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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; geçen bir
leşimde gece öğretimi ile ilgili tasan nm görü
şülmesi sırasında, «kanunları kendi elimizle iti
barsız hale getirmiyelinı» şeklindeki konuşma
sında geçen «itibarsız» kelimesinin Adalet Par
tisi Grupu Başkanı Şeref Kayalar tarafından, 
«muteber» kelimesine çevrildiğini, «muteber» 
kelimesinin hukukî bir terim olarak başka an
lam taşıdığını; Anayasadan şikâyetçi olmadı
ğını ve Grup Başkanının konuşmalarını yanlış 
mânalandırdığını belirtti. 

Hakkâri üyesi Necip Seyhan; Hakkâri böl
gesinde vukubulan deprem ve heyelan sebebiyle 
Van -. Hakkâri yolunun kapandığını, bu yo
lun biran evvel açılabilmesi için Karayolları 
11 nci Bölge Müdürlüğünün Personel ve rna-
kina bakımından takviyesini, hayvan yemi 
yardımı yapılmasını istedi. 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, 
Van - Hakkâri yolunun açılmasına çalışıldığını, 
depremden beş ev yıkıldığını, bölgenin taran
makta olduğunu, yemeklik ve yem yardımı ko
nusunda felâket bölgelerine öncelik tanındığını, 
bu hususlarda alacağı son bilgileri Hakkâri üye
si Necip Seyhan'a bildireceğini ifade etti. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Cumhuriyet Sena
tosunda verilen öncelik ve ivedilik önergeleri 
sebebiyle yürütme organının denetimi ile ilgili 
konuların görüşülemediğini ve bu suretle yöne
tim organının denetiminden kaçtığını söyledi 
ve buna Cumhuriyet Senatosunun müsaade et
memesi temennisinde bulundu. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosunda görüşüle
cek işleri saydı ve bunlardan hangisinin daha 
evvel müzakeresi gerektiğinin takdirinin Genel 
Kurula aidolduğunu; Cumhuriyet Senatosunun, 
teklif vukuunda Salı ve Perşembe günleri dışın
da da toplanabileceğini bildirdi. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu; 
Tabiî Üye Ahmet Yılclız'm «icranın yasama or
ganı denetiminden kaçtığı» şeklindeki beyanına 
temasla, Hükümetin murakabesiz kaldığına de
lil olarak ileri sürülen olayların Şubat ayı için-, 
de cereyan ettiğini, bu ayda ise en geniş çapta 

bir gensoru mahiyetini taşıyan bütçelerin gö
rüşüldüğünü, ayrıca 1965 ten bu yana Parlâ
mento çalışmalarının en az % 60 inin muraka
beye hasredildiğini ve Cumhuriyet Senatosunda 
verilen öncelik ve ivedilik önergeleri çok büyük 
kısmının komisyonlara ait bulunduğunun tuta
nakların tetkikinden anlaşılacağını, bu sebeple 
Hükümete böyle bir itham atfına imkân bulun
madığını bildirdi. 

Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu; üni
versitelerimizde silâh kullanmaya kadar varan 
olaylar üzerinde durarak; üniversitelerin birta
kım problemlerinin bulunduğunu, ancak bun
ları kendi bünyeleri içinde halledemediklerini, 
iktidar ve muhalefet olarak elbirliği ile bu mü
esseselerimize yardım edilmesini istedi. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansınm havale 
edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak sure
tiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü-
şülmesine dair Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin önergesi okundu ve kabul olundu. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 nci madde
si uyarınca, Sayıştay Başkanlığında açık bulu
nan beş üyelik için Maliye ve Sayıştay konten
janları adaylarının seçildiğine dair Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu ve 
tasvibedildi. 

Gündemde bulunan tasan ve teklifleri ve 
Hükümetin denetimi ile ilgili konuları görüş
mek üzere, Genel Kurulun Çarşamba günleri 
de toplanmasını istiyen Nuri Demirel (Balıke
sir) ve Ziya Aynm (Kars) m önergesi okundu 
ve kabul edildi. 

15 Nisan 1969 Salı günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime saat 21,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Yozgat 
Lûtfi Tokoğlu Sadık Artvikmaç 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
%. — Milletlerarası münasebetlerin yürütül

mesi ve koordinasyonu hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 2/243; Cumhuriyet Senato
su 2/260) (S. Sayısı : 1254) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaris
tan Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhu-

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in; Amerika Büyükelçisine karşı gösteri
len reaksiyonun diğer bir devlet elçisi hakkında 
da izharının doğru olmıyacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri var. Sıra ile söz veriyorum. Sayın Hidayet 
Aydmer? Buradalar mı? Yoklar. 

riyetine göç etmeleri hakkında Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Se
natosu 1/996) (S. Sayısı : 1253) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu. (5/30) 
(S. Sayısı : 1252) 

dettir insanlar şu veya bu sebeple her hangi 
bir kimseyi arama zaruretinde kalınca ilk defa 
sembolik olarak Diyogen'in fenerini hatırlar
lar. Ben de gördüğüm bir lüzum üzerine elime 
Diyogen'in fenerini alarak bâzı zevatı arıyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, nerededirler Ameri
ka'nın Büyükelçi olarak Türkiye'ye gönderdiği 
Robert Commer'in CİA Teşkilâtına mensubol-
duğu vesilesiyle zehirledikleri bâzı masum 
gençleri Yeşilköy Hava Meydanına koşturup 
sefiri getiren uçağı taşlatanlar, taşlatan kira
lık bir kısım, solcu ve sosyalist yazarlar?... 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Neredeler adı geçen sefirin itimatnamesini 
kabul etmeyin diye Sayın Cumhurbaşkanına 

