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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Cumhuriyet 
Senatosu salonuna teşrif ettiler. 

Başkan, Başkanvekili Sırrı Atalay; üçün
cü üçte bir yenileme seçimlerinden sonra yapı
lan bu özel birleşimde; seçimlere girmiyen veya 
seçimlerde kazanamıyan üyelerin hizmetlerinin 
takdir ve şükranla anılacağını, yeniden seçilen 
üyelere başarılar dilediğini, eski Meclis Başkan 
larından Kâzım Özalp'in hâtırasını saygı ile yâ-
dettiğini, Amerika Birleşik Devletleri Başkan 
adayı Rebert Kennedyinin menfur bir suikaste 
kurban gitmesini çağımızın bir talihsizliği say
dığını, Cumhuriyet Senatosunda mevcut işleri 
ve Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanununun 
tatilden evvel çıkarılması hususunu Millet Mec

lisinin üçtebirisinin lûtufkâr gayretlerini bekle
diğini belirtti. 

Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin yenilenmesi 
dolayısiyle Cumhurbaşkanınca ve genel oyla 
seçilen üyeler andiçtiler. 

13, Haziran 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 15,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nakit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, emekli, dul ve yetimlerin, ma
aşlarını alırken çektikleri müşkülâta dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/494) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/495) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 29 Nisan Gençlik gününü 
anma toplantısına dair sözlü soru önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/496) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dükkân ev münasebetle
rine dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/453) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Araş vadisindeki tahribata dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/454) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ-
hattin Özgür'ün, Burhaniye Altmkum plaj yo
luna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/455) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm, Biga kazasmdaki toprak dağıtımı
na dair yazılı soru önergesi, Maliye ve Köy İş
leri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/456) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, otomobille gelen turistlere dair yazılı so
ru önergesi, Gümrük ve Tekel ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/457) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Yayladağ gümrüğü tesislerine dair yazılı 
soru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/458) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Ce
mal Madanoğlu'nun; memlekette görülen eko
nomik, politik ve diğer sahalardaki bozuklukların 
Atatürkçülüğün iyi anlaşılmaması ve ihmal 
edilmesi olduğunu belirten demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Cemal Ma-
danoğlu, «Atatürkçülük» hakkında görüşecek
lerdir. (A. P. sıralarından «Ne hakkında» ses
leri.) «Atatürkçülük» hakkında... Buyurunuz. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan ve senatörler, 
Cumhuriyet Senatosuna yeni katılan arkadaş
lara sevgiler, tebrikler ve başarı dilekleri... 

Konuşmam kısa olacaktır. Kıran kırana 
olacağı anlaşılan gelecek seçimin provasından 
yeni çıkmış bulunuyoruz. Görüyoruz ki, so
nuç değişmiyor. Seçilebilmek için olağan say
dığımız tutumumuz, gericiliğin gitgide dişle
rini daha da sivriltmesine yarıyor. (A. P. sı
ralarından «anlıyamadık» sesleri.) Bunun ne
deni, Atatürkçülüğün ideolojisini kurmakta 
çok, pek çok gecikmiş olmamızdan ileri geli
yor. Balkan papazlarının, uluslarının bağım
sızlıkları için ellerinde haçları, nasıl boğuş
tuklarını, Kıbrıs kilisesinin Yunanistan'a bağ
lanmak için nasıl uğraştığını bilip, görür
ken; biz burada «vatan uğrunda ölenler şehit 
değildir, din uğrunda şehittir» diye, tek da
yanağımız olan ordu - millet geleneğimizi yık
maya çalışıyoruz. Araplar bile önce Arap, 
sonra Müslümandırlar. Önce Arap, sonra Müs
lüman oldukları için İngilizlerle birleştiler, 
üstümüze yürüdüler. Biz önce Türk, sonra 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Müslüman olduğumuzu kavrıyamıyoruz. Bugfün 
de Arap milliyetçiliği ihvanül müslimini yaşat
mıyor. Mısır'da, Suriye'de, Irak'da tutunamı-
yan «Müslüman Kardeşler» Türkiye'mizde ken
di evlerinde gibidirler. Bir Cizreli bana, «Mü-
lâzim Efendi», demişti, «Türkler Yâsef'in oğ
lundan türemişlerdir. İşte, Cudi dağı, Cizre-
de'dir, Yafes'in mezarı da Cudi dağmdadır. 
Anlıyamadım, siz mi Türksünüz, biz mi Tür-
küz.» Şimdi «ben Türküm» demeye getirtmek 
için sözü Cudi dağına tırmandıranlar kalmadı 
artık Selçuklulardan evvel Anadolu'ya göç 
edenler dillerini yitirdikleri için bugün ayrıca
lık taslayıp dururlar. 

1954 senesinde Borneo Adasının Lobuvan 
kasabasında bir şeyh ile görüşmüştüm. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sizin Heyeti Umumiyeye bir su
nuşunuz vardır, sayın hatip ona göre konuşsun
lar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Kal-
paklıoğlu, takdir yetkisi sizin değildir. Lütfen 
devam edin Sayın Madanoğlu. 

CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, Labuvan şeyhini dinlerken, yakın
maları karşısında yüreğim sızlamıştı. Ağlıyarak 
bana «Miralay efendi» demişti, «olmaya ki Mus
tafa Kemal'in yolundan şaşasmız. Sonra biz ney
leriz, halkımıza kimi gösteririz de bunların elin
den nasıl kurutuluruz?» Labuvan Şeyhinin bun
ları dediğinden bir yıl sonra, 1954 te, Bandum 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Konferansında Türkiye B^işleri Bakanının em
peryalizmden yana ateşli konuşmasını dinler
ken, Türkiye'nin Mustafa Kemal'in yolundan 
şaşmış olduğunu pek şaşacak, çok üzülecekti. 
Türkiye, mütareke devrinin köhne sarayına 
karşılık, yurda Yunan ordusunun yanısıra mız
raklarında fetvalar takılı halife ordusuna sal
dırıp sonunda bir İngiliz gemisine binip kaçan 
padişahı, şeyhül islâmmı çoktan unutmuştu. 
Bu Anadolu Türk'ün anayurdudur. Bin yıl ev
rimi içinde bu böyle olmuştur. Bayraksızlıktan 
bunalan, Asya'da olsun, Balkanlarda olsun, sı
kışan her Türk Türkiye'ye sığınır. Onun için
dir ki, bu Türkiye, Türklüğün anayurdum, 
Türkün de son yurdudur. Türkiye'nin güvenliği 
uluslaşmasındadır, ümmetleşmekte değil. Soy
suzlaşmaktan, dağılmaktan kurtulmanın, korun
manın başkaca yolu yoktur. Şimdi biz, bizi ulus-
laştırmak, Türklüğümüze eriştirmek istiyen kur
tarıcı ve korucuyu taşlıyoruz. Onun kurduğu 
bir fakültede portrelerini indiriyoruz. Türk 
ocağında, ona inat kalpak giyilmesini, hem de 
gençlik kolları adına ve de bir öğretim üyesinin 
ağzından istiyebiliyoruz. Bir dekan, ilâhiyatçı de
kan, Atatürkçü olduğu için tartaklanırken bir 
başka dekan Atatürk düşmanlanna kucak açı
yor. 

Millî birlikçilerin haset ve neseplerinden söz 
edilişi sarsalayıcı oldu. Ortada tevil götürmiyen 
bir zabıt varakası ve bu zabıt varakasında gar
nizon komutanının, emniyet komiserinin, jan
darma komutanının imzaları var. Mahalle kah
vehanelerinde sorumsuz, kurusıkı sataşmalar 
anlamayı ve anlaşmayı tıkar. Anayasanın bu 
Meclis içindeki gözcüleri anlama ve anlaşma 
yollarını tıkamak istiyenlerin karşılarında ola
caklardır. Bu yolu sonuna kadar açık tutmaya 
çalışacaklardır. Sorumluluğun gereğini böyle 
anlıyoruz. 

Din elden gidiyormuş. İslâmiyet tabiat ka
nunlarına uygun tek gerçekçi dindir. Islâmda 
ilim en yüksek mertebe, düşünmek en büyük 
ibadettir. İslâmiyet kemâl dinidir. Islâmda ke
mâl tekâmüldedir. Müslümanlık dünyada sefa
let, ahrette saadet uyuşturmacasının karanlık 
izbesine çekilemez. 

Kominizm geliyormuş. Yeniden kurtuluşçu-
luğa girişmek istemek, evet yeniden kurtuluşçıı-
luğa girişmek istemek, Devlet çarkını toplum, ya
rarına döndürmek istemek, sosyal adaleti ger

çekleştirmek istemek komünistlik değildir. Ak
sine komünizme karşı panzehirdir. Toplum dü
zeninden sorumlu olanlar, düzensiziiğie sürük
lenişle meşgul olmıyacak kadar meşguldür. Bu 
Anayasada, yalnız Anayasa Mahkemesi değil bir 
de Millî Güvenlik Kurulu var. Bu kanıl, Doğu 
ve Batı emperyalizmlerinin arasında Türkiye'
nin pazarlığa elverişli durumunu görüp, millî 
güvenlik anlayışı üzerinde yükümlü olduğu te
mel görüşü belli etmelidir. Bu temel görüşün 
içine uluslaşma, ulusal güc ve ulusal ordu da 
alınmalıdır. Millî Güvenlik Kurulu, yurtta ulus
laşmayı duraklatan farklılaşma, yabancılaşma, 
ayrıcalaşma görüntülerini, Şah ismail'in derviş
lerinin yerini alan barış gönüllülerini, imam - ha
tip okulları içinde çöreklenen Müslüman Kardeş
leri, yüksek öğrenimi yozdurma, özel okul be
zirganlarım göremiyor. 

