahi bu 
300 milyon 250 milyona girer. Karar yine Yük
sek Senatonundur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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me komisyon 'başkamı, ne sözcüsü 'beni zerre 
kadar tatmin •edebilmiştir. Zira önce' komisyon 
başkanına şunu hatırlatmak 'isterim ki, topla
yıp getirdiği bu rakamları, daima 60 - 7C 
defa büyütmek suretiyle ihuzurunuza getiren
lerden aynen almışlardır. Biz evvelce de iddia 
ettik. Kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen 
memurlarını •terfilerinin' yaptırılması için getir
diğimiz teklife o zamanın Maliye Vekili biraz 
evvel arz ettiğim gibi aynı rakamlarla eevap 
vermişti ki ilgili broğürü evde unutmuşum:, ge
tirip göstereceğim. Arkadaşımız o broşürden 
almam rakamlarla iktifa ederek huzurunuza 
•geldiği için üzülürüm. Çünkü o broşürde de 
kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen memur
ların bir üst dereceye terfi ettirildikleri za
man Maliyeye külfeti 300 milyon lira olacak 
'gösterilmiştir. Hepiniz bu rakam 'karşısında 
haklıydınız. Zira plânlı ve programlı kalkın
maya ıgirdiğimiz bir anda 300 milyon lirayı ke
sip bir adaleti yerine getireceğiz diye başkası
na vermeye .gönlünüz razı olmadı. Ne yaptınız? 
Komisyona iade ettiniz. Komisyonlarla Parlâ
mento arasında mekik dokudu. Nihayet bunun 
300 milyon lira değil, hakiki rakam altmış de
fa 'O zamanki Maliye Vekili tarafından kat
lanmak suretiyle huzurunuza getirilip, sizi 
vereceğiniz oydan kaçırmak için yapılmıştır. 
Arkadaşlarım, bugün huzurunuzda bulunan bu 
kanun ikiyüz milyon lira olarak gösterilmiş tir. 
Bu rakam a,ymem dağıtılan broşürdeki rakam
dır. Eğer o broşürdeki 300 milyona itibar eder
seniz, bu rakama da itibar edin kardeşim bu bir. 

ikincisi; o rakam nasıl bulunmuştur, mub-
terem arkadaşlarım!? Şöyle bulunmuştur : Son
radan maliyecilerden öğreniyorum. Maliyeden 
anlamam ben, maarifçiyim, 18 sene müdürlük 
yaptım. Ama, bu hususlardaki mevzuata vu
kuflu değilim. Ne yapmıyor o maliyeciler'? 
Bunlar nasıl olsa gelip geçiyor, diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Demir, güzel konuşu
yorsunuz, hakikaten haklı diyorsunuz. Ben 
ihsası rey ederek de arz ediyorum, ama o ka
nunu müzakere etmiyoruz, bu kanunu müza
kere ediyoruz, 

MEHMET ALİ DEMÎK (Devamla) — Muh
terem Başkanım, bu kanunu müdafaa edebil
mek için o kanundan misal veriyordum, ikazını
za teşekkür ederimi. 
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Şimdi arkadaşlarım, ben diyorum ki, bu 

kanun en salahiyetli bir komisyondan geçmiş
tir. Ve yine Millet Meclisi üyelerinin muhte
rem oylariyle Maliye Komisyonu teşkil edil
miştir. Teklifimiz Maliye Komisyonuna gel
miştir. Maliye Komisyonu bu teklifimizi Emekli 
Sandığının, Maliye Vekâletinin salahiyetli tem
sil eil eri 'huzurumda üç celse devam etmek üze
re enime, boyuna tartaklanmış ve görüşülmüş
tür. Neticede şu Emekli Sandığı Kanunu, biraz 
evvel Maliye Vekilinim izahatından sonra mad
deleri huzııruııuzıa getireceğim, bu maddeleri 
de incelemek suretiyle hakikaten şimdiye ka
dar bir ."hakkın gasbedikliğine inanarak Millet 
Meclisi Maliyi1 Komisyonu ittifakla teklifimi
zi kabul etmiş, yalnız bir şartla : Diyor ki, 
Millet Meclisi Maliye Komisyonu, iştirakçi 
olduğu için, yüzde 7 sini Emekli Sandığıma 
değil, 'kanun kabul edildiği takdirde ya hem 
kendi hissesini, hem Hazinenin vereceği hisse
yi kabul eden bu kanundan faydalanır. Bu 
hakkı da koymuş. Bu kanun, Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonunda niçin reddedildi? 
•Bu kanun Üçüncü İnönü Hükümetinin kurul
duğu zamanda arkadaşlarım ve hakikaten 
Plân ve Bütçe Komisyonunda akçalı birçok 
teklifler vardı. O zaman bir pratik yol düşü
nüldü, Plân ve Bütçe Komisyonu bu işin me
suliyetini üzerinden atmak ve teklif saihiple-
rini de darıltmamak için «bunları Hükümete 
gönderelim, Hükümetin de bu husustaki fik
rini alalını.» dediler. Akçalı 'bütün teklifle," 
Hükümete gönderildi. 