'•3 -

Sayın Tayfur Sökmen? Buradalar. «Ameri
ka ve Rus sefirleri hakkında Diyogen'in feneri 
deyimi ile kısaca gündem dışı maruzatta bulun
mama müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim» 
önergesiyle Sayın Sökmen gündem dışı konuş
ma talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; bir müd-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Aibdülkerim Saraçoğlu (Ktardin), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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telgraf çeken ilim heyetimiz?... Neredeler, pro
fesyonel politikacı profesörlerls kiralık bâzı 
solcu ve sosyalist muharrirlerin yalan yanlış 
yaptıkları yaygaralara aldanarak okudukları... 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, kendilerini mü
dafaa imkânına sahip bulunmıyan ve (A. P. 
sıralarından «isim yok» sesleri) müsaade buyu
run, Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunda 
çok ağır bir dille bâ.şı düşüncelerinden dolayı 
bâzı kimselerin pek sert olan kelimelerle ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin teşrii masuni
yet zırhı altında ağır ithamlarda bulunulma-
masının gelenek haline gelmesi Cumhuriyet Se
natosunun ve üyelerinin görevlerini yerine ge
tirmesi yönünden hepimizin üzerinde titriyece-
ği önemli bir konudur. Bu sebeple rica edece
ğim çok ağır ve müdafaa imkânına sahibolmı-
yan kimseleri bu kürsüde kim olursa olsun it
hamdan çekmelim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. Burada isim mevzuubahis de
ğil. Burada yazılan yazıların inikasının tabia-
tiyle nakzettiği bir şeydir. Müsaade buyurur
sanız devam edeyim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Devam 
edin, efendim. Devam edin... 

BAŞKAN — Buyurun. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Nerede
ler Türk misafirperverliğine yakışmıyan bu 
çirkin hareketleri Atatürk gençlerinin asilâne 
davranışları diye tavsif eden Atatürk düşman
ları?... Zira Aziz Atatürk sağ olsaydı bahusus, 
dost ve müttefiklerine karşı yapılan tecavüzü 
nefretle karşılardı. 

Sevgili arkadaşlarım, kaç dolar aldınız da 
sefiri müdafaa ediyorsunuz diye imzasız teh
dit mektupları yazan satılmış haysiyet düşman
ları ve onları kışkırtanlar bilmelidirler ki, 
memleketin ümitsiz ve kara günlerinde biz on
ları ayaklarının altına alıp memleket müdafaa
sına koşmak suretiyle tecrübeden geçmiş in
sanlar sefir ve süferamn müdafii değil hakkın, 
hakikatin, usulün ve prensibin savunucusudur-
lar. 

Sevgili arkadaşlarım, muhterem bir dostu
mun tabiriyle söyliyeceğim: Bu hengâme için
de, bu kiralık hamuşanlar nerededirler?.. Ay
larca aradım, denetledim bir tanesinden olsun 
bir ses çıkmadığı gibi kendilerini de göreme-
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dim. Bu hamuşan her halde Türkiye'de değil
dirler. Burada olsalardı CiA'ya, Amerika Sefi
rine, gazetelerden edindiğim bilgiye göre gös
terdikleri reaksiyonun onda* birini de Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetlerinin namına üç vilâye
timizle boğazlardan üs istiyen eski Rus Kon
solosu Boyokof'un Rus Sefiri olarak Türkiye'
ye gelmesi muvacehesinde göstermeleri icabe-
derdi. (Bravo sesleri) Bu hamuşan burada
dırlar ama Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetleri
nin mümessillerine karşı zinhar bir reaksiyon 
göstermezler ve g-österemezler. 

He için?.. Onu hamuşan bilir. 
Sevgili arkadaşlarım, haddizatında memle

ketimizde misafir olarak bulunan ne RUP Sefi
rine, ne de her hangi bir sefire karşı Türk mi
safirperverliğine yakışmıyacak gönül kırıcı ve 
çirkin hareketler yersiz ve manasızdır. Saygı
larımla (Alkışlar) 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'ntn; 
gençlik hareketlerinin gün geçtikçe huzuru ve 
demokratik düzeni sarsıcı bir hal aldığına, bu 
yolda alınacak tedbirlere dair demeci ve Millî 
Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in cevabı, 

BAŞKAN — üniversite gençliği sorunları 
konusunda gündem dışı Sayın Atmaca söz iste
mişlerdir. Sayın Atmaca buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Yüksek öğrenim 
-'V'̂ noîiğinin baılangıçta ivi yetişmek amacına da
yanan hareketlerinin gittikçe huzursuzluk veri
ci ve demokratik düzeni sarsıcı bir yöne girme
si dolayısiyle yüksek huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Üniversite gençliğinin birbirini takibeden ka
nun dışı eylemleri toplumumuzu huzursuz etmek
tedir. Gençlik çalkantısına biran evvel son veril
meli, üniversitelerin normal işleyişine imkân ve
recek çareler bulunmalıdır. 

Oiıcp ^nc' s ıı kfiıi'n10 ı« c T s°yJı^± eylem-
o \ ° 7 " ^ ı o 3/ı o. ı ır7c İ6 dı'vmak ge-

^ " t ^ TIZ d T ı->-, el-1-* l^rm ne-
r*z ^x p^sî;,1 "laüi" <wdJet tedbirleriyle işin 

,u A 'i?' "~ il*- '•• yanlar da 

0 « •" «• ~ <•> - l T «k^r.crı için 
1 t» İİAı ^ • '•'S "' r"i di M uy ;ıın ha-

.54 — 
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le gelmesi ve daha kuvvetli yetişmeleri için La- ! 

rekete geçmişlerdir. Eğitim ve öğretimde kök
lü reform isteklerini duyurmaya çalışmaktadır
lar. Üniversitelerimizde ve yüksek öğrenim ku
rumlarında uygulanan yönetmelik T 2 müfimdat
ların, çağımızın gereğine ve millî amaçlanmışa 
göre yeniden düzenlenmesini istemişlerdir. Ge
çen yıl bir kısım yüksek öğrenim kurumların"n 
gençlerin bu isteklerini haklı bulup gerekli de
ğişikliğe gitmesi gençlerin haklılığının bir deli
lidir. 