Millî kaynakları, pazarları yabancılara dağıt
makla, Batman - İskenderun boru hattını satma
ya kalkışmakla, (satamadı ya...) (A. P. sırala
rından, gürültüler «ne alâkası var» sesleri.) Ulu
sal güvenliği, ulusal gücü neylesine kemirdiğini 
bilemiyor. 

Subay kaynaklarını daraltarak, ordunun mil
lî bünyeye yaygınlığını ve bağlılığını sarsan... 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — 5 bin ki
şiyi siz uzaklaştırdınız. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli lütfen müdahale 
etmeyin, müdahale etmeyin efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Onlar 
yapmazlar. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, müdahale etme
yin efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ona 
söylemiyorum beyefendi, (Arka sırayı göstere
rek) oraya söylüyorum. 

CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Subay 
kaynaklarını daraltarak, ordunun millî bünyeye, 
yaygınlığını ve bağlılığını sarsan, emeğin değer
lendirilmesinde aşırı ölçülere uzanarak subayı 
aydın çevrelerden koparan ve orduyu milletin 
gözünde paragöz duruma düşüren uygulamalar
daki yıkıcılığı anlıyamıyoruz. (Hangi yıkıcılık 
sesleri.) Kuruldan bahsediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Madanoğlu görüşlerini 
ifade ediyorlar, şahsi kanaatlerini ifade ediyor
lar. (Gürültüler) («Gündem dışı ile alâkası yok» 
sesleri) 
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Bayın Madanoğlu, siz de lütfen gündem dışı 
bir konuşmanın çerçevesi içerisinde «Atatürkçü
lük» konusunda görüşünüzü ifade edin, fazla 
yaymayın lütfen, 

CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim bitmek feere. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim eğer deşarj olmak istiyorlarsa konuşsunlar 
dinliydim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine lütfen dinli
yelim. 

CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Bu 
Kurul, ulusal orduyu giderek, milleti ordu ile 
kaynaştırıp ordu - millet'i canlandım-ayı düşü
nemiyor. Toplum düşeninden yükümlü olanlar, 
demin de arz etmiştim, düzensizliğe sürüklenişle 
meşgul olamıyacak kadar meşguller. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Delivelioğlu lütfen... (A. 
P. sıralarından «çıkalım sesleri» ve birkaç sena
tör salonu terk etti.), (C. H. P. sıralarından «çı
kın, çıkın», «Dinlemek kabiliyeti olmıyanlar çık
sınlar» sesleri.) 

CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Bu du
rumda çekişmeler gelişip, sürüp gidiyor, tedir
ginlik artıyor, gerçek yurt severler, Büyük Mil
let Meclisine bakıyorlar. (Gürültüler) 

Az kaldı efendim,"az. B. M. î l . ve T. B. M. 
Meclisinin içinde Cumhuriyet Senatosu yurt r:G-
runîarım ele almak zorunluluğumda bulunduğu
nu artık anlamalıdır. Ekonomik, politik sızma 
ile gericilik tırmanması içice tek bir stratejidir. 
Buna karşı strateji de Atatürkçülüktür, icrayı 
başına buyruk bırakıp, atışmalarla oyalanarak, 
umursamıziık içinde sorumluluk yürütülemez ve 
giderilmez. Bu Mecliste ve bu memlekette Ata
türkçülüğün dimdik bir Türkiye demek olduğu
nu, boynu bükük, beli eğik bir Türkiye den iç
mek olduğunu kavrıyanlar, göründüğünden, sa
nıldığından çok ve güçlüdür. Besbelli ki, «Ata
türkçülükten başka yoktur yapacak.» diyebildi-
ğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zor
luk, çözemiyeceğimiz hiçbir yük kalmıyacaktır. 
Elverir ki, işlerine öyle geldiği için direnenlere, 
direnmelerinin işimize gelmediğini, eîele; haşha
şa bir ağız olup anlatmak istiyelim. 

Hepiniz sağ olun, Türkiye var olsun, (Alkış
lar) 
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I 2. — Hıfzı Oğuz Bekata'nın; üniversiteleri
mizdeki olayların bir huzursuzluk işareti olduğu
na, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri
nin bir kısım ist eklerinin kabul edilmesinin öğ
rencilerin haklı olduklarını gösterdiğine ve gerek
li tedbirlerin alınmasında gecikilmem e sin e dair 

J demeci. 

BAŞKAN — üniversite olayları hakkında 
gündem dışı Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. Çok kı-

| sa olmak üzere rica edeceğim, önümüzde seçim
ler var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; şurası bir 
gerçektir ki, üniversitelerimizde ciddî huzursuz-

j hık var. üniversite öğrencileri, fakülte kapıla-
j rında, Bakanlık kapılarında hak arıyorlar. 

Bugünkü gazetelerin başlıklarını okuyorum : 
«Erzurum, Ankara, Ege Ziraat; istanbul Or-

I inan; Anka-a Hukuk, Dil - Tarih ve Coğrafya, 
| istanbul Hukuk fakültelerinde boykot var. 
I öğrenci hareketi büyüyor. 
| İstanbul Hukuku dün işgal edildi. 
| Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri 
I Millî Eğitim Bakanlığına yürüdüler. 
| Reform istiyen öğrenciler, Rektörlük ve Se-
j nato salonunu işgal ederek, sınavları Önledi. 
I Gençler Üniversiteyi işgal etti. 
S Fen Fakültesi de boykot kararı aldı.»... 
| Bu gençler haklı mıdırlar, acaba neler isti-
| yorlar, diye hep düşünüyoruz. Ve öğreniyoruz 
i ki, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yönetim 
| Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci istek-
; lerinin bir kısmım kabul etmiş. Demek oluyor ki, 
I sokaklara dökülen öğrencilerin istekleri haklı 
I imiş ve bugüne kadar savsaklandığı için olaylara 
l sebebiyet verilmiş. 
I Gazetecilerin: (öğrenci olayları hakkında 
[ Başbakan olarak düşüncelerinizi açıklamak 
| mümkün mü?) şeklindeki sorularına Sayın Sü-
| leyman Demire!, (Hayır, değil) cevabını ver-
| misler. 
I Her gün biraz daha genişlemekte ve eiddiye-
- tini artırmakta olan öğrenci hareketleri üzerin-
! de Millî Eğitim Bakanı da bir şey söylememek-
\ tedir. 
I Gençlerimizi tedirgin eden ve hepimizi üzen 
j bu meseleyi sorumlu makamların önemle ele al-
I malarını, idarei maslahattan vazgeçerek, çözüm 
| çarelerini acele bulmalarını istiyoruz. 
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Öğrencilerin biran önce huzura kavuşturul
malarında büyük fayda görmekteyiz. 

Hükümet, öğrencileri, kamu oyunu ve Parlâ
mentoyu tatmin edici aydınlığa kavuşturmak gö-

4. — BAŞKANLIK DİVANIININ 

1. — Cumhurbaşkanının Irak ve Afganistan'a 
yapacağı resmî ziyarette Samsun Üyesi Fethi Te-
vetoğlu'nun refakatine izin verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/690) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları arasında bulunan tezekrelerini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i l g i : 
Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan 1968 - 5 Ma

yıs 1968 tarihleri arasında Irak ve Afganistan'a 
yapacakları resmî ziyaret sırasında kendilerine 
Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Te-
vetoğlu'nun da refakat etmesi uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılması ve sonucunun bildirilmesini rica 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesi ge
reğince izin verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 306 sayılı Kanuna 1036 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile eklenen 32 nci maddenin 4 ve 
5 nci fıkralarının iptal edildiğini bildiren Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/686) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 1036 sayılı Kanunun iptaline 
dair, Türkiye İşçi Partisi Millet Meclisi Grupu, 
Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyet Senatosu 34 
üyesi tarafından açılan dâvalar üzerine, dilekçe
lerin Mahkememiz kalemine kayıt tarihlerine gö

revini yapmakta daha çok gecikmemelidir. 

Teşekkür eder, Yüce Senatoyu saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

re ilk önce Türkiye İşçi Partisi Millet Meclisi 
Grupunun dâvası ele alınmış ve 3, 4 ve 6 mayıs 
1968 günlerinde yapılan inceleme sonunda : 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 1036 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenen 32 nci 
maddenin «bir seçim çevresinde» diye başlıyan 
dördüncü ve «şayet» diye başlıyan beşinci fık
ralarının, bir seçim çevresinde kullanılan mute
ber oy puslaları toplamının o çevreden çıkacak 
milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edile
cek sayıdan az oy alan siyasi partilere ve ba
ğımsız adaylara milletveldlliği tahsis edilemiye-
ceği ve bunlara verilen oyların nazara alınmı-
yacağı kuralını koymaları ve böylece her şeyden 
önce Anayasamn 2 nci maddesinde yer alan ve 
seçim kanunlarında da uyulması gereken (Tür
kiye Cumhuriyeti... demokratik bir hukuk dev
letidir.) ilkesini zedelemekte bulunmaları dola-
yısiyle Anayasaya aykırı olduklarından iptal
lerine 6 . 5 . 1968 tarihinde karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
ibrahim Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — 5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
(B) fıkrasının iptaline karar verildiğine ve iptal 
kararının 17 . 10 . 1968 tarihinde yürürlüğe 
girmesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/685) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

19 ncu maddesinin (B) fıkrası hükmünün Ana
yasaya aykırı olduğundan bahsile iptali Danış
tay Dâva Daireleri Kurulunca itiraz yoliyle is
tenmiş olmakla yapılan inceleme sonunda : 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 19 ncu maddesinin (B) fıkrasında yer alan 
«Belediye içindeki limanlarda boş veya yüklü 
olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo vesair suretle kullanılan 
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büyük, küçük deniz nakil vasıtalarından beledi
ye meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim 
alınır.» şeklindeki hükmün, Anayasaya aykırı 
bulunduuğndan iptaline. 