Muhterem arkadaşlarım, icabederse gelecek 
celse, Hükümetten .gelem ret sebeplerini getire
yim. Bunların hepsi mumlu 'kâğıda, teksif edil
miştir. Bir gerekçe ile hepsinin üzerine Perso
nel Kanununa! ve biraz evvel arkadaşını ifade 
etmiş olduğu .gibi, Emekli Sandığı Kanunu 
statüsünde yapılan değişikliğin nazarı itibara 
alınacağı ileri sürülerek reddedilmiştir. Hükü
metin esa.s ^görüşü budur. Bunun dışında baş
ka, bir igörüşü müdafaa etmek doğru bir şey 
olmaz. Çünkü Hükümet mebus ve senatör ar
kadaşların teklifleroinin yüzde 99 unun daima 
kargısında olmuştur. Yalnız milletvekili ve se
natörlerin getirdikleri tekliflerden bazlılarınım 
•çıkaeağmı hisseden Hükümet, bunun yanında 
bir de tasarı eklemek suretiyle birleştirmiş, 
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huzurumuzıa getirmişlerdir. Bunu burada böy
lece tesbit ettikten sonra gelelim Personel Ka
nununa muhterem arkadaşlarım.. 

Hatırlarsınız, Fikret Turhangil arkadaşıımız, 
bendeniz, Personel Kanunu ne zaman çıkarıla
caktır, diye buraya: ilk geldiğimiz zaman bi" 
sözlü soru vermiştik. O zamanın Devlet Ba
kanı bu kürsüye çıkmış ve 1962 de, demiştir. 
1962 .de verilen bir takrire 1963 te, 1963 te ve
rilen bir takrire 1964 te... Kimse alınmasın, 
affınuzı istirham: ederim, birçok kanun: ve tek
lifler seçimler yaklaştıkça. Parlâmentoya geti
rilir, basına intikal ettirilir, radyoda bu mak
satla konuşmalar yapılır. Üzüntü ile söylüyo
rum ki, getirilmek üzere olduğu söylenen 
Personel Kaımınuı da belki bir setçim, arifesinde 
getirilecektir. Ne olacağını 'bilmiyorum1. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Personel Ka
nunu ve Emekli Sandığı Kanununun değiştiril
mesi için ileri sürülen teklif bir kurtarma simi
di olmamalıdır. Zira yüksek oylarınızla Parlâ
mento tarafından kabul edilen kanunların çoğu 
hali hazır getirilmesi düşünülen Personel Kanu
nu içerisinde yer almıştır ve bu kanunlarla bir
likte, Personel Kanunu geldiği zaman, bundan 
evvel kabul ettiğiniz teklifler de otomatikman 
düşecektir. 

Demek ki, arkadaşlarım, eğer her şeyi Perso
nel Kanununa bağlıyacaksak doktorlara kabul 
ettiğiniz tazminat, mühendislere kabul ettiğiniz 
tazminat, Bakanlar Kurulu karariyle Teknik ele
manlara verilen kadrolar... Bunların hepsinin 
Personel Kanununda yeri vardır; niçin kabul 
edildi muhterem arkadaşlarım? öyleyise işine 
gelen Personel Kanunu içinde, işine gelmiyen 
Personel Kanununun dışında mütalâa edilmesi
nin doğru olmıyacağı kanaatindeyim muhterem 
arkadaşlarım. Emekli Sandığı Kanununda bu
nun yer aldığı ve yer alacağı da bildirilmekte
dir. Demek ki, şimdiye kadar yapılan bir hata, 
nihayet şimdiye kadar devam eden bir adaletsiz
lik, Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişik
likte yer aldığına göre biz daha evvel bu hakkı 
ve adaleti teslim etmek için uğraşıyoruz. Bunu 
kabul ederseniz, Personel Kanunu gelip çıktığı 
zaman ona ayları ise otomatikman kendiliğin
den düşmüş olur. Bunu da böyle kabul edelim. 

Gelelim diğer hususa: Fikirlerine, şahsına son 
derece hürmet beslediğim Sayın Komisyon Baş-
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kanının bir hususta aldanmış olması gerekir. Di
yorlar ki, biz terfie saymıyoruz. Biz terfie sayıl
ması için teklifimizd eher ne kadar yer varsa da 
Maliye Komisyonu buna da yer vermiş, bu ar
kadaşımızın dediği şekilde değil... Soğan ekmek
le, peynir ekmekle, zeytin ekmekle geçinen kü
çük memurlardır bunlar. Üniversiteyi bitirenle
rin maaşları 120 - 150 liraya kadar yükselmiştir. 
Halbuki bunlar muhterem arkadaşlarım, âzami 
kabul buyurduğunuz hattâ şimdi Büyük Millet 
Meclisinde bulunuyor, zatıâlinizin müdafaa etti
ğiniz bütçeye 20 - 25 senelik, terfi edemiyen me
murlar vardı. Bunlar bütçeye külfet yüklemiyor 
da aynı şekilde vatani hizmetini yaparken büt
çeye külfet yüklediği iddiası bilmem ki, hangi 
adalet ölçüsünde doğrudur. Arkadaşlarım 100 
lira olarak kabul ediyorlar. Arkadaşlarım belki 
fakülte mezunudurlar 2 - 3 üst derece alırlar, 
Bir de terfi edememiş, bunların maiyetinde çalı 
şanların 15 ten 20 ye, 20 den 25 e, 25 ten 30 a 
terfi ederken aradaki farkın 25 lira olduğunu bil
meleri lâzımdır. O da öyledir, muhterem arka
daşlarım. Bunun için yüz lira iki yüz lira yük-
liyecektir .diye bir şey mevzuubahis asla değil
dir, muhterem arkadaşlarım. 