Yüksek öğrenim gençliğinin yurt sorunla! iy-
le ilgilenmesi Atatürk'ün vasiyetidir. Ancak bu 
hiçbir zaman Ata vasiyeti anarşi anlamına alı
nıp, zorbalık ve nizam dışı davranışlara hak ka
zandırmaz. Bu üzücü olaylarda üniversiteleri
mizin ve ilgililerin meseleye derinliğine ciddî 
eğilmeyişinin ve sorumsuz davranışlar inin payı 
çoktur. Üniversite ve Millî Eğitim Bakanlığı 
gençlerin isteklerinin haklı veya haksız olanla
rını bir ayırıma tabi tutmamış ve konuyu cnem-
sememiştir. Örneğin geçen yıl üniversitelerde 
reform amaciyle yapılan ilk büyük öğrenci ha
reketinden bu yana en küçük bir çalışmanın ya
pılmadığını görüyoruz. Üniversite reformu ve 
gençlik sorunları konusunda ciddî ve inandırıcı 
tedbirlerin alınmaması bu üzücü olaylara gerek
çe hazırlamıştır. Bir yıldır üniversite reformu 
vadedilmesine rağmen ne üniversiteden ne Hü
kümetten bugüne kadar olumlu bir neticenin gel
mediğini görüyoruz. 

Üniversitelerdeki çalışmalar bir yandan pi
yasayı etkilerken, diğer taraftan demokrasiye 
inanmamış, kökü dışta aşırı uçların olayların içi
ne sızmasına, karışmasına zemin hazırlamakta
dır. Vatanseverliklerinden, millî duygularının 
sağlamlığından asla şüphe etmediğimiz ülkücü 
gençler sizin çocuklanmzdır. Onlara karşı be
nimsenecek tutum, şiddet değil anlayıştır. Veli 
olarak çocuklarımızın geleceğinden endişe duy
maya başladık. Katı uygulamaların olumsuz so
nuçlar verdiğini tecrübeler göstermiştir, göster
mektedir. Yetkili makamların anlayışı bir tara
fa bırakarak suçlama ve şiddet hareketlerini ter
cih etmeleri ümit kırıcı olmuştur. Gençliğin ça
ğının gereği olan eylemlerini anlayışla karşıla
maz, onların bu heyecanını kanalize etmezsek bir 
kısım kötü maksatlıların âleti olmaya imkân 
hazırlamış oluruz. «Mutlaka benim dediğim ola-

CaiO g'L" 
eıkm aza 

benim 

renişlsr konuyu her gün biraz daha 
zmaırtacür. 

ı - Doğ:: Üniversitesi öğrencileri 16 Ni-
boykottaıı vazgeçip derslere başlamaya 
voraiiLie"'"! iiiudo i^ekıorlügan «mntlaiia 
dediğim dediktir» zihniyetiyle üe gün 

ciciuci ^ekleme aıdayışını göstermemesinin anla
rını: anlamak güçtür, iddialı ve duygusal karar
ların acı aonuşlarnu. görmekteyiz. Şimdiye ka
dar üulvemiis olaylarında veliler ve velilerin dü
şüncele.:! İrio dikkate alınmamıştır. Üniversite 
ye ikilileri ve Hükümet kadar voliler de bu olum
suz davranırlardan şikâyetçidir. Gençlik hare
ketlerinden daima şikâyetçi olmuşuz fakat ted
bir almayı düşünmemişizdir. Gençlik sorununa 

cvj-ii^a t bilmek tek çıkar voldur. 

Gönçlere itidal ve kanunsuz davranışlardan 
kaşınmalarım tavsiye ederken Hükümetin ve 
üniveraifce yetkililerinin bu Önemli dâvaya çözüm 
bulma yolunda tedbirler almasını risa ediyo
rum, 

Velilerle temasa geçip konuyu kökünden 
halletme çareleri aranmak dır. Hükümet, üniver
site, ve)i ve gençlik işbirliği bu önemli konuya 
mutlaka ç'izüm yolu bulacaktır. Konu tek ta
raflı haE-.-viilomc.ı, Sugün gençler Ankara Üni
versitesi bahçesinde toplanmışlar yarından iti
baren derslere başlamaya karar vermişlerdir. Bu 
memnun edici bir haberdir. Üniversite. yetki
lilerinin de aynı anlayışla duygusal iddialardan 
vazgeçerek kapılarım, açmalarını çocuklara şef
katle davranmalarını bekliyoruz. «Ortalık nasıl 
olsa Bükvnet bulmuştur» diye yine tedbir alma
ları bir tarafa iter. mevcut düzeni devam ettir
meye çalışırsak ileride daha büyük hâdiselerin 
çıkmasına zemin hazırlamış oluruz. Konu ka
panmış değildir. 