2. İtiraz konusu hükmün iptali, (B) fıkra
sında yer alan ve dâva dışında kalan öteki hü
kümlerin uygulanmama sonucunu doğurduğun
dan (B) fıkrasının öteki hükümlerinin de, 44 
sayılı Kanunun 28 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca iptaline; 

3. iptal kararının 17 . 10 . 1968 gününde 
yürürlüğe girmesine. 

18 . 4 . 1968 gününde Esas 1967/54 Karar, 
1968/12 sayı ile Karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
ibrahim Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

A. — 17 Millî güreşçimize Güreş Federasyonu 
ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasındaki 
ihtilâfın incelenebilmesi için yedi üyeden müte
şekkil bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair Ankara üyeleri Tur
gut Cebe ve Yiğit Köker'in önergesi. 

BAŞKAN — İM, Cumhuriyet Senatosu araş
tırması talebi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son günlerde, memleketimizi yabancı diyar

larda hiçbir maddi menfaat gözetmeden ve tam 
bir amatör ruhla, şerefle temsil etmiş ve uzun 
yıllar boyunca şampiyonluk elde edemediğimiz 
güreş sporunda Türkiye'ye kıymetli şampiyon
luklar kazandırmış bulunan 17 millî güreşçimiz
le Güreş Federasyonu ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü arasında büyük bir ihtilâf çıktığı 
malûmlarıdır. Gerek Federasyon ve gerekse Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yanlış ve ta-
rafgirane tutumları sebebiyle meydana gelen ve 
memleketimizin nadir yetiştirdiği kıymetli gü
reşçilerimizi basma, hilafı hakikat beyanlarda 
bulunmak suretiyle gerek memleket efkârında 
ve gerekse dünya spor çevrelerinde küçük dü
şürme gayretlerinin hakikî sebeplerini araştır
mak ve bu suretle de tam bir amatör ruhla mem
leket şerefini yükseltmekten başka gayesi olmı-
yan ve bu uğurda teklif olunan rüşvetleri dahi 
reddeden güreşçilerimizin haklı ve mâkul fer
yatlarının asıl sebeplerini tesbit için içtüzüğün 
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133 ncü maddesi gereğince Cumhuriyet Senato
su araştırması açılmasını ve araştırma komis
yonunun 7 sayın üyeden teşekkül etmesini arz 
ve teklif edem. 

23 . 5 . 1968 
Ankara Ankara 

Turgut Cebe Yiğit Köker 

BAŞKAN — içtüzük gereğince gereği yapı
lacaktır. 

5. — Hoyran Gölündeki balık avlama hakkı
nın verilişinde yolsuzluk bulunduğu hakkındaki 
iddiayı incelemek üzere bir Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu kurulmasına dair, Gü
ven Partisi Grup Başkanvekili Fehmi Alpaslan'
ın önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Akşam Gazetesinin 9 Haziran 1968 günlü 

nüshasının, (Görünüş) sütununda, ilhami Soy
sal «Balığın Dişlisi» başlıklı bir yazı yazarak 
Senirkentli Ali özbaylı'dan aldığı mektuba is
tinaden, Eğridir Gölünün yukarı bölümünü teş
kil eden Hoyran Gölündeki balık avının yıllık 
imtiyazına Büyükkabaca Balıkçılar Kooperatifi 
tarafından 1,5 milyon lira verildiği halde, Ma
liye Bakanlığınca bâzı haksız tasarruflara da 
girişilmek suretiyle Senirkent A. P. İlçe Başkam 
Ali Kaldırım ve Denizli Senatörü Kemal 
Turgut'un kardeşi Kadir Turgut tarafından ku
rulan Paravan Kooperatife üç seneliğinin 380 
bin liraya kiralandığını bildirmektedir. 

Bu bilgi gerçek ise, Devletimizin temelin
de ciddî bir hastalığın bulunduğunu kabul et
mek ve derhal tedbirlerine geçmek gerekir. 

Bilgi gerçek değilse, umumi efkârı tahrip 
maksadına matuf bu gibi yayınlara karşı gere
ğini düşünmek icabeder. 

Bu itibarla, İçtüzüğün 133 ve 134 ncü mad
deleri gereğince, meselenin derinliğine gidilerek 
bir Cumhuriyet Senatosu araştırmasına tabi tu
tulmasını, araştırma için her gruptan bir kişi 
alınarak Komisyon teşkilini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 



O. Senatosu B : 51 13 . 6 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — içtüzük hükümlerine göre ge
reği yapılacaktır. 

6. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin önü
müzdeki dönem toplantısına katılmak üzere Ha
tay Üyesi Enver Bahadırlı'mn seçildiğijıe dair 
Güven Partisi Grupu Başkanvekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin önümüz

deki dönemi için Güven Partisi Grııpundan aşa
ğında adı yazılı adayın seçilmiş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yedek üye : 
Enver Bahadırlı (Hatay) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Özel yüksek okullar hakkındaki araştır
manın tamamlandığına ve raporun önümüzdeki 
günlerde sununacağına dair Cumhuriyet Sena
tosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu özel Yüksek Okulları 
Araştırma Komisyonu inceleme ve çalışmalarını 
14 . 4 .1968 tarihinde tamamlamıştır. 

Rapor yazılacak ve önümüzdeki günlerde 
Yüksek Başkanlığa sunulacaktır. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu özel Yüksek 

Okulları Araştırma Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

Refik Ulusoy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Kontenjan Grupu Başkanlığına Cemal 
Madanoğlu, Genel Sekreterliğe Âdil Ünlü ve 
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Zerin T üzün 
ve Vahap Güvenç'in seçildiklerine dair Konten
jan Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
11 . 6 . 1968 Salı günü saat 16,00 da, Grupu-

muz, yeni katılan beş üyenin de iştirakiyle top

lanmıştır. Bu toplantıya, mazeretine binaen An
kara'ya gelmemiş bulunan Sayın Hidayet Ay-
dmer katılamamıştır. Ondört üyenin iştirakiyle 
yapılan gizli oylama sonucunda; Grup Başkan
lığı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda 
isimleri yazılı Sayın üyeler seçilmişlerdir. 

içtüzüğün 15 nci maddesi uyarınca keyfiyet 
bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Grupu Başkanı 
Cemal Madanoğlu 

Grup Başkanı : (Cemal Madanoğlu) 
Genel Sekreter : (Âdil ünlü) 
Yönetim Kurulu Üyesi : (Zerin Tüzün, Va

hap Güvenç) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Hidayet Aydıner'in İktisadi ve Malî İşler Komis
yonundan istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Meslek ve ihtisasım ve senelerce Adalet Ko
misyonunda çalışmaklığım sebebiyle ve müm
künse Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalışa
bilmek imkânını sağlamak üzere halen mensubol-
duğum Senato İktisadi ve Malî işler Komisyo
nundan istifa ediyorum. Saygılarımla. 

10 . 6 . 1968 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydıner 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Irak ve Afganistan'a yapacağı resmî 
ziyaret süresince kendisine, Anayasanın 100 ncü 
maddesi gereğince,- Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
tezkeresi (3/677) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Irak Cumhurbaşkanı Ekselans Abdurrahman 
Muhammed Arif ile Afganistan Kiralı Majeste 
Muhammed Zaher Şah'm vâki davetleri üzeri
ne mezkûr memleketleri 27 Nisan, 5 Mayıs 1968 
günleri resmen ziyaret etmek maksadiyle, 
27 Nisan 1968 Cumartesi günü Ankara'dan uçak
la Bağdat'a hareket edeceğim. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ib
rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/676) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katıl
mak üzere yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ih
san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

12. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/678) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vâki davet üzerine, 27 Nisan - 5 Mayıs 1968 
tarihleri arasında Irak ve Afganistan'a yapaca
ğım resmî ziyaretlere iştirak edecek olan Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. — Vazife île yurt dışına giden Devlet Ba

kanı S ey fi Öztürk'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/679) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ
lu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

14. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/680) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

15. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/688) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk Sü
kan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun gürülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — BilgUerinize sunulur. 

16. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür şad'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/689) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Nihad Kürşadin dönüşüne ka
dar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

17. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Ahmet TürkeVe dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/687) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Tica
ret Bakanlığına, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

18. — Vazife ile yuri dışına giden Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/683) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
Hasan Diuçer'in dönüşüne kalar, Adalet Bakan
lığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

19. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'e, dönüşüne kadar, Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/684) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar, Çalışma 
Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim 
Tekin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uykun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bir Sayın Üyenin önergesi vardır, okutuyo

rum. 