Sonra bir şey daha hatırlatmak isterim. 1939 
senesinde malûmunuz îkinoi Cihan Harbi pat
lak vermişti, ikinci Cihan Harbi sırasında as
kerlik mükellefiyeti iki sene olarak kabul edil
mişti, birbuçuk sene kabul edilmişti ikibuçuk se
ne kabul edilmiştir. Bu durum dolayısiyle as
kerlikten terhis edilmedi, 3 sene yapanlar oldu, 
4 sene yapanlar oldu arkadaşlarım. Şimdi kanu
nun kendisine vermiş olduğu iki sene fazla ya
pan arkadaşımın hakkı ne olacak? Onun için 
muhterem arkadaşlarım, bu kanuna, bir defa ra
kamlar hakikatin ifadesi değildir, emin olabilir
siniz. Yüzde yüz emin olabilirsiniz. Hakikatin 
ifadesi değildir. Eğer hakikatin ifadesi olsa idi; 
Millet Meclisi Maliye Komisyonu da sizler gibi 
düşünürdü. Onlar da bu milletin birer temsilci
si bu Parlâmentonun üyeleridir. Biraz evvel arz 
ettiğim gibi hem de işin mütehassısı, bu işe ömür 
tüketmiş, malî mevzularda senelerce ömür tüket
miş, onların fikirlerine itibar etmiyeeeksiniz de 
hiçbir malî mevzuatla ilgisi olmıyanların fikir
lerine mi itibar edeceksiniz?., öyleyse arkadaş
larım iki komisyondan, Millet Meclisi ve Sena
to Maliye Komisyonlarından hangisine itibar et
mek lâzım. Hangisi doğru söylüyor? Aynı Mali-
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ye temsilcileri ve Emekli Sandığı mensupları ay
ın Komisyonun huzuruna çıkmışlar, söylemişler, 
söylemişler, neticede kabul edilmiş. Şimdi, Bütçe 
Komisyonuna gelmiş. Millet Meclisi bu teklif 
onaya geldiği zamanki ben takibediyordum, ek
seriyetin bulunmadığı bir sırada Plân ve Bütçe 
Komisyonundan reddedilerek . gelmiştir. Üze
rinde durulmadı ve ekseriyet de olmadığından 
reddedildi. Buraya geldi, arkadaşlar; bizim bu
lunmadığımız bir saatte reddedilerek buraya gel
di. Eğer Senatonun hakikaten kuruluşta bir kıy
meti varsa işte böyle atlatılmak suretiyle buraya 
gelen kanunların burada tashih edilmesi lâzım. 
Bunun tek misali, bundan evvel kabul ettiğiniz 
birçok kanunlar, bunun yegâne şahididir. İşte 
Senatonun kuruluşunun maksadı, hikmeti bu ol
malıdır. Yoksa Millet Meclisinden gelen kanun
ları geldiği gibi kabul edip göndermek bence hiz
met değildir, arkadaşlarım. Bunu kadrosuzluk do-
layısiyle terfi edemiyen memurlar için gösterdi
niz. Tahmin ederim ki, muhterem arkadaşlarım, 
bugüne kadar devam edip gelen bu büyük ada
letsizliğin hâkim olduğu bu kanunda bu adaleti 
yerine getireceğinize kaaniim. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ferid Melen. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ev
velâ özür dileyeyim. Belki müzakerenin başında 
konuşsayidım, arkadaşlarımı o kadar yormazdım, 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Demir 
arkadaşımızın işaret ettiği bir nokta hakkında 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bütçe Komisyo
nunun birçok tasarıları Hükümete verdiği ve Hü
kümetin bir klişe halinde cevap hazırladığına te
mas ettiler. Filvaki ıbuna (benzer ıbir muamlele ce
reyan etmiştir, ama anlattığı şekilde değildir. 
Biz mesuliyet mevkiine geldiğimiz zaman sayın 
milletvekilleri ve Sayın Senatörler tarafından 
teklif edilmiş olan, bütçeye masraf yükliyen ka
nunların tutarını hesabettik. Kabul edildiği tak
dirde, yılda iki milyarın üstünde, hattâ üç mil
yara yakın bir meblâğ ile bütçeye külfet getir
diği görüldü. Yani bu kanunların kabulü lehin
de rey ve mütalâa verdiğimiz takdirde bütçemi
ze üç milyar liralık bir külfet gelecektir ve şüp
hesiz bunu karşılamak için yeni vergiler çıkar
mak suretiyle bunu vatandaşlardan istemek mev
kiinde kalacaktı. Ve kaldı ki, bu tekliflerin hiç-
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ıbirisi temas ettikleri maseleyi de kökünden hallet
miyordu. Faraza, personel meselesi rakikaten 
bugün mühim meselelerimizden birisi. Bir ida
ri reorganizasyona, ihtiyaç göstermesi bakımın
dan ve bizatihi personeli tatmin edemememiz, 
maaş bakımından tatmin edemememiz ve çeşit
li memuriyet zümreleri arasında farklılık ve bu 
farklar içerisinde kimisi tazminat alır, kimisi 
almaz, kimisinin terfi esası iki ısıenedir, kimisi
nin üç sene gibi bir çeşitlilik durumuna tâbidir. 
ilk zamanlarda kabul edilmiş olan barem maale
sef zamanla, bilhassa enflâsyonist devreye gir
dikten sonra barem içinde kalmamış ve her
kes bir tarafını delmek suretiyle kendi dairesi 
işini yürütmek gayretine düşmüş ve bu şekilde 
geniş adaletsizlikler olmuştur. Yevmiyeli mües
sese peyda olmuş. Yalnız iktisadi Devlet Te
şekküllerinde, ben hatırlıyorum, 1958 senesi Büt
çe Komisyonunda münakaşa edilmiş idi, % 80 
inden fazlası memurların onuncu maddeye kay
mışlardı. Yani baremden çıkıp mukaveleli, 
yevmiyeli sınıfa kaymışlardı. Ve bu suretle 
barem kaydından kurtulmuşlardı ve müessese
leri de memurlarına istedikleri parayı verme 
imkânını elde etmişlerdi. Arkasından arkadaş
larımız da işaret etti, teknik personel kaçıyor, 
bulamıyor mühendis, hususi sektöre kaçıyor, 
Devlet mühendis bulamıyor. Mecburen bir ka
nun getirdik. Meselâ; Karayollarını kurarken 
Karayollarında da yevmiyeli personel istihdam 
imkânını vermiş ve Ibu defa mühendis 80 lira, 
100 lira yevmiye vermeye başlamış. Belki de 
bu hayatın zoru ile meydana gelmiştir. Demek 
ki; böyle rijit, sert kaideler bilhassa zamana 
intibak ettirilmezse yürümüyor. Bunu sağın
dan solundan herkes delmeye çalışıyor, işte 
bugün böyle bir karışıklığın içindeyiz ve ha
kikaten adaletsizlikler var ve nasıl tarif eder
seniz o şekle benzetebilirsiniz, arkadaşlarımı
zın teklif ettiği kanunlar ise, kabul edildikleri 
takdirde bu adaletsizliği ortadan kaldırmı
yordu. Belki biraz daha bu adaletsizliği yayı
yor, genişletiliyordu. Bu sebeple biz Hükümet 
olarak bunu kabul etmedik. Bütçe Komisyonun
dan rica ettik, bu kanunları müzakere etmeden 
evvel Hükümete gönderin, Hükümet Ibirer birer 
tetkik etsin. Hükümet birer birer tetkik etti. 
Bu kanun tekliflerinin birkaç tanesinin çıkma
sında mahzur görmedi ve mutabakatını beyan 
etti, mütebakilerini kabul etmedi. Fakat meşe-
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leyi de hiç şüphesiz bu şekilde bırakmadı. Hü- I 
kümet uzun çalışmalar sonunda personel me
selesini bir porsel kanuniyle, yeni prensiplere 
dayanan bir personel kanunu ile köklü bir re
forma tabi tutmaya karar verdi. Ve yeni bir 
nizamı bir kanun tasarısı haline getirerek hu
zurunuza getirdi. Yalnız arkadaşım belki haber
dar olmamıştır. Gelecek değil gelmiştir. Kanun 
tasarısı Meclise gelmiştir ve bununla ilgili ola
rak bir Geçici Komisyon teşkil edilmiştir. Hü
kümetiniz bu kanunun süratle meselâ önümüz
deki Mart veya Nisan ayları içerisinde hiçolmaz-
sa çıkarılmasını Yüksek Meclisten niyaz ve 
rica etmektedir. Bunu samimî olarak arzu edi
yoruz. Çünkü, Ibu meseleyi ancak bu yolla hal
letmeye başlarız. Toptan, Personel Kanunu ile 
iki ay içerisinde de halledemiyeceğimizi hemen 
itiraf etmeliyim. Bunu bir zaman içerisinde 
tatbik edeceğiz. Ama bu meselede köklü bir şe
kilde, ciddî mütahhassıslarm çalışmalarından 
faydalanılmıştır. Faraza, Fransa'da Fransız 
personel rejimini yeniden kuran Greguar gibi 
profesörlerin de fikirlerinden istifade edilerek 
meydana getirilmiş bir eserdir. Beğeneceğini
zi ve gönül rızası ile mutabakatınızı beyan ede
ceğinizi tahmin ediyorum. Bu sebeple ricamız 
bu Personel kanununu çıkarın. Ama ondan ev
vel bu meseleleri halletmiyelim. Çünkü halle
denleyiz ve bir tarafı yaparken diğer taraf ı 
yıkma mevkiinde kalırız. Şüphesiz istemiyerek. 
Arkadaşlarımızın bu teklifini Personel Kanu
nu halletmiştir. Personel Kanunu prensibini 
koymuştur. Askerlikte geçen müddeti hizmet
ten saymaktadır. Binaenaleyh, mesele Personel 
Kanunu ile halledilmiştir. Ama, burada başka 
teklifler var. Mesele ondan ibaret kalsa hiç şüp
hesiz Personel Kanunu getirmiş olduğuna göre 
bu kanunu, Personel Kanunundan bir ay evvel 
arkadaşlarımızın gönlü hoş olsun çıkarın diye
bilirdik. Ama, bu teklifte başka meseleler var, 
Bunu makable teşmil ediyor. Makable teşmil. 
edince iş değişiyor. Biraz evvel komisyon Baş
kanı rakam verdiler, doğrudur, 500 bine ya
kındır, makable teşmil edildiği takdirde bu ka
nun mevzuuna girecek kimseler. Bu 500 bin 
memur derhal bir derece terfi hakkını elde et
mektedirler. 