Gençliği bunalımdan devamlı olarak kurtar
mak için evvelâ fakülte yetkilileriyle gençler ve 
veliler fakülte çatısı altında toplanıp fakültenin 
iç meselelerini ve öğrenci meselelerini tartışmalı, 
birinci kademede fakülte seviyesinde meseleler 
ele almmakdır, 

İkinci olarak üniversiteler seviyesinde-bu fa
kültelerde yapılan toplantılarda seçilecek tem
silcilerle Hükümetin de katılmasiyle üniversite
ler çapında veli, öğrenci, üniversite mensubu ve 
Hükümet temsilcileriyle toplantılar yapılmalı ve 
işe çözüm yolu aranmalıdır. 

— 555 — 
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Üçüncü bir kademe olarak da Millî Gençlik 
Sorunları Şûrası adı altında bütün üniversiteler 
arası bir kurul ve velilerden müteşekkil; Hükü
met temsilcileri YO g 3113lik temsilcileriyle bir 
Gençlik Sorunları Şûrası toplanmalı. Bu konu 
kökünden halledilmelidir. Aksi takdirde Par
lâmento olarak, daima şikâyetçi olacağız, genç
lik olarak şikâyetçi olacağız, veli olarak endişe
ler içinde kıvranacağız. Bu konunun önemini 
benimseyip Türk gençliğinin gerçek milliyetçi 
yolunu bulması ve sorunların halledilmesini 
bu vesile ile bir defa daha ilgililerden rica edi
yorum, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, gün
dem dışı söz istiyorsunuz değil mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Çünkü gündem dışı sözlere ce
vap müessesesi içtüzüğümüzde söz konusu de
ğildir, sise gündem dışı söz veriyorum, buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi EHTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; mu
hakkak İd, günümüzün en büyük sorunlarından 
birisi gençlik olaylarıdır. Hükümet gençlik 
olaylarım çıktığı günden beri dikkatle takibet-
mekte, dünyadaki gelişimi incelemekte ve genç
lik sorunlarını dünyada olduğu gibi ayrı bir özel
liği bulunan bir konu olarak ele alıp bu özelliği 
içinde anlayışla ele alıp gereğini düşünmekte
dir. Gençlik olaylarının başladığı tarihten bu
güne kadar ne Hükümet, ne üniversiteler olay
ların dışında kalmamıştır, olayları lâkaydı ile 
seyretmemiştir. Onları adım adım hâdiselerin 
önemine, taşıdıkları özelliğe göre dikkate almış, 
değerlendirmiş ve gereğinde yapılması mümkün 
olan tedbirleri alarak yerine getirmiştir. Üniver
siteler yavaş yavaş senatoları ile reform hazır
lıklarını bitirmişlerdir; Ankara Üniversitesi bu
gün reform hazırlıklarını tamamlıyarak bana ta
sarıyı teslim etmiştir, istanbul üniversitesi gön
dermiştir, Ege Üniversitesi ile istanbul Teknik 
Üniversitesinin de hazırlıklarını beklemekteyiz, 
şu günler içinde onlarda hazırlıklarını Hüküme
te sunmuş olacaklardır. Bundan sonra mevzu
atımızda bunları birleştirici bir durum, yani Üni
versitelerarası Kurulun bu hususta bir yetkisi 

tesbit edilmemiş olduğu için Bakanlığımız, Mali
ye Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinden ku
rulu bir heyet senatolardan gelen tasarıları bir
leştirerek Yüksek Meclise sunmuş olacaktır. 

Bizler asla katı uygulamaların peşinde deği-
m, sert ve şiddet tedbirlerini katiyen tasvibetmi-
yoruz. Gençliğin içinde bulunduğu şartları, genç
liğin heyecanını, gençliğin memleket sorunları 
ile ilgisini kabul ediyoruz. Ama yine şunu da 
kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, Türkiye bir 
anarşist ortama sürüklenemez. Bir gençlik teş
kilâtı bildin yaymlıyarak öylesine, öylesine boy
kotlar yapın ki, bu boykotlarda işçilerin, fabri
kaları işgal etmesi, çiftçinin, köylünün toprak
lan işgal etmesi için kuvvet bulsun. Bugünkü 
müesseselerden hiçbir yardım istemiyeceksiniz, 
istediğiniz takdirde onların meşruluğunu kabul 
edersiniz zihniyetiyle ortaya çıktıkları zaman
larda ben eğer Türkiye'deki gençlik sorunları
nın biran evvel samimiyetle ve ciddiyetle müs
pet şekilde neticeye ermesini ve mecrasına ka
vuşmasını istiyorlarsa karşısına çıkıp bütün par-
iâmanterlerin. bütün politikacıların bu duruşa 
yuvarlak lâflarla değil, kesin olarak tasvibet-
mediklerini belirterek, çıkmalarını tasvibediyo-
rum. Bugün Orta - Doğu hâdisesini, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesindeki hadiseyi Sayın Atmaca'-
nın ifade ettiği gibi, efendim üç gün sonra boykot 
kalkmış, binaenaleyh niye onu beklemediler, ni
ye bu tarzda Üniversite karar aldı, diye mütalâa 
etmede hata bulmaktayım. Niye Üniversitenin 
ayın 12 sine kadar mühletini bilirken gençler 
buna uyarak 12 de kaldırmıyorlar boykotu da 
ayın üç ve daha sonrasına götürüyorlar, bunun 
sebebi üzerinde durmak lâzımdır. (Sağdan, bra
vo sesleri.) Acaba üniversite bu kararından vaz
geçerek koykotun üç gün sonraya kaldırılacağı
nı dikkate alarak karar infaz etseydi demin arz 
ettiğim tarzda bildiri yayınlıyan teşekküller 
acaba o üç gün geldikten sonra nasıl bir tutu
mun içine gireceklerdi? (Sağdan, bravo sesleri) 
Binaenaleyh Üniversite, ben muhterem arkadaş
larımdan Üniversite mensuplarını bu aldıkları 
karardan dolayı kınama yerine gençlerimizi bu 
aldıkları karardan dolayı haksız bulundukları 
şeklinde umumi efkâra belirtmelerini beklerdim. 