20. — İçtüzüğün 5 ve 8 nci maddelerinin ta
dili ile ilgili ve bir yıldan fazla bir zamandan beri 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bekliyen 
teklifin, İçtüzüğün 36 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince Genel Kurul gündemine alın
ması hakkındaki Çanakkale Üyesi Nahit Al-
tan'ın önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 5 nci mad

desinin 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinin kaldınlması 
ve 8 nci maddenin matlabmm ve (A) fıkrasının 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki teklifim, 12 Mayıs ta
rihinde Yüksek Başkanlıkça ilgili komisyon olan 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edildi
ği halde, o tarihten bu yana geçen bir seneden 
fazla süre içinde bugüne kadar neticelendirilip 
Genel Kurula arz edilmemiştir. 

Bu durum muvacehesinde; îçtüzüğün, tasarı 
ve tekliflerin komisyonlarca neticelendirme za
manını düzenliyen 36 nci maddesinin 2 nci fık
rası uyarınca, teklifimin Genel Kurul gündemi
ne alınmasını arz ve talebederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan'ın vermiş ol
duğu önergede, içtüzüğün değiştirilmesi tekli
finin içtüzükle tesbit edilen müddet içinde il
gili Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşü
lüp, Genel Kurula gönderilmediğini ve bu se
beple içtüzüğün kendisine vermiş olduğu yet
kiye dayanarak 36 nci madde gereğince doğru
dan doğruya Cumhuriyet Senatosu gündemine 
alınmasını istemektedir. Bu hususta görüşmek 
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istiyen yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Görüşmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi husus hakkında? 
AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu hu

susta. Şimdi evvelemirde bu takririn ne vakit 
verilmiş olduğu, durumun ne merkezde olduğu 
hakkında evvelâ Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan Başkanlığın bir bilgi alması icabederdi. 
Onun için böyle mücerred bir beyanla ifade et
menizin usule uymadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bu sebeplere binaen tamamla
nıp, gelmesini istiyorsunuz. Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda henüz Başkan ve Sözcüsü değiş
miş bulunmaktadır ve bu sebeple savunmasını 
da burada yapacak durumda değildir. Sayın 
Azmi Erdoğan'ın teklifi Başkanlık Divanınca 
münasip görülmektedir. Bu sebeple Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun Başkan ve Sözcüsünün 
bulunacağı bir birleşimde oylama hususu ve ge
rekirse görüşülmesi yapılmak üzere tehir edil
miştir, efendim. 

21. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye
liklere seçim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
üç açık yer bulunmaktadır. Bilinmektedir ki, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve bir Baskanve-
kili ile bir Divan üyeliği açık bulunmaktadır. 
Bunun için seçim yapılacaktır. Anayasa gere
ğince Başkanlık için gruplar aday göstereme
mektedirler. Başkanvekilliği ve bir Divan üye
liği için Adalet Partisi Grupunun bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuz Genel Kurulunun bugün yaptığı 

toplantıda Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı adaylarını aşağıdaki şekilde tesbit etmiştir. 
Bilgilerinize saygı ile arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Başkanvekilliği : Mehmet Ünaldı (Adana) 
Kâtipliğe : Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — içtüzük gereğince iki seçim ya
pacağız. Birisi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
seçimi, diğeri de Başkanvekili ve bir Divan üye-
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ligi yeridir. Seçim usuliyle ilgili bir önerge var
dır, okutacağım. 

Başkanlığa 

Divanın yeniden teşekkülü mevzuubahsolma-
dığma göre Başkan, Başkanvekilliği ve Kâtip 
üyelik seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Bilecik 
Reşat Zaloğlu Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız, Başkan, Baş
kanvekilliği ve Divan üyeliği için seçimlerin bir 
arada yapılmasını istemektedirler. Bu hususu... 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz. Leh ve 
aleyhte birer kişiye söz verip oylama ile mesele
yi hallederiz. Aleyhinde Sayın Azmi Erdoğan, 
buyurunuz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, önergenin ihtiva et
miş olduğu mevzu hakkında görüşlerimi arz 
etmeden evvel, Yüksek Senatonun müsaadesi
ni istirham etmek suretiyle seçimlerle ilgili bir 
hususu da bu arada arz etmeme müsaadelerinizi 
rica ediyorum. Efendim, mevzuumuz seçim ol
duğu için arz ettiğim husus seçimle ilgili bulu
nacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Başkanlık 
Divanı, Anayasanın mahsus maddesi gereğince 
ve ona tebaan Cumhuriyet Senatosu Tüzüğüne 
göre, Başkanlık Divanı teşekkül eder. Ana
yasanın 84 ncü maddesine göre, her parti 
kuvvetleri oranında Başkanlık Divanında tem
sil edilirler, ibaresini taşımaktadır. Ve tüzü
ğümüzün mahsus maddeleri de Başkanlık Diva
nının ne yolda, hangi usul içerisinde seçimle
rinin yapılacağını irae etmektedir. Her ne ka
dar kısmi Senato seçimlerinden sonra Başkan
lık Divanında üç yer inhilâl etmişse de Başkan
lık Divanının 1 Kasım 1967 yılında tarzı teşek
külü Anayasanın bu âmir hükümlerine göre 
ve aynı zamanda tüzükte mevcut maddeye 
istinaden teşekkül etmiş oranlara tekabül eden 
miktar nisbetinde Başkanlıkta temsil edilir 
keyfiyetine maalesef tam mânasiyle riayet edil
memiştir. Zira bugün de aynı şekil devam et-
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tiği takdirde durum şöyle olacaktır : Tüzüğün I 
mahsus maddesine istinaden arz ediyorum. 
Adalet Partisinin bugün 54,54 puvanı vardır. I 
(«Bununla ne alâkası vardır?» sesleri) Alâka- I 
sı vardır. Alâkası yoksa Başkanlık ikaz eder, I 
ben sözümü keserim. Adalet Partisinin 54,54 I 
puvanı vardır, C. H. P. nin 17,36 puvanı var
dır, Güven Partisinin 5,94 puvanı, Kontenjan 
Grupununn 8,10 puvanı vardır, Millî Birlik 
Grupu 7,56 puvana sahiptir. Ve halihazırda bu
gün Başkanlık Divanında temsil durumları 
şöyledir : Adalet Partisi 56 puvanla temsil edil
mektedir ve hakkı olan miktardan 1,46 fazla 
puvanla temsil edilmekte. C. H. P. 20 puvanla 
temsil edilmektedir ki, 2,64 puvan fazlasiyle 
temsil edilmektedir. G. P. 12 puvanla temsil 
edilmektedir, esasen bugün 5,94 puvanı olması 
lâzımdır ki, 6 puvan fazlasiyle temsil edilmek- I 
tedir. Kontenjan Grupu, 0,10 eksik puvanla 
temsil edilmektedir. Millî Birlik Grupu 0,56 
eksik puvanla temsil edilmektedir. Bu arada 
6,50 puvan da boşlukta kalmaktadır. Bu, Se
natonun Heyeti ümumiyesince de malûm oldu
ğu gibi, kendiliğinden de meydana çıkan bir 
keyfiyettir. (A. P. sıralarından mahiyeti anla-
sılmıyan bir müdahale) Beyefendi, bendeniz 
burada Anayasaya uygun bir Başkanlık Di
vanı teşekkülü için arz ediyorum. Yoksa, seçil
me keyfiyetinden uzak olarak, şimdiden tâli-
bolmadığımı arz ve beyan ederim. Fakat Baş
kanlık Divanının Anayasa ve içtüzüğe aykırı 
tevekkül ettiği, takdirde bunun akıbetini d? si
zin takdir etmenizi istirham ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şim
diye kadar nerede idin? 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Söyledim, 
fakat siz bâtılı müdafaada büyük gayret gös
terdiniz de onun için bu hal oldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu bu şe
kilde kaydettikten sonra, 2 nci noktaya geli
yorum. 2 nci nokta şudur : Bugün Başkanlık 
Divanı yeniden teşekkül. etmediği cihetle, bu
gün Başkan, Başkanvekili ile Kâtip üyenin se
çimlerinin bir arada yapılması hususu teklif 
edilmektedir. Halbuki İçtüzüğümüzde kesin 
bir hüküm vardır. Bu hükme göre Başkanlık 
seçiminin müstakil olarak yapılması lâzımdır. 
Başkan ve Divan üyelerinin birlikte teşekkü
lüne içtüzük cevaz vermemektedir, içtüzüğün | 
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sarih maddesini Yüksek Senatonun dikkat na
zarına arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önerge lehinde Sayın Erdoğan 
Adalı, buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Azmi 
Erdoğan arkadaşımız Senatoda mutadolan bir 
taktik gereğince ve zamanı yanlış intihabede-
rek konuştu. Başkanlık Divanının oranları ba
his mevzuu değildir. Verilmiş olan takrir, se
çimlerin üçünün bir arada yapılmasına aittir. 
Kendisi bu arada oranlar hakkında öteden beri 
malûm fikirlerini söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; önerge içtüzüğe 
uygundur. Yaptığımız seçim Riyaset Divanı
nın yeniden teşkiline ait bir seçim değildir. 
Riyaset Divanmdaki boşlukların doldurulması
na aidolan bir seçimdir. Takririn gayesi de 
gayet samimîdir. Bir şeyden maksat ne ise ona 
göre hükmolunur kaidesi gereğince arkadaşla
rımız zamandan tasarruf gayesiyle hareket et
mişlerdir. Hepimiz seçimlerden yeni geldik, 
seçim meydanlarında, kahve köşelerinde çalış
maktan, zamandan, gündemde bulunan ehem
miyetli kanunlardan bahsettik. Vatandaş da 
bunu bekliyor. Açıkça ifade etmek istiyorum, 
Başkanlık seçimi uzayabilir. Eğer Başkanlık 
seçiminden başlayıp da, Başkanvekilliği, Kâ
tiplik seçimini bekletirsek boşuboşuna zaman 
kaybetmiş olururz. Başkan, Başkanvekili ve 
Kâtip seçimine gidersek tahmin ediyorum M, 
Başkanvekili, Kâtip arkadaşımız daha kolaylık
la seçilir. Tahmin ediyorum, Başkan da ilk 
turda seçilir. Fakat üçünün bir arada olması 
zamandan tasarrufu icabettirir. Daha 2 Hazi
randa vatandaş beş seçimi birden yaptı, biz 
Senato olarak, Riyaset Divanmdaki üç seçimi 
bir arada yapmaktan fayda mülâhaza ediyoruz. 
Muhterem Senatonun her bakımdan faydalı 
olan, içtüzüğe muhalif olmıyan bu takririn 
kabul edilmek suretiyle zamanımızı, vatanda
şın binlerce lirasına mal olan saatlerimizi heba 
etmemenizi muhterem Senatör arkadaşlarımdan 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önerge okundu..,. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Söz isti