Dört arkadaşımız ayrı ayrı teklif vermiş
lerdir, kimisi emekliliğe sayıyor, kimisi terfie, 
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sayıyor. Bir tek komisyon kabul etmiş, Mec
lisler reddetmiş, Maliye Komisyonu ki o da bir 
hüküm daha ilâve etmiş ve asıl teşmili o yap
mış. «Borçlanma suretiyle herkes bundan isti
fade eder» demiştir. îş buraya gelince üzerinde 
hakikaten düşünmeye ve ciddî olarak düşünme
ye değer bir mesele oluyor. Evvelâ neyi halle
diyoruz, biz? Adaletsizliği mi? Yani bir adalet
sizliği mi gideriyoruz Bu mucibi münakaşa
dır, arkadaşlarım. Memuriyette filvaki bir mu
kavele yapmıyoruz. Ama, bir memur statüsü var
dır, Memuriyete girenler bu statüyü kabul ede
rek giriyorlar. Binaenaleyh bir mukavele ile 
geliyorlar, demektir. Bir anlaşma, bir sözleşme 
var ortada, yazılı değil ama bir statüyü kabul 
ediyorlar. Bu mevcut statü nedir? Er olarak 
askerliğini yapanların askerlikte geçen hizmet
lerini memuriyette saymıyoruz. Aslında zaten 
memuriyette hem terfi ve hem de emekliliğe sa-
yılabilmesi için, hizmetin yapılmış olması lâzım
dır. Ama bizim bâzı kanunlarımız yedek su
bay olarak geçirilen süreyi memuriyetten say
mış, emekliliğe mahsubetmiş. Onu şu sebeple 
yapmıştır. Bir tarihte memlekette yüksek tah
sil görenlerin sayısı az; yüksek tahsili teşvik 
'etmek için yapmıştır. Yüksek tahsilleri, Dev
let memuriyetine gelmeleri için, bir teşvik için 
yapmıştır. Ama bu teşviki ötekilere sirayet et-
tirmemiştir. Çünkü vazıı kanun o vakit ihti
yaç göstermemiştir. Diğer kadrolar için büyük 
mikyasta memur bulma imkânı var. Böyle bir 
fark yapmıştır. Şimdi madem böyle olmuştur, 
bir adaletsizliktir, berikileri de ötekiler sevi
yesine götürelim demek bence hak bakımın
dan mütalâa ederseniz pek o kadar kabili mü
dafaa olmaz. Bilâkis vaktiyle milletin hakkını 
yemiş oluruz, milleti gadre uğratmış oluruz. 
Çünkü otuz sene, kırk sene müddetle herkes 
bu statüyü nazara alarak memuriyet yapmış. 
Kırk sene sonra geliyor, vaktiyle biz berikile
re bir hak vermişiz, bunlara vermemişiz, bir ha
ta yapmışız, binaenaleyh, bunlara da verelim. 
Ne yapalım, 40 sene zarfında cereyan eden bü
tün muamelelerin yeniden muhasebesini yapa
lım ve bu farkları milletin kesesinden alıp bun
lara verelim. îşte asıl o zaman haksızlık etmiş 
oluruz. Bu sebeple meseleyi hak ve adalet ba
kımından ele alırsam arkadaşlarımın kanaati
ne iştirak edemiyorum. Fakat arz ettiğim gibi 
yeni Personel Kanunu ile bugün bunu yapıyo-
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ruz, ama bu bir yeni statüdür. Bundan sonra gele- I 
çekler bunu nazara alarak gireceklerdir. Onlar 
için bir hak doğacaktır. Bundan evvelkiler için 
bir hak doğar mı, bunu hukukçu arkadaşlar na
sıl mütalâa ederler, !ben pek kabul edemiyo
rum. Ne yapmak istiyorlar arkadaşlar? 300 mil
yon verelim diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu (bakımdan Mil
let Meclisi, millet adına her şeye hâkimdir. I 
Kanun çıkanı*, 300 milyon değil, 3 milyarı da 
dağıtabilir. Ama, bu lüzumlu mudur, faydalı 
mıdır ve milleti böyle bir külfet altına sok
maya hakkınız var mıdır, yok mudur? Zanne
dersem bunları sizler benden daha iyi takdir 
edersiniz. 