Çok muhterem senatörler, gençlik hareket
leri gerçekten Türkiye için, dünya için mühim 
olaylardır, bunların nedenlerini üzerlerine has-
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sasiyetle eğilerek tesbit etmekteyiz ve onların 
gerektiği her 'kararı Yüksek Heyetleriniz de, Hü
kümet »de, üniversiteler de iyi niyetle almakta
dır. Ama buna rağmen bir küçük azınlık mem-
lektte bir anarşik orfc§an yaratmak için mües
seseleri çalışamaz hale getirirse, bugün muh
terem arkadaşlarım Orta - Doğu Teknik üni
versitesinde, henüz tesbitler bitmemiştir ama 
hanginiz kabul edersiniz ki üçyüz bin liralık za
rar yapılmış olsun. Maalesef bugün Orta - Do
ğu. Üniversitesinde işgalciler üçyüz bin liralık 
bir maddi hasar meydana getirmiş durumdadır
lar. Bu hangi gerçek sebebe istinadedebilir? 
Binaenaleyh Yüksek Heyetiniz, Parlâmento 
'konuşmalarında, bütçe müzakerelerinde uzun 
uzun üzerinde durduk. Burs, kredi, mediko -
sosyal tesisler, Üniversitelerde yeni kapasite 
yaratmak çareleri, bütün bunlar alınmış ted
birlerdir. Yönetmelikleri muhtar müesseseierce 
öeviye düşürmeden üniversitelerin özelliklerine 
ve bugünkü durumlarına halel getirmeden ge
rekli değişikliklere tabi tutulmaktadır. Ama 
eğer bunlar biraz evvel arz ettiğim bir acıdan 

ele alınırsa o zaman bütün Meclisin karsısına 
çıkıp bu meseleleri gerçek veçhesiyle ortaya 
koyması gereklidir. Ancak böylelikle gençlik 
hareketlerini Türkiye'nin hürriyet nizamı içinde 
ekonomik ve siyasal ve sosyal bir sarsıntı ge
çirmeden en iyi şekliyle kanalize etmemiz, neti
ceye bağlamamış mümkündür. Sözlerimi bağ
larken tekrar ediyorum; Hükümet gençlik hare
ketlerini kendine has hususiyetleri içinde adım, 
adını takibetmekt3, katiyen, şiddet, yıldırma 
yoluna sapmadan, ama Türkiye'de de bir anar
şik ortamın doğmasına ufak bir azınlığın okunıa 
iştiyakında olan büyük çoğunluğun okumasına, 
öğretimine, üniversitelerin öğrenim yapmak 
için kurulmuş üniversitelerin öğrenimden uzak 
bırakılmasına müsamaha etmiyecektir, gerek
leri içinde gerekli tedbirleri alınmaktadır. Ya
kın zamanda arz ettiğim üzere senatolardan gel
meye başlanmış olan Üniversite reform kanunu 
birleştirilerek, Yüksek huzurunuza takdim edi
lecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ CJ-ENEL KUEULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in; Tarım Komisyonundan istifa öner
gesi. 

BAŞKAN — Çekilme önergesini okutuyorum. 

CumhuriyetSenatosu Başkanlığına 

Sılhhi durumum itibariyle faydalı olamıyaca-
ğım Tarım Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. 

Saygı ile arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Tayfur Sökmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; gün
demin 11 ve 12 nci sırasında bulunan 6/470 ve 

| 6/171 numaralı sorularının yazılı soruya çevril-
| mesi hakkındaki önergesi. 

! BAŞKAN — Gündemde bulunan sorularla 
ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 11 nci ve 12 nci sıra

sında kayıtlı sorularımla evvelâ verdiğim diğer 
süslü sorularıma, şimdiye kadar cevap alama
dığımdan bunları yazılıya tahvil ediyorum. Ge
reğinin ifasına delâletinizi saygılarımla rica 
ederim. 

istanbul 
Ekremi özden 

BAŞKAN — Sorular yazılı soruya çevril
miştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil

let Meclisi 1/237; Cumhuriyet Senatosu 1/986) 
(S. Sayısı : 1244) (1) 

(1) 124i S, Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemle ilişkin verilmiş bir
çok önergeler vardır, bu önergeleri sıra ile 
okutuyorum. Biri işlemi bittikten sonra diğeri 
okunmak kaydı ilo. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan 1244 sıra sayılı T. C. 
Emekli 'Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
(d)âfıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının önemine binaen 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun teklifinin 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
20 . 3 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinde (d) fıkrasından 
sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 20 Mart 1969 tarihli 
29 ncu Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcile
ri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - MiUet Meclisi metni, T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesi ile tanınan 
hakların, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet 
görenlerden, hazarda ve fevkalâde hallerde ta
lim, tatbikat ve manevra sırasında ve iç Hizmet 
Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği as
kerî görevlerle özel kanunların taJhmil ettiği di
ğer görevlerin ifası sırasında malûl kalanlara 
da teşmil edilmesini; ayrıca, bu değişikliğe para
lel olarak, halen «inhisar beyiyeleri üçte bir
leri» nden istifade edenlerin hakları saldı tutul
mak kaydiyle, yukarda sözü edilenlere, tesbit 
olunan esaslar dâhilinde ödeme yapılmasını ön
görmektedir. 

a) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesine 6306 sayılı Kanunla 

eklenen (d) fıkrası ile; «hazarda ve fevkalâde 
hallerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçu
cularla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun 
emirle vazifeli olarak tayyerede bulunanlardan 
uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile ve yi
ne emir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla, 
hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle va
zifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kı
tasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dal
gıçlığın çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife ma
lûlü olan» muvazzaf ve yedek subay, astsubay, 
askerî memur, erbaş ve erlere, orduda vazife
lendirilmiş sivil iştirakçilere ve erlikten do
layı. aylık bağlananlara, «harb malûlü» denil
miş ve bunlara, vazife malûllüğü aylıklariyle 
birlikte «harb malûllüğü zammı» ödenmesi ka
bul edilmiştir. 