yorum. 
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BAŞKAN — Sayın Vural mümkün değil
dir. İçtüzüğün 58 nci maddesine göre leh ve 
aleyhte birer kişiye söz verilir, konuşmalar ya
pılmıştır. Verilen önerge İçtüzüğe uygundur. 
İçtüzüğün 4 ncü maddesi; Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanının tüm değişmesi halin
de uygulanacak usulü tesbit eder. Seçimle il
gili ilk beyanatımda da ifade ettiğim gibi, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanmdaki 
açık yerlere seçim yapılmaktadır. Beraber veya 
ayrı ayrı yapılması Yüksek Heyetinizin takdi
rine bırakılmıştır. Takdir buyurulursa bera
ber yaparsınız, yoksa ayrı. 

Üç seçimin beraber yapılmasını istiyenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Üç seçimin birarada yapılması kabul edilmiş
tir. 

Şimdi Başkan için ilk sıraya bir sepet ko
nacak, Başkanvekilliği için bir sepet konacak 
ve Divan üyeliği için bir sepet konacaktır. 

Başkan için verilmiş önergeler sırasına gö
re adaylıklarını koyan sayın üyelere sayın üye
ler tarafından aday olarak gösterilenlerin 
isimlerini okuyacağım, önergelerinin veriliş sı
rasına göre; Sayın Tekin Arıburun İstanbul 
Senatörü. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık bulunan Senato Başkanlığı için aday

lığımı koyuyorum. Gereken işlemin yapılması
nı arz ve rica ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun adaylı
ğını koymuş bulunmaktadır. 

Sayın Macit Zeren. 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlık seçimi için adaylığımı koyuyorum 
gerekli işlemin yapılmasına müsaade buyurul-
masım arz ederim. 

Amasya 
Macit Zeren 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren, Başkanlık 
için adaylısını koymuş bulunmaktadır. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına hitaben bir önerge vermiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Nevşe

hir Senatörü Sayın Prof. Dr. Emekli General 

İbrahim Şevki Atasağun'u aday gösteriyorum, 
saygiyle arz ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bu önerge ile de Sayın Ata-
Sağun'un adaylığı konmuş bulunmaktadır. 

Sayın Somunoğlu, Sayın Erdinç, Sayın Ye
şilyurt, «Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nevşehir Senatörü Sayın 1. Şevki Atasağun'u 
aday gösteriyoruz» şekliyle bu adaylığa katıl
mış bulunmaktadırlar. 

Sayın Öztürkçine de «Nevşehir C. Senatosu 
Üyesi 1. Şevki Atasoğun'u Cumhuriyet Sena
tosu Başkan adayı olarak saygiyle arz ediyo
rum» diye adaylık koymaktadır. 

Şu halde, Sayın Tekin Arıburun, Sayın Macit 
Zeren, Sayın İbrahim Şevki Atasağun kendileri 
tarafından aday gösterilmiş ve Sayın Atasağun 
Sayın bâzı üyeler tarafından aday gösterilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Başkanvekilliği İçtüzük hükümlerine göre 
Adalet Partisi Grupuna ait bulunmaktadır. Ada
let Partisi Sayın Mehmet Ünaldı'yı Cumhuri
yet Senatosu Başkanvekilliği için aday göster
miştir. 

Divan Kâtipliği için de kontenjanda hakkı 
bulunan A. P. si Sayın Ömer Ucuzarı aday 
göstermiş bulunmaktadır. Seçimlere geçeceğiz. 
Üç tasnif heyeti için: 

Başkan için tasnif heyeti : 
Sayın Rifat Öçten (Sivas) — Burada. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu (Manisa) — Bu

rada. 
Sayın Mukadder Öztekin (Adana) — Bura

da. 
Başkanvekilliği seçimi için : 
Sayın Hilmi Soydan (Maraş) — (Yok ses

leri) 
Sayın Cemalettin İnkaya (Balıkesir)?.. Bu

rada. 
Sayın Adnan Karaküçük (Maraş) ?.. Bu

radalar. 
Sayın Nahit Altan (Çanakkale) — Burada

lar. 
Divan Kâtip üyeliği için : 
Sayın Kemal Turgut?... Buradalar. 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu?.. Yok. 
Sayın Fevzi Halıcı?... Burada. 
Sayın Nâzım İnebeyli?.. Burada. 
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Şimdi nereden başlıyacağımıza dair kura 
çekiyorum. 

Burhan Titrek (Çankırı) 

Üyelerden bir ricamız var. Gündemimizde 
bir kanun teklifi vardır. Bunun görüşülmesi 
yapılacaktır. Bu itibarla gündemimizde bulu
nan kanun teklifinin görüşülmesi tasnif sıra
sında yapılacaktır. Boş zamanı değerlendirmek 
bakımından sayın üyelerin oylarını kullandık-

1. — Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekli
liklerine sayılmasına dair kanun teklifinin Millet-
MecUsince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/511; Cumhuriyet Senatosu 2/245) (S. Sa
yısı : 1129) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Hükümet 
burada. Raporu okutuyorum : 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Kadro 
dolayısiyle açıkta kalanların açıkta geçirdikleri 
sürelerin kıdem ve emekliliklerine sayılmasına 
dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 11.4.1968 
tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri
nin iştirakleriyle her yönden tetkik ve müza
kere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tek
lifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len şekli ile aynen katoul edilerek öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu Raporda Başkan Bu Raporda Sözcü 
Erzincan Ankara 

F. Bay soy Y. Köker 

(1) 112.9 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nu udadır. 

13 . 6 . 1968 0 : 1 

tan sonra Genel Kurul salonunu terk etmeme
lerini, kanun teklifinin görüşmelerine katılma
larını özellikle rica edeceğim. 

Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanamıyan sayın 
üye var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

Gündemimizde bulunan kanun tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz : 

Bu Raporda Kâtip 
Trabzon Çanakkale 

Ö. L. Ilocaoğlu Z. Termen 
Erzurum istanbul 

O. Alihocagil §. Akyürek 
Balıkesir İstanbul 

X. Sarlıcah H. Berkol 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Yiğit 

! Köker burada.. Devlet Bakanı Sayın Müftü-
oğlu burada. Tümü üzerinde söz istiyen? Tümü 
üzerinde- söz istiyen yok Maddelere geçilmesi 

j hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
' 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik önergesi var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (1129) sıra sayılı 
Kanun teklifinin, önemine binaen, ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Fehmi Baysoy 
Erzincan 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kanunun adı : 
Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta 

geçirdikleri sürelerinin kıdem ve emeklilikle
rine sayılmasına dair fonun teklifi. (2/245) 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesi hususu 
Geçici Komisyon Başkanı tarafından istenmek
tedir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta ge
çirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine sa

yılmasına dair Kanun 
Madde 1. — Kadrosu kaldırılmak sure

tiyle açıkta kalan memurlar ile yasama organı 
üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilmiyenler 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 73 — 



0. Senatosu B : 51 13 . 6 . 1968 O : 1 

veya Seçim Kanunu icabı istifa edip yasama 
organı üyeliğine seçilmiyenler veya yasama gö
revi sona erenler ile dışarıdan atanmış bakan
lardan görevi sona erenler, iktisabettikleri me
muriyet kadrolanndaki açıklara atanırlar. 

Bunların - Seçim Kanunu icabı istifa eden
lerden seçilmiyenler hariç - açık aylıkları tam 
olarak ödenir. 

Açık aylığı almak suretiyle geçen sürelerin 
tamamı ile yasama görevlerinde ve bakanlıkta 
geçen süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 
Yasama görevlerinde ve bakanlıkta geçen sü
reler, terfilerde, - akademik unvanların kaza
nılması için gerekli şartlar hariç - diğer şart
lar dikkate alınmaksızın iki yıl esasına göre 
nazara alınır. 