Arkadaşlarımızın verdiği hesaplar doğru
dur. Bu hesabı Emekli Sandığı çıkarmıştır. 
Ve bizim Maliyede Bütçe Dairemiz çıkarmıştır. 
Belki istatistiklere dayanarak bir hesap ver
mek daha doğru olurdu. Faraza askerliğini 
er olarak yapmış kaç memur var, gibi... Bu 
büyük 'bir anket ile ancak meydana gelir. 
Bu da birkaç aylık bir çalışmaya bağlı. Meclis 
emrederse onu da yaparız. Bir mesele değildir. 
Fakat, ortalama bir hesap yapmışlardır ve as
garidir. Yani 500 bin Emekli Sa'ııdığma dâhil 
personel mevcuttur. Bunun en azından yansı 
askerliğini er olarak yapmıştır. Bunu ele alınca, 
bunları bir derece terfi ettirirseniz 300 milyon 
tutmaktadır, asgari bir hesapla. Sayın bir 
arkadaşımız, sayın paşam zammediyorum bir 
sual sordular. Bunu ilk kademeye göre hesa-
be'tmek lâzım, ilk kademede değil, bugün terfi 
edecektir. Hangi derecede ise bir derece yu
karı çıkacaktır. Binaenaleyh, ilk kademe de
ğil, bir ortalamayı almak zaruretindeyiz ve 
bu hesap asgari bir hesaptır. 300 milyonu sa
dece bunların bir terfii için kabul edeceksi
niz. Ve iki milyar küsur da Emekli Sandığı
na bir külfet yükliyeceksiniz. 