Sözü edilen hüküm, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinde hizmet gören ve sadece yukarda sayılan 
vazifelilerden denizaltında veya havada hizmet 
ifa etmeleri halinde vazife malûlü olanlara uy
gulanmakta; Deniz ve Hava Kuvvetlerinin di
ğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandar
ma Genel Komutanlığındaki görevliler, havada 
veya denizdeki emsallerine göre ve değişik şid
dette olmak üzere hizmet riskine mâruz bulun
dukları halde, bu (hükmün dışında kalmakta
dırlar. 

Halbuki, bir vazifelinin mâruz kalacağı hiz
met riskini, diğer bir sınıf mensubu ile muka
yeseye imkân yoktur ve tehlikenin hepsi için 
mevcut bulunduğu bir vakıadır. Nitekim, bu 
nevi vazifelerin ifası dolayısiyle malûl kalan
lar, hizmet risklerini gösteren birer emsal teş
kil etmektedirler. 

Vazifenin birini diğerinden üstün tutmak 
için hukukî bir sebep mevcudolmadığı cihetle, 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma 
Genel Komutanlığında her sahada vazife gö
renlerin harb maluliyeti zammından faydalan
dırılmaları, görev ve hizmette öngörülen eşit
liğin zaruri bir neticesidir. 

Esasen, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki hiz
metlilere iç Hizmet Kanunu ile sağlanan sosyal 
haklarda, sınıf ve meslekler arasında bir fark 
gözetilmemiş olmasına rağmen, sosyal yardım 
mahiyetini taşıyan harb malûllüğü zammının 
ödenmesinde farklılık yaratılması hizmetin özel
liğine de uygun düşmemektedir. 

— 558 
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Bu itibarla, 6306 sayılı Kanunla T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine ekle
nen (d) fıkrasında belirtilen yerlerde, hazarda 
ve fevkalâde hallerde görev yapanlardan vazife 
malûlü olanların durumları harb malûlü emsal
leri gibi mütalâa edildiğine göre, bunların dışın
da kalanların da aynı şartlar ve tesirler altın
da malûl olmaları halinde aynı işleme tabi tu
tulmaları, eşitliğin sağlanması bakımından za
ruri bulunmaktadır. 

Bu hususun gerçekleştirilmesini öngören ta
sarının 1 nci maddesi, Komisyonumuzca uygun 
mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

b) Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi; 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
(a), (b), (c) ve (d) fıkralarına göre harb ma
lûlü statüsünde bulunanlara verilmekte olan in
hisar beyiyeleri üçte birlerinden, tasarının 1 nci 
maddesi uyarınca harb malûlü ve şehit yetimi 
sayılanların da istifade ettirilmelerini öngör
mektedir. 

Harî> malûlleri ve şehit yetimlerinin himaye
si maksadiyle 1929 yılında 1485 sayılı Kanunla, 
Tekel maddelerinin satışı dolayısiyle verilen 
beyiyelerin üçte birinin, Ziraat Bankasında te
sis olunacak bir fonda toplanması ve bunların 
harb malûlleri ile şehit yetimlerine tevzii kabul 
edilmiş ve' bu uygulamaya bugüne kadar de
vam olunmuştur. 

Ancak, tesis edildiği tarihte 800 bin lira ci
varında olan fon, zamanlar artarak 1988 yılın
da 60 milyon liraya ulaşmış; buna mukabil, fon
dan yararlanan harb malûllerinin sayısı 1938 
yılında 1 128 iken, 1988 de 325 e düşmüş bulun
maktadır. Bu tabiî gelişme muvacehesinde, da
ğıtılan ikramiyeler, sözü edilen fonun tesisinde 
ki «himaye» maksadının dışında bir nitelik ka
zanmış ve yüksek miktarlara ulaşmıştır. 

Harb malûllerinin bu durumuna karşılık va
zife malûlleri çok daha ağır ve kifayetsiz şart
lar altında yaşama mücadelesi yapmaktadırlar. 
Nitekim, birinci derecede vazife malûlü olan 
erler halen 250 lira aylık aldıkları halde, aynı 
derecedeki harb malûlü erlere 1 876 lira aylık 
ödenmektedir. Birinci derecede vazife malûlü 
teğmene 007,50 lira harb malûlü teğmene 
3 505,50 lira; vazife malûlü binbaşıya 1 485 lira, 
harb malûlü binbaşıya 4 383 lira ödeme yapıl
maktadır. 

Tasarının kanunlaşması halinde, halen sayı. 
lan 324 olan harb malûlü subaylara 1968 yılın
da verilen Tütün ikramiyesi miktarı donduru
lacak ve artan paralar, sayıları 256 olan vazife 
malûlü subaylara belirli esaslar dâhilinde ve 
maluliyet derecelerine göre dağıtılacaktır. Va
zife malûllerine tevzi edilen miktarlar, harb 
malûllerine yapılan ödeme seviyesine ulaştıktan 
sonra artan paralar da Hazineye kalacaktır. 