Açık aylıklarının tamamı üzerinden kurum
larınca emeklilik keseneği kesilerek karşılığı 
ile birlikte T. C. Emekli Sandığına gönderilir. 

3659 ve 4620 sayılı kanunlara tabi kurum 
ve teşekküllerde çalışılırken yasama organı 
üyeliğine seçilenler ve bakanlığa atananlarla 
bunlardan yasama ve bakanlık görevi sona eren
lerde aynı esaslar dairesinde bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar. 

Yasama organı üyeliğine seçilmeden veya 
Bakanlığa atanmadan önceki bir tarihte emek
lilik hakkı tanınan her hangi bir g'örevde bu
lunan kimseler, yasama veya Bakanlık görev
leri sona erdiği takdirde, bu maddenin - açık 
aylığına hak kazanma konusundaki hükümleri 
hariç - diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Bingöl. 

İSA HÎSAN BİNGÖL (Muş) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler, müzakere edilmekte 
bulunan kanunim 1 nci maddesinin başlangıcın
da «Kadrosu kaldırılmak suretiyle açıkta kalan 
memurlar» tâbiri mevcut. Hakikaten memurun 
kendi sun'u taksiri bulunmadan kadrosunun il
gası suretiyle memurun mutazarrır olması hali 
nazarı itibara alınarak, kendisinin haklarının 
korunması, kanuni bir imkân içine getirilmek 
istenmektedir. Bu, şükranla karşılanmakta olan 
bir konu. 

Ancak, buna benler bir ikinci konuyu da 
bilgilerinize arz etmek, dikkatinizi bu noktaya 
teksif etmek ve yine memurun kendi sun'u tak
siri olmadan hakkında yapılmış olan işlemler

den dolayı vâki kayıplarının telâfisi konusunu 
temin etmek için söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler, memurlar her an şai
beden veya fiilî anormal hizmetlerden uzak bu
lunamazlar. Memur bazan hakikaten suç işler. 
Fakat bazan da suç işlemiş durumda mütalâa 
edilip lüzumu muhakeme kararı alınır, mahke
meye sevk edilir. Fakat umumiyetle mahkeme
ye sevk edilmiş olmasına, bu zan içinde mahke
meye sevk edilmiş olmasına rağmen beraetle de 
neticelenmiş olabilir. Bu takdirde memurların 
uzun müddet lüzumu muhakeme kararları mev
cuttur, diye terfileri yapılamamıştır. Barem Ka
nununa göre üç senelik bir müddet, normal bir 
terfi süresi sayıldığına göre, lüzumu muhakeme 
kararı almmıyan bir memur, normal olarak, ter
fih etmekte; fakat hakkında böyle bir karar 
mevcudolduğunda bazan 5 sene, bazan 6 sene 
beklemekte ve çok sonraları kendisinin bu kay
bının telâfisi konusu da mümkün olmamakta; 
hele bilhassa yukarı kadrolara çıkıldıkça bu im
kân tamamen elden gitmektedir. Bendeniz bu 
mevzu hakkında bu hususun dikkate alınma
sını bilhassa Heyeti Âliyenizden istirham et
mekteyim. Ancak kanunun birinci maddesine 
bunun ilâve edilmesini hayli güç, kanun tekniği 
bakımından biraz da imkânsız mütalâa ettiğimiz 
için bu konunun da nazarı itibara alınmasını, 
kadro kaldırılmak suretiyle açıkta kalanların 
yanında da lüzumu muhakeme kararı alınmış 
olmasına rağmen beraet etmiş olanlar hakkında 
da terfi etmemek suretiyle geçirmiş olduğu sü
relerin de nazarı itibara alınmasını ve bu mük
tesep haklarının kıymetlendirilmesi konusunda 
kıymetli mütalâalarınızı istirham ediyorum ve 
bunu bir geçici madde olarak bir takririmle 
Başkanlık Divanına sunmuş bulunuyorum, ilti
fatınızı rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Köker. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, 

Halen yürürlükte bulunan mevzuata göre, 
kadro dolayısiyle açıkta kalan memurlara fiilî 
hizmet süreleri esas alınmak şartı ile 1/4, 1/3, 
1/2 oranlarında açık maaşı verilmekte, açık 
maaşı alınmak suretiyle geçen sürenin ancak ya
rısı emeklilikte sayılmakta, terfide nazara alın
mamaktadır. 
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Memuriyetten, Cumhuriyet Senatosu üyeliği
ne veya milletvekilliğine seçilmiş bulunanlardan 
bu görevleri sona erenlere de; bir memuriyete 
tâyin edilinceye kadar kadro dolayısiyle açıkta 
kalan memurlar gibi açık maaşı verilmekte, 
açıkta gecen sürenin yarısı emeklilikte sayıl
makta; terfide nazara alınmamaktadır. 

Üniversite profesörlüğünden veya hâkimlik
ten Parlâmento üyeliğine seçilmiş bulunanlar
dan yasama görevi sona erenler tekrar üniver
site profesörlüğüne veya hâkimliğe tâyin edil
dikleri takdirde yabama görevlerinde geç m sü
reler profesörlükte veya hâkimlikte geçmiş gibi 
tam olarak sayıldığı halde diğer memuriyetlere 
tâyin halinde yasama görevinde iken yükselmiş 
bulunan derece tutarı ile değil yasama göre
vine seçilmeden önceki bıraktığı müktesep de
recesinin ancak iki üst derecesi ile tâyin edile
bilmektedirler. 

057 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 
(Md. 91); kadro dolayısiyle açıkta kalan me
murlara, bir vazifeye tâyin edilinceye kadar ay
lıklarının tam olarak verilmesi, bu şekilde ge
çen sürenin emeklilikte tam olarak sayılması, 
hususları öngörülmüştür. 

Memuriyetten Parlâmento üyeliğine seribulş 
veya dışardan Bakarbğa atanmi] bulunanlar
dan vasama ve bakanlık mirevkri sona erenle
re de, tekrar bir varifeye tâvin edil ine eve ka
dar aylıklarının tam olarak verilmesi bu tekil
de geçen sürenin emeklilik ve terfii erinde tam 
olarak sayılması da 657 sayılı Devlet memulları 
Kanununun 92 nci maddesiyle hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bunların bu vazifelerde iktisabetmis olduk
ları son derece tutarı esas alınmak suretiyle va
zifeye alınabilecekleri öngörülmüş ise de; Ana
yasa Mahkemesinde bu kanunun bir kısmı hü
kümleri Anayasaya aykırı görülerek iptal edil
miş, bu karara göre kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hususundaki çak amalar benim 
tamamlanmamış olduğundan Parlâmentoya inti
kal etmemiş, T. 0. Emekli Sandığı Kanunu 
üzerinde Personel Kanunlarına paralel olarak 
yapılan hazırlık çalıgmalarmm da tamamlana
mamış bulunması dolayısiyle, görüşülmekte bu
lunan bu kanunla, Devlet Memurları Kanunu 
ile kabul edilmiş ve memurların lebine olan bu 
hükmün Personel Kanunlarının uygulanması 
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| beklenilmeden şimdiden tatbik sahasına konul

ması sağlanacaktır. 
657 sayılı Kanunla; 

a) Kadro dolayısiyle açıkta kalan menıur-
ia:a ne pekinle açık maaşı verilecek, açıkta ge-
een şüreka?, emeklilikte ve terfide sayılacaksa, 

b) îlemuriyetten Parlâmento üyeliğine se
çilmiş. Bakanlığa atanmış olanların bu görevle
ri sona erdiğinde, bunlara ne şekilde açık maaşı 

S verilecek, memuriyete hangi müktesebatı esas 
alınarak tâyin edilecekse, 

s İşte görüşülmekte olan bu kanuna göre de, 
j C57 .saydı Kanunda olduğu gibi açık maaşı ve

rilecek, memuriyete tâyin edilerek açıkta geçen 
mkeler, emeklilikte ve terfide tam olarak na
zara akraeaktır. 

Bu kanunun geçici maddesi ile de, 1.11950 
•kavilimden bu kanunun yürürlüğe girinceye 
kakır kadka dolayısiyle acık maaşı almış oîan-

! 1 ardan bakn Parlâmento üyesi veya emekliliğe 
I tabi görevler 6e bulunanların açık maaşı al

mak suretiyle gecen sürelerinin, kesenek fark-
! krnıı faizi ile T. ®, Emekli Sandığına ödedikle-
| :.i takdirde emeklilik ve terfilerinde tam ola

rak sayılman, Parlâmento üyeliğinde bulunan 
| veya bulunmuş olanların yasama görevlerinde 
İ gemn süreierınin terfide iki yıl esasına göre 
] na :aa abnmau. bu durumda olup ta kanunun 
| yürürlüğe gird'ği tarihte açıkta bulunanlardan 
j Ik/j mento üyeliğine seçileceklerle emeklilik 
j hakini, vanman vazifeye tâyin edileceklerin de 

bu kaklardan faydalanmaları sağlanmış bulun
maktadır. Komisyonumuz bu tasarının biraz 

j ör e e kabul ettiğiniz şekilde ivedilik ve öncelik-
| le kanunlaşması hususunda Yüce Senatonun 

yardımlarını istirham etmektedir 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın östekin. 
îkUIIADDEE ÖZTEKÎN (Adana) — Sayın 

blaşkan, muhterem arkadaşlarım; ben kanunun 
j. noi maddesi ürerinde sös aldım. Bir ufak nok-

I ta ihmal edilmiş kanaatimce. 1 nci maddenin 
ikine! fıkrasuıda şöyle bir ibare var : «Bunlar
dan Seçim Kanunu icabı istifa edenlerden se-

| eikniyerder hâriç, acık aylıkları tam olarak öde
nir. ;> Bu kanun redaksiyonunda açık aylık tâ-
mıirde şunun da eklenmesini bir önerge ile tek-

I lif ettim, «Aç?k aylık ve ödenekleri.» Çünkü 
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bugün Türkiye'de ödenek almıyan çeşitli nam
lar altında gerek temsil ödeneği, gerek tazmi
nat almıyan devlet memurları yokti":. Binae
naleyh maddenin Büyük Millet Meclisinden 
geldiği şekilde burada kabulü halinde yarın 
tatbikatta muhasebede ihtilâflar doğacaktır ve 
hiçbir muhasip bu şekilde maaş alacak kimse
ye ödeneklerini ödemiyeeektir. 