Sayın senatörler, başka bir vesile ile do 
arz etmiştim, karşılıksız olarak Emekli San
dığına mütemadiyen yük yüklenmesi yüzün
den ibugün Emekli Sandığı artık aktüel bir 
hesaba maalesef dayanmaktadır. Bir hesaba 
göre 1980 yılında sermayesi sıfıra inecektir. 
Eğer bugünlerde biraz gayret edersek hu 1970 
yılma gelebilir. Ve 1970 yılında yeni bir Emekli 
Sandığı kurmak mevkiinde kalırız. Fazla | 
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yüklenmiyelim. Arkadaş'laı* diyorlar ki, borç
lansınlar. Borçlanma hiçbir şekilde de karşılan
mıyor. Ancak, bir kısmını karşılıyor. Yine 
Emekli Sasıdığının yaptığ hesaba göre, Ma
liye Komisyonunun teshil, ettiği nisbetlerde 
borçlan ildiği, takdirde 600 milyon liralık bir 
varidat elde ediliyor. Ama 2 milyar 400 mil
yon liradır masrafı. Binaenaleyh geriye Emekli 
Sandığına gelecek yeni yük 1 milyar 800 
milyon lira tutmaktadır. Zannederim, sayın 
senatörleri tenvir etmiş oldum. Arz ettiğim 
gibi bunun prensibi zaten halledilmiştir. İstik
bâl için halledilmiştir. Personel Kanunu hu
zurunuza gelmiştir. Eğer arkadaşlarımız 
tatmin olmazlarsa hiç olmazsa bu kanun ta-
sarsmı personel kanunu tasarısiyle birlikte tet
kikini isteyebilirler. Buna bir diyeceğim yok
tur. Reddedilmiş olması hiç şüphesiz on
ları belki rencide eder. Buma da bir diyece
ğim yoktlr. Ama bu mesele Personel Kanunun
da halledildiğine göre bu tekliflerin, yürütül
mesinde en ufak bir fayda yoktur. Arz etti
ğim gibi büyük külfetler getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, .milleti temsil eden 
Meclislere bunları söylemeni hiç şüphesiz 
zaittir de fakat, vazife sayıyorum, bu balonu 
fazla zorlamamak lâzımdır. Patlar. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bir so

rum var, Bakana. 
BAŞKAN — Soru soracak Sayın Melen. 
A11*] 1! M UT ALİ 1 )EMİR (Tunceli) — Ter-

t'üerin sayılması kabul edilmediği takdirde 
Sııyın. Maliye Bakanı buna taraftar mıdır? 

Kmddi Sandığına 2 milyar liralık bir kül
fet, yükliyeeeğhıi beyan buyurdular. 

BAŞKAN — İki milyar demiyorlar. 300 mil
yonu bulur ve ortalamadır diyorlar. 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (De
vamla) — Arz edeyim efendim. 300 milyon 
terfi, iki milyar Emekli Sandığına getireceği 
yüktür. Yani bir milyar 800 milyon. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, terfii kabul etmiyelim. Siz bu teklif ka
bul edildiği takdirde 500 bin memurun 250 
binini otomatikman emekli mi yapacaksınız 
bu hesabı neye göre çıkardınız? 
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MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Arz edeyim, emekli yapmıyacağız, 
emeklilik hizmetine ilâve edeceğiz ve bunlar 
emekli olduğu zaman, Emekli Sandığıma gele
cek yüktür. Ben Emekli Sandığına gelecek 
yükün 1965 yılı içinde 2 milyar olduğunu 
değil, Emekli Sandığının yekûn taahhüdü bu
dur. Bumu senelere taksim edersiniz, senede 
belki 200 milyon tutabilir. On sene olduğunu 
farzederseniz senede 200 milyon tutar. Ama bu 
daima böyle hetsabedilir; Emekli Sandığımın 
borçlandığı miktar, taahhüdettiği miktar, o 
memura memur olarak veya ailesine yetim 
maaşı olarak ödiyebileceği miktar olarak he-
sabedilir. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım. Sayın Vekil Beyefendinin izaha
tını dinledik. Bendeniz bir noktada muhterem 
Balkan Beyle aynı kanaatte değilim. Bakan 
Beyefendi Senatonun umumu temayülü ile, da
ha doğrusu Senatonun umumi adalet görüşü ile 
kendi adalet görüşlerini biri estireni ediler. Daha 
evvel söz almış olan bütün arkadaşlarımız bıı 
kanunun hakikaten mevcut adaletsizliği gide
receğinden bahsetmişlerdi. Hattâ Bakan Bey
efendi de sözlerine başladığı zaman devlet per
soneli arasında ahenksizlik bulunduğunu, ada
letsizlik bulunduğunu kendileri ifade etmişler
di. Hattâ bendenizin bilemediğim bir enflâsyon 
devrinde başladığından bahsettiler. Bendeniz 
Türkiye'de bir Cumhuriyet devri biliyorum. 
Böyle enflâsyon devri diye bir devir bilmiyorum. 
Böyle bir tâbir kullandılar. Adaletsizlik çok 
evvelden başlamıştır. Memur Statüsünde kaç 
türlü emeklilik vardır. Bunların Meclise yaptı
ğı müracaalar eğer kütüphanede eski zabıtlar 
tetkik buyıırulursa hepsi anlaşılacaktır. 