Tasarının 1 nci maddesi ile harb malûlü ola
rak kabul edilenlerin, harb malûllerine tanı
nan haklardan istifade ettirilmeleri tabiî oldu
ğu kadar, inhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
ulaştığı yüksek miktarların kazandığı nitelik 
dolayısiyle malûller arasında meydana gelen bü
yük dengesizliğin giderilmesi ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde görevli bulunanlara da bu suret
le bir teminat tanınması, sosyal bünyede mev
cut bir eşitsizliğin düzeltilmesi yönünden zaru
ri telâkki edilmek gerekir. 

Bu itibarla, Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesinde öngörülen hususlar Komisyonumuz
ca da yerinde görülmüş; tasarıyı Komisyonu
muzdan önce tetkik eden Millî Savunma Komis
yonunun, 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında yaptı
ğı değişiklik, meselenin prensibini teşkil eden 
1 nci maddenin kabulünden sonra bir mâna ifa
de etmiyeceği cihetle benimsenememiştir. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde 
tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş
tir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 
nci, 3 ncü, geçici 4 ncü ve 5 nci maddeler Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze-
ra Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Sakarya 

Y. Köker O. Salihoğlu 
Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Balıkesir R. üner 
C. İnkaya 

Aydın İstanbul 
î. C Ege H. Berkol 

Manisa Ordu 
O, Karaosmanoğlu Ş. Koksal 
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ö. L. Hocaoğlu M. F. Atayurt 
Van 

Söz hakkım mahfuzdur 
P. Melen 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Ural, 
buyurunuz. 

SAFFET ÜEAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, bugün 
müzakeresine başlamakta olduğumuz kanun 
bir bakıma vazife malûllerinin içinde bulun
dukları gerçekten güo şartlan ve durumu iza
le etmek ve onları biraz olsun refah ve mutlu
luğa kavuşturma yolunda halisane bir temen
niden doğmuş olduğu muhakkaktır. Ancak, tu
tulan yol ve getirilen tasarının şekli ne bu 
maksadı karşılamıya yetecek karar belirgin ve 
ne de âdildir. Çünkü, tatmin edilmemiş bir 
malûl kütlesini tatmin etmeye çalışırken harb 
malûllerinin ve bilhassa harp mâlûlleriyle be
raber tütün beyiyesini yarı yarıya paylaşan 
şehit, dul ve yetimlerinin haklarını gasbetme 
yolunda bir adım atılmaktadır. Şöyle ki, bu
gün yüzde 6 tütün beyiyesinin 1/3 ü harb ma
lûllerine, dul, şehit ve yetimlerine ayrılmakta
dır. Bu ayrılan miktar beyiyesinin dağıtılma-
siyle ilgili 7140 sayılı Kanuna göre yarısı harb 
malûlü subay ve erlere, diğer yarısı da şehit, 
dul ve yetimlerine dağıtılmaktadır. 

Son 1968 senesinde dağıtılan miktarlara ba
kıldığı takdirde bir şehidin dul ve yetimlerine 
toplam olarak 2 150 lira, geçen sene ise 1 800 
küsur lira düşmektedir. Eğer bir şehidin karı
sı, çocuğu ve bir de anası varsa 3 tane dulu ve 
yetimi vardır, bunların üçüne bu 2 150 lira 
olan tütün beyyiyesi verilmektedir. Eğer şehi
din bir tane vârisi varsa o takdirde bu para o 
kimseye ödenmektedir. Kabul edelim ki, şe
hit tek bir vârise sahiptir, yetimi bir tanedir, 
2 150 lira, ayda 170 lira civarında bir para dü
şer. Şimdi, bu kanunla bunları müreffeh gös
teriyoruz ve donduruyoruz. Artık siz müref
fehsiniz, biz öbür taraftan vazife malûllerinin 
ve vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine sizin 
derecenize varıncaya kadar para yereceğiz, 
sonra da donduracağız, diyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, ben bu refahı anlamak
ta güçlük çekmekteyim. Bir defa tutulan usul 
yanlıştır. Şöyle ki, Emekli Sandığı Kanunu-
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nun harb mâlûlleriyle ilgili 64 ncü maddesi bir 
zamanlar harb malûllük sıfatını tağyir ede
cek ve sulandıracak bir istikamette havacıları
mızı ve denizaltıcılarımızı mesleklerine bağlı
yabilmek, taşıdıkları rizikoyu göze alabilmele
rini sağlamak üzere yapılmış bir tağyirdir. 
Usulen yanlış yapıldığı kanaatindeyim. Eski 
bir havacıyım, pek çok şehit arkadaş vermiş 
bir mesleke mensubum. Ama, harb malûlü ile, 
vazife malûlünün bu şekilde birleştirilmesini 
hiçbir zaman doğru bulmamışımdır. Havacılığa 
pilotlarımızı ve personelimizi denizaltıcılığa 
teşvik etmenin başka usul ve yolunu kanun 
yapıcısı bulmalıydı. Bulmamış ve harb malûlü
nün sıfatı böylelikle değiştirilmiştir. 

Şimdi bu değişiklik örnek alınarak vazife 
malûllerine de harb malûlü sıfatı verilmek is
tenmektedir. Halbuki asıl maksat, kanundan 
maksat vazife malûllerini harb malûlleri gibi 
yaşamakta oldukları hayata katlanabilmek, da
yanabilecek maddî ölçülere kavuşturmaktır. O 
halde mânevi tarifinin çok değişik olduğu harb 
malûlü ile vazife malûlünü karıştırmamak da
ha uygun yol olurdu. Yapılacak şey, doğrudan 
doğruya tütün beyiyesinin dağıtılması ile ilgi
li kanunla zamanın şartlarına uygun bir deği
şiklik yapmaktan ibaretti. Ama şimdi biz kaza 
ile enfaktüs geçiren, dairesinde çalışırken ve 
sakat kalan, masadan düşen kişiyi de harb ma
lûlü sıfatının içine dâhil ediyoruz. 