Bu tadile Senatonun iltifatı yerinde olacak
tır. Bugün, meselâ bir örnek vermek isterim, 

hâkimler, bu şekilde seçilmiş bir hâkim arka
daş,. yarın seeilmeyip de tekrar vazifeye döne
ceği zaman kendisine ilgili muhasibin tediye 
edeceği sadece aylığıdır, ödeneği değildir.. 
Çünkü, madde sarih, mâruzâtım bundan İba-
rettir, teklifimi de Riyasete takdim ettim, ilti
fat görürse memnun olurum. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşülmesi
ne devam edeceğiz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL EUEULA SUNUŞLARI 

21. —Başkanlık Divanında açıl, bulunan üye
liklere seçim. 

BAŞKAN — Seçim sonuçlarını Yüksek Ge
nel Kurula arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (164) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
Sivas Manisa 

Rifat Öçten Oral Karaosmanoğîu 
Üye 

Adana 
Mukadder Öztekin 

1 Şevki Atasağun 
Tekin Arıburun 
Macit Zeren 
Ahmet Yaldız 
Bos 

(65) yalnız altmıgbeş 
(28) yalnız yirmisekiz 
(68) yalnız almışsekiz 

(2) yalnız iki 
(1) yalnız bir 

ikinci tura geçeceğiz, 
Başkanvekilliği için yapılan seçim neticesi

ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında açık bulunan bir Baş

kanvekilliği için yapılan seçime (161) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adlara yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Çanakkale Balıkesir 
Nahit Altaı* Cemalettin inkaya 

Üye 
Adnan Karaküçük 

Mehmet ünaldı 116 (Yüzonaltı) 
Selthattm Cizrelioğlu 2 (İM) 
Macit Zeren 2 (İM) 
i. Şevki Atasağun 1 (Bir) 
Ömer Usual 1 (Bir) 
Turgut Cebe 1 (Bir) 
Boş 35 (Otuzbeş) 
Bos. zarf 3 (Üç) 

161 yüzaltmışbir 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı gerekli salt ço

ğunluğu temin ederek Cumhuriyet Senatosu 
Başkan vekilliğine seçilmiş bulunmaktadır. Ken
dilerini tebrik eder başarılar dilerim. (AlMş-
lar) 

Divan Kâtipliği seçimi neticesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında açık bulunan bir kâtip

lik üye için yapılan seçime (162) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede adlan yazılı zevat hi-
zalannda gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye üye 
Denizli Nâzım İnebeyli 

Ali Kemal Turgut 
Üye 

Feyzi Halıcı 
13 . 6 . 1968 

Ömer Ucuzal EsMşehir (123) Y. yüzyir-
miüç 

Macit Zeren Amasya (2)Y. İM 
Turan Kapanlı Ankara (1) Y. bir 
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Şeref Kayalar Bursa 
Mehmet Ünaldı Adana 
Yiğit Köker Ankara 
Boş 

(1) Y. bir 
(1) Y. bir 
(1) Y. bir 

(33) Y. Otuzüç 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal böylelikle salt 

çoğunluğu temin etmiş vee Divan üyeliğine se
çilmiş bulunmaktadır. Kendisini tebrik ederim. 
(Alkışlar). 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Niçin Sayın Tekin Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Arkadaş

larıma teşekkür edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun kürsüden ifade ede

ceksiniz. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Cumhu

riyet Senatosunun sayın üyeleri, sevgili arka
daşlarım; açık olan Başkanlığa namzetliğimi 
koyduğum için evvelemirde hepinizden özürler 
dilerim. Hiç şüphesiz beni destekliyen arka

daşlarım vardı. Nitekim gördüm; kendilerine 
samimî minnet ve şükranlarımı arz ederim. 
Diğer arkadaşlara da, beni uyardıkları için 
bilhassa, gayet samimî teşekkürlerimi suna
rım. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım, (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başkanlık için iki aday mev
cuttur. Tura devam edeceğiz. 

ikinci tura Çankırı ilinden itibaren isimler 
okunarak başlanacaktır. 

Sayın üyelerden, biraz evvel görüşülmeye 
başlanan kanun teklifinin müzakeresini bitir
mek için oylamadan sonra salonu terk etmeme
lerini rica edeceğim. 

(Çankırı ilinden itibaren isimler okunarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 
üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

1. — Kadro dolay isiyle açıkta kalanların 
)a,çıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/511; Cumhuriyet Senatosu 2/245) (S. 
Sayısı : 1129) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşülmesi
ne devam ediyoruz. Sayın Öztürkçine, buyuru
nuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istnbul) — Sayın 
Başkan, muhterem aradaşlarım; tasarı, cid
den büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bâzı 
sayın üyelerimiz vermiş oldukları önergelerin
de bunu ödemeye de teşmiline ait arzularını 
izhar etmişlerdir. Kanunun anaruhunda hiz
met esastır. Hizmet esas olduğuna göre, ödenek 
gibi mevzuların bu kanunun ruhu ile alâkası 
yoktur. Bu sebeple verilen önerge yerinde de
ğildir, reddedilmesi icabetmektedir. 

Yalnız bendenizin merak ettiğim husus, me
selâ bendeniz 1961 yılanda senatör olduktan 
sonra,, eski kanuna göre iki terfi süresi imkânı 
mevcut idi ve biz bu iki süre içinde emekliliği-

(1) 1129 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

mizi devam ettiriyorduk. Şimdi burada her İM 
senede bir terfi imkânı sağlandığına göre, 
bu arada geçen emeklilik keseneklerini biz doğ
rudan doğruya mı keseceğiz, yoksa mensubu 
olduğumuz müessesede buna iştirak edecek mi
dir? Bu hususun vuzuha kavuşması için söz al
dım. Komisyon bu mevzuda izahat verirse mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, komisyon adana 
buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Öztürkçine ar
kadaşımız iki şeye temas ettiler. Bunlardan bir 
tanesi, ödeneğin kesintisi nasıl olacak diyor-
laı*. Gayet tabiî olarak Emekli Sandığa herke-
Sili DO relanma miktarını kendisine bildirecek-
tii". Bu borçlanma miktarı hem maaş sahibi bir 
kısmını, ödiyecek; şimdi cari olduğu usul veç
hile. Fe bir kısmını da ait olduğu müessese ödi-
yeeektir. 

İkinci mevzua gelince Bu, devre dâhilinde 
iki senede bir terfi kabul edildiğine göre, sena
tör olarak ve milletvekili olarak bundan evvel
ki seneler de hesap edilerek bu terfi senelerine 
iblâğ edilecektir. 

Hürmetlerimle. 

— 77 — 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen Yok. Veril
miş bir önerge vardır, birinci madde ile ilgili; 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta 

geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 
sayılmasına dair kanun teklifinin 1 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının açık aylıkları ibaresine 
«ve ödenekleri» tam olarak ödenir ilâvesinin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Mukadder Öztekin 
Adana Senatörü 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hükü
met .. Katılmıyor. 

Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmaması konusunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Stmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Maddeyi bu okunduğu şek
li ile oyamıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine 5951 sayılı Kanunla eklenen ve 6244 
sayıl?. Kanunla değiştirilen (i) fıkrasının bu ka
nuna aykırı hükmü kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarmızs, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G-eçici madde — 1 . 1 . 1850 tarihinden son
ra, birinci, madde kapsamına girenlerden (Se
çim Kanunu icabı istifa edenlerden seçilemiyen-
ler hariç) halen; 

a) Yasama organı üyesi veya bakan olan
lar; V3 

b) Emeklilik hakla, tanınan görevlerde, 
Bulunanlar, açıkta kaldıkları sürelere ait ke

senek farklarım % 5 faizi ile birlikte ve bir yü 
içinde T. ö. Emekli Sandığına ödedikleri tak
dirde karşılık farkları Sandıkça kurumlarından 
alınmalı suretiyle, geçen süreler, emeklilik ve 
terlilerinde tam olarak sayılır. 

Bu madde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte açıkta olsulardan' sonradan yasama organı 
üyeliğine seçilecekler ile bakanlığa atanacaklar 
ve emeklilik hakla, tanınan görevlere tâyin edile-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ O S K ! 

21. — Başkanlık Divanında- acık bulunan 
üyeliklere seçim. 
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çekler hakkında da uygulanır. Bunlar hakkında 
bir yıllık süre, göreve tâyin edildikleri veya se
çildikleri tarihlerden başlar. 