Hükümette şöyle bir kanat var: Teklif Hü
kümetten geldiği zaman yerinde görülüyor da, 
senatörler veya milletvekili arkadaşlarımız bir 
kanun teklifinde bulundukları zaman derhal 
biz bu şekilde bir kanun hazırlamaktayız, bir
likte mütalâa edilsin esbabı mucibesiyle daima 
durdurulmakta. Bunun malî portesi mevzuuna 
temas etmek istemiyorum. Muhterem senatör ar
kadaşlar bu hususta kararlarını vereceklerdir. 
Ama muhakkak olan şudur ki, asıl bendenizin, 
vekil beyin de birleşmesini istediğim nokta, mev
cut adaletsiz bir durum vardır. Bunun tesbit 
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edilmesi lâzımdır. Hattâ kendileri de bunun 
meveudolduğunu kabul ettikleri içindir ki bun
dan böyle Personel Kanununa bunu ithal ettik 
diyorlar. Şu farklılık dahi yeni hazırlanmakta 
olan Personel kanun tasarısına bundan böyle er 
olarak askerliğini yapanların emekliliklerinin ka
bul edilmesi hususu dahi mevcut farklılıklara 
bir farklılık daha ilâve edecektir. Ben sözlerimi 
fazla uzatmak istemiyorum. Yalnız mevcut 
adaletsizliği muhterem arkadaşlarımın pek çoğu 
tebarüz ettirdiler. Ben de bu kanunun tama
men âdil, mevcut farklılığın, aynı çatı altında 
çalışan erkek ve kadm memurlarımızın, lise 
mezunlarının, muhtelif tarihlerde liseleri bitir
miş memurlarımızın arasındaki farklılıkları gi
dermek bakımından gayet yerinde olduğu mii-
talâasındayım. Yüksek Senatonun malî bakım
dan düşündüğü kanaat tabiî serbesttir. Hürmet
lerimle efendim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, okutu
yorum. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söz istemiştim. 

- Kifayet takririni okuttuktan 
aleyhte olmak üzere birer kişiye 
îlk sözü Savın Eramn istedi. 

BAŞKAN -
sonra lehte ve 
söz vereceğim. 

Kifayetin aleyhinde mi efendim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

•— Evet, 
BAŞKAN — Kifavet takririni okuyunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Kifayetini 

lif erleriz. 
tek-

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Yozgat 
Sadık Artukma< 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız kifayet aley
hinde konuşacaksınız. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Muhterem arkadaşlar; meselenin iyice aydın
lığa çıkması hususunda müzakereler devam edi
yor. Fakat bu müzakerelerin devamı sırasında 
daha ortaya konulması, söylenmesi gereken bir
çok şey var. Çünkü komisyon konuşmuştur, Hü
kümet konuşmuştur, teklif eden arkadaşların ko
nuşma isteği vardır. Bu bakımdan bu takririn 
reddedilmesini istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bü
yük bir ekseriyetk; kabul edilmiştir. 

Şimdi önümde iki takrir vardır. Bir tanesi 
Sayın Hilmi Onat ve Mehmet Ali Demir tara
fından imzalanmıştır. 24 . 12 . 1964 tarihlidir. 
Fakat ne o celsede ne sonraki celselerde oya su
nulmuştur. Şimdi okutacağım mealini Yüksek 
Heyete arz edeceğim. Divan görüşünü bildire
ceğim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Öner
geyi geri alıyorum. 

BAŞKAN -•- Sayın Mehmet Ali Demir tak
riri geri aldığını ifade ediyorlar Sayın Onat 
da yok, zaten onun da takririni geri almasına 
zannederim Heyeti Umumiye kabul eder. îkin-
ci bir takrir var. 

Başkanlığa 
Teklifin açık oya konulmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Tunceli Niğde 

M. Ali Demir Kudret B aylı an 
Kütahya Afyon Karahisar 

Ktem Erdinç M. Yılmaz înceoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kastamonu 

Enver Kök Nusret Tuna 
(Okunamadı) (Okunamadı) 
(Okunamadı) Afyon Karahisar 

Rasim Haneıoğlu 
Kayseri Erzurum 

Hüseyin Kalpak! i oğlu (Okunamadı) 
Erzurum Muş 

Edip Somıınoğlu tsa Bingöl 
Bursa Çanakkale 

("lahit Ortaç Cahit Altan 
Bingöl 

Sabrı Topcuoğlu 
BAŞKAN — Bundan başka muhterem sena

törler iki teklif vardır. Yani şimdi Sayın Ko
misyon ne demiştir? Teklifin reddini isteriz, de
miştir. Ortada müzakere edilen budur. Komis
yonun ret teklifidir. Bundan başka iki teklif 
vardır. 1 nci madde şöyle olsun, ikinci madde 
böyle olsun, üçüncü madde böyle olsun diyedir 
bu teklifler. Bizim tüzüğü tetkik ettim böyle 
re'seu bir ihdas maddesine raslıyamadım. An
cak ne olur? Teklifin reddi hususundaki teklifi 
açık oya arz ederim ve bu ret teklifi reddedilir-

7.1.1965 0 : 1 
se 1 nci madde böyle olsun, 2 nci madde şöyle 
olsun diye yapılan tekliflerle birlikte bunu ko
misyona havale ederiz. Komisyon mütalâasını 
bildirir. Bunda mutabıkız değil mi arkadaş
lar? (Tamam tamam sesleri) 

Şimdi takriri okuduk, teklif, açık oya ko
nulması diyor. 