Yasama görevlerinde geçen süreler terfiler
de iki yıl esasına göre nazara alınır. 

i BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
I Yek. Haddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
| edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
| Bir ikinci geçici madde ilâvesiyle ilgili bir 
| önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Ç :v"Men arz etmiş olduğum sebeplere müs-
I" '>--> 1120 sayılı Tasarıya aşağıdaki metnin 

: -' C "• J ; "-.adde olarak ilâvesini arz ederim. 
Muş 

İsa Hisan Bingöl 
Geçici madde 2. 
Lüzumu muhakemesi vesilesiyle normal ter

fi sürelerinde terfi ettirilmemiş olan memurla
rın, beraet etmeleri şartiyie bekletildikleri sü
releri terfi sürelerine sayılır. 

Bunların bekletilme sürelerine ait kesenek 
farkları hakkında geçici 1 nci maddedeki açık-
t?, geçen sürelere ait hüküm aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. Komisyon ve Hükümet ~k&-
tılmamaktrdır, Dikkate alınıp alınmaması hu-
''.;>•.'suı-.u oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
^t::vı'y£:î"£r... Kabul edilmemiştir. 

Madde S, — Bu kanun yayımın* takiheden 
rvvVa^ndan itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenle:-.'... tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Kanun teklifinin tümü üzerinde leh ve aleyh-
i ts sez istiyen?.. Yok. Tümünü oylarınıza sunu-
j yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
| mistir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 

KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

BAŞKAN — Başkanlık seçiminin ikinci tur 
sonucunu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (160) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Sivas Manisa 

Rifat öçten Oral Karaosmanoğlu 
Üye 

Adana 
Mukadder öztekin 

Macit Zeren (78) Yalnız yetmişsekiz 
î. Şevki Atasağun (78) Yalnız yetmişsekiz 
Şeref Kayalar (2) Yalnız iki 
Boş ( 2) Yalnız iki 

Üçüncü tur seçimde Anayasanın 84 ncü mad
desinin gerektirdiği tam üye sayısının üçte iki... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Arkadaşlar
dan rica ediyorum, benim adaylığım mevzuuba-
his değildir, bana oy veren arkadaşlardan istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Anayasanın 84 ncü maddesi ge
reğince üçüncü oylamada üçte iki oy çoğunluğu 
aranmıyacaktır. Tam üye sayısının satçoğunluğu 
olan 92 oyu temin eden üye Başkan seçilmiş ola
caktır. 

Üçüncü tur oylamasına geçeceğiz, zarflar da
ğıtılsın. 

Zarflar dağıtılmış bulunmaktadır. Seçim oy
lamasına başlıyoruz. 

(Çankırı Üyesi Gürhan Titrek'ten başlamak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? (Yok.) Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Başkanlık seçimlerine ait üçüncü tur sonuç
larını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (160) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Sivas Manisa 
Rifat öçten Oral Karaosmanoğlu 

üye 
Adana 

Mukadder öztekin 
13 . 6 . 1968 

İ. Şevki Atasağun (79) Yalnız yetmişdokuz 
Macit Zeren (78) Yalnız yetmişsekiz 
Boş ( 3) Yalnız üç 

BAŞKAN — Dördüncü tura geçiyoruz. îzin 
verirseniz bu turu da yapalım. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

(Oyların tasnifi yapıldı.) 
BAŞKAN — Dördüncü tur sonucunu arz 

ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (159) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
Sivas Manisa 

Rifat öçten Oral Karaosmanoğlu 
üye 

Adana 
Mukadder öztekin 

13 . 6 . 1968 

î. Şevki Atasağun (80) Yalnız seksen 
Macit Zeren (77) Yalnız yetmişyedi 
Boş ( 2) Yalnız iki 

BAŞKAN — İştirak nisbeti düşmekte, oylar 
ise sabit haldedir. Bir netice alma imkânı da gö
rülmemektedir. Esasen tatil için bir önerge ve
rilmiş bulunmaktadır. Yeni imkânlar sağlan
ması ve netice alınması ümidiyle 18 Haziran 1968 
Salı günü saat 18.00 de toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye

liklere seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kadro dölayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekli
liklerine sayılmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/511; Cumhuriyet Senatosu 2/245) (S. 
Sayısı : 1129) [Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 





Toplantı : 7 I 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı % \ 

Kadro, dolayısiyle açıkta kalanların açıkta geçirdikleri sürelerin 
kıdem ve emekliliklerine sayılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2 / 5 1 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 4 5 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 477) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1968 

Kamın lar Müdürlüğü 
Sayı : 4280 - 2/511 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem 
ve emekliliklerine sayılmasına dair kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 17 . 5 . 1967 tarihinde 'Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulan 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 477) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 11 . 4 . 1968 
Esas No. : 2/245 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyomumuza havale buyurulam «Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta geçirdikleri 
sürelerin kıdem ve emekliliklerine sayılmasına dair kamum teklifi» Komisyomıumuzum 11 . 4 . 1968 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerimin iştirakleriyle her yöndon tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygum mütalâa edildiğinden bahis komusu kamum teklifi Mil
let Meclisi 'Genel Kurulunca kabul edilem şekli ile aynen kabul edilerek Öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmek ve G-emel Kurulun tasvibime arz edilmek üzere Yüksek Başkamlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkam Bu Raporda Sözcü Bu Raporda Kâtip 
Erzincan Ankara Trabzon Çanakkale 

F. Bay soy Y. Köker Ö. L. Hocaoğlu Z. Termen 

Erzurum İstanbul Balıkesir İstanbul 
O. Alihocagil S. Akyürek N. Sarlıcalı H. Berkol 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta ge
çirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine sa

yılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Kadrosu kaldırılmak sure
tiyle açıkta kalan memurlar ile yasama organı üye
liğine seçilenlerden tekrar seçilmiyenler veya 
Secim Kanunu icabı istifa edip yasama organı 
üyeliğine seçilmiyenler veya yasama görevi so
na erenler ile dışarıdan atanmış bakanlardan 
görevi sona erenler, dktisabettikieri memuriyet 
kadrolarmdaki açıklara atanırlar. 

Bunların - Seçim Kanunu icabı istifa eden
lerden seçilmiyenler hariç - açık aylıkları tam 
olarak ödenir. 

Açık aylığı almak suretiyle geçen sürelerin 
tamamı ile yasama görevlerinde ve bakanlıkta 
geçen süreler terfi xe emekliliklerinde sayılır. 
Yasama görevlerinde ve bakanlıkta geçen sü
reler, terfilerde, - akademik unvanların kaza
nılması için gerekli şartlar hariç - diğer şart
lar dikkate alınmaksızın iki yıl esasına göre 
nazara alınır. 

jAÇiK ayıiKiarmın tamamı üzerinden imrum-
larmea emeklilik keseneği kesilerek karşılığı 
ile birlikte T. C. Emekli Sandığına gönderi
lir. 

3659 ve 4620 sayılı kanunlara tabi kurum 
ve teşekküllerde çalışılırken yasama organı 
üyeliğine seçilenler ve bakanlığa atananlarla 
bunlardan yasama ve bakanlık görevi sona 
erenler de aynı esaslar dairesinde bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

Yasama organı üyeliğine seçilmeden veya Ba
kanlığa atanmadan önceki bir tarihte emeklilik 
hakkı tanınan her hangi bir görevde bulunan kim
seler, yasama veya Bakanlık görevleri sona er
diği takdirde, bu maddenin - açık aylığına hak 
kazanma konusundaki hükümleri hariç - diğer 
hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 2. — 5434 saydı Kanunun 15 nci 
maddesine 5951 sayılı Kanunla eklenen ve 6244 
sayılı Kanunla değiştirilen (İ) fıkrasının bu ka
nuna aykırı hükmü kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1 . 1 . 1950 tarihinden 
sonra, birinci madde kapsamına girenlerden (Se-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta ge
çirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine sa

yılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen Geçici Madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1129) 
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(Millet Meclisinin Kalbnl ettiği metin) 

çim Kanunu icabı istifa edenlerden seçilemiyen-
ler hariç) halen; 

a) Yasama organı üyesi veya bakan olanlar; 
ve 

b) Emeklilik hakkı tanınan görevlerde, 
Bulunanlar, açıkta kaldıkları sürelere ait ke-' 

senek farklarını % 5 faizi ile birlikte ve bir yıl 
içinde T. C. Emekli Sandığına ödedikleri tak
dirde karşılık farktan Sandıkça kurumlarından 
alınmak suretiyle, geçen süreler, emeklilik ve 
terfilerinde tam olarak sayılır. 

Bu madde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte açıkta olanlardan, sonradan yasama organı 
üyeliğine se'çileöekler ile Bakanlığa atanacaklar 
ve emeklilik hakkı tanınan görevlere tâyin edile
cekler hakkında da uygulanır. Bunlar hakkında 
bir yıllık süre, göreve tâyin edildikleri veya se
çildikleri tarihlerden başlar. 

Yasama görevlerinde gecen süreler terfiler
de iki yıl esasına göre nazara alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun 
kanlar Kurulu vürütür. 

hükümlerini Ba-

(Geçici Komisyonun ikaibul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuttumı-
ca üc"vbul edilen 3 ncü^madde aynen kabu- edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

- • • < « 

(Cumhuriyet Senatosu İS. iSayısı : 1129) 