İHSAN IIAMÎT TıOKEL (Diyarbakır) 
Bir yanlışlığa mahal vermiyelim. Açık oy tek
lifi verenlerin burada bulunması ve 10 imza ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Onu da tetkik ettim. İS imza
lıdır. On taneden fazlası burada vardır. Her-
bir şeyi arz etmiyorum, Heyeti Umu m iyeye faz
lalık olmasın diye. Tüzük emirlerini meselâ 3 
dakika çıngırak (-alarak bunları ikmal edeceğim. 
Açık oyu hangi, üyeden başlıyarak yaptıracağı
mı bildiriyorum. 

MEHMET ADİ DEMÎR (Tunceli) - Kır
mızı oy?. 

BAŞKAN — Telâş buyurmayın Sayın De
mir. Tüzüğün emri zaten böyledir. 

Selâhattin Özgür'den başlıyarak oylamaya 
geçiyoruz. 

Muhterem senatörlerin bildiği veçhile beyaz 
oy komisyon raporunun kabulü, yani kanun tek
lifinin reddini, kırmızı oy, ret istiyen bu komis
yon raporunun reddi mânasına gelir. Yeşil oy 
çekinser mânasını ifade eder. Bunu arz ederek 
oyl ama ya geçiyorum. 

CSelâhattin Özgür'den başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN -••- Oyunu kullanmıyan, oylama 
işleminin devamı sırasında salona teşrif eden 
arkadaşlarımız var mı?. Olmadığına göre oyla
ma işlemi bitmiştir. 

1111 sayılı Askerlik kanunu teklifi hakkın
daki raporun acık oy neticesini arz ediyorum. 

Oylamaya 84 sayın üye katılmış, 46 kabul, 
35 red, 3 çekinser oy kullanılmıştır. 

93 sayı dolmadığı için yeter sayı yoktur. Oe-
lecek birleşimde acık oya başvurulacaktır. 

Demin verilen bir takrir mucibince Ocak ayı 
sonuna kadar saat 14.00 de toplantı yapılacağı 
için 12 . 1 . 1965 günü saat 14.00 de toplanıl
mak ve keyfiyet radyo ile ilân edilmek üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

»~»<e?5B«—--
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Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bay han ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Millet
vekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması 
hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Bütçe ve Plân komis

yonlarının raporunun oylama sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 46 
Reddedenler : 3 5 
Çekinserler : 3 

Oya katünuyanlar : QS 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Haydar Turıokanat 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koca bey oğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet izm en 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

tÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 

İZMİR 
tzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 

NİĞDE 
tzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan A takan 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

[Çekinserler] 

AMASYA 
Macit Zeren 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

[Reddedenler] 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
yırrı.. Uzunhasanogıu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 
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ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçayük 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip A i a ki i 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersfi 
Suphi Oürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Mehmet öz^iineş 
Selâhattin özgür 
Mehmet. Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıkhz 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp Ar,;.' 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı < >guz Itekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
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Mcbrure Aksoley 
Mehmet Tekin Arıburun 

İZMİR 
Cahit Okıır— 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
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Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Rıfat. Özdeş 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TRABZON 
Reşat '/.nlı.«>lu 

[Oya kattlmtyanlar I 
BALIKESİR 

Enver Aka (liaşkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arı katı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoûrnn 

ELAZIĞ 
Rasim Oirav 

ERZİNCAN 
Eehmi I'»aysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMUŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 
Rifat özt.ürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Ijfitfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoglu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Ohuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Enver Kök 
lîaiiip tîrıer 
Zerin Tüzün 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (Bakan) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abıiülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Eethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Şevket Buladoğln 

Yusuf Demirdağ 
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YOZGAT 

tsmail Yeşilyuri 
ZONGULDAK 

Tarık. Kerrızi Baltan 

Akif Kyidogarı 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Oevat Açıkalm 

Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelik] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1965 Perşemibe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri sjeçi-

mi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDÎLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanu
na bir onaddtö eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayı
lı Kanuna geçici bir madde laklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu İzmir 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 Meclisinde 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi ve Bütçje ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) (S. Sa
yısı : 513) [Dağıtma itarihi : 16 . İ2 . 1964] 

2. — Cumhuriytet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci vte 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ilse 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
DeamVin, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler 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] 

3. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 2/144) 
(S. Sayısı 515) [Dağıtıma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil vte üç arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde tefk-
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Biitge ve Plân ko-
misyoları raporları (M. Meclisi 2/257, C. Se
natosu 2/145) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi: 
16 . 12 . 1964] 

5. — 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
lisinde reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/78, C. Senatosu 2/146) (S. Sayısı : 517) 
[Dağıtma itarihi : 16 . 12 . 1964] 

(Devamı arkada) 



6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adallet Ko
misyonu raporu (C. Senatosu 2/148) (S. Sayısı: 
520) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1964] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
tŞLER 

1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerinle dair Kanuna 'bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
Ibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşjer Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/371, C. Senatosu 1/433) (S. Sayısı : 519) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 