Arkadaşlarım, ben sırf üniforma giyiyor di
ye, bir kazada sakat kaldı diye bir kişinin harb 
malûlü sayılmasına taraftar değilim. Bununla, 
bu sözlerimle vazife malûllerinin olduğu gibi 
bırakılması fikri ve düşüncesi içerisinde bu
lunduğum çıkarılmamalıdır. Elbetteki hizmet 
görürken, ister orduda, ister sivil hayatta va
zifeden doğan hallerden dolayı sakat kalan
ların, malul kalanların, bu Devletin, bu mil
letin himayesine mazhar olmaları en halisane 
temennimdir. Ama soruyorum size, dün Şeref
likoçhisar'da birkaç polisin kurşunlarına he
def olan savcı Allah rahmet eylesin vefat et
miş, sağ kalıp sakat kalsa idi onun bugün 
orduda üniforma ile vazife gören arkadaşları
mızdan ve gördüğü vazife bakımından ayrıca-
hğ-> nedir? Ormanda kaçakçı kovalarken kur
şunlara hedef tutulan orman memurunun, tü-
tün takip memurunun ,polis memurunun va-
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zifesini yaparken sakat kalması halinde hiçbir 
şey olmuyorda, efendim askerî üniforma giyi
yor, silâh çarpıyor, cipten düşüyor, efendini 
bunu harb malûlü sayacağız. Yanlış bir yol
dur, arkadaşlarım. Elletteki malûl kalanlara 
artık çeşitli uzuvlarına kısmen veya tamamen 
kullananuyacak hale düşenlere bu millet, tek
rar ediyorum şevkat elini, koruyucu kanatları
nı germelidir, şefkat elini uzatmalıdır. Ama, 
bir milletin mefahirini harb malûllüğü, şehitlik 
mefhumları yaşatır, devam ettirir. Siz bunları, 
bu kanunla Hükümeti kınıyorum, tahkir edi
yor, bozuk bir düzeni, daha bozuk hale getiri
yor. Yapılacak şey şu olabilir arkadaşlar, ten 
bu kanun tasarısının bu şekilde çıkmasını can
dan arzu eden ve Parlâmentoyu Allanın günü 
ziyaret eden vazife malûlü arkadaşlarımın tem
silcilerini şahsan buradan temsil ettikleri küt
leye karşı şikâyet ediyorum. Diyorum ki, bu 
arkadaşlar birşeyler yapabilmenin heyecanı ve 
hevesi içindedirler. Ama meseleyi vazsdiş şekil
leri, tamamen yanlış, aldatıcı ifadelerle dolu
dur. Deniyor ki, havada bulunuyorsanız, de
nizde bulunuyorsanız harb malûlü telâkki edi
liyorsunuz ve tazminat alıyorsunuz, tütün bey-
yiesi alıyorsunuz ama, kar? ordusrmda bulu
nuyorsanız almıyorsunuz. Gerçek bu değildir,. 
arkadaşlar. Geçen gün şurada Kara Kuvvet
lerine ait bir helikopter düştü. Allah rahmet 
eylesin 7 - 8 tane gencimiz şehidoldu. Bunların 
pilotları, yetiştiricileri Kara Kuvvetlerine bağ
lı, içinde eğitim görenler Deniz Kuvvetlerine 
mensup, içinde işçi de var. Bunların hepsi bu 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesin
de harb malûlleri ve şehitlere tanınan muame
leye mâruzdurlar. Demekki işin içerisinde ka
racı, denizci ve havacı ayrımı yoktur. Bu şekil
de vazetmekle meseleyi, parlömanterlerin ya
nıltıldığı bir vakıadır. Yapılacak şey şudur arka
daşlarım, evet bakıyorum burada his de var ve 
şükranla, hürmetle yadederim. Harb Malûlleri. 
Cemiyetinin idarecileri bana verdikleri bilgi
de, 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 noı dere 
ce malûl subayların ve harb malûlü erlerin bu
gün en son durumda almış bulundukları, al 
makta' bulundukları tütün beyyielerinin don
durulmasına rızaları vardır, severek böyle bir 
tahsile katlanacaklardır. Ama biraz evvel arz 
ettim. 2 150 lira 1968 rakamlarına göre bir şe
hidin varislerine para düşmektedir. Üç vârisi j 
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1 varsa 700 lira senede düşüyor bir vârise; bunu 

müreffeh diye donduracaksınız, Vaaife malûl
lerine yavaş yavaş arttıkça, onlarda 700 lira-
ya kadar yahut 2 150 liraya kadar, bir vârisi 
varsa gelecekler, sonra onu da donduracaksınız; 
T: kalan, tütün beyyiesi arttıkça, sigara fiyat-

I larma hükümetler zam yaptıkça biriken para-
! lar Hazineye kalacak. 
I Bıı bir defa Hazineye bırakılma ınesekside 

kanaatimce yanlıştır. Denilebilir ki ileride bu 
'kanun tekrar efendim, vazife malûlleri de, 
harb malûllerinin seviyesine geldiği zaman ye
niden bü' değiştirme yapılır ve Karineye ka
lan miktar, vazife malûlleri, harb malûlleri, 
dul, yetim, ve şehitleri arasında taksim edilir. 
Ama arkadaşlar, sık sık kanunlar çıkarıp, sık 
sık değişiklikler getirmek herhalde ne idarede, 
ne de teşriî hayatta övünülecek durumlar de
ğillerdir. Şu halde yapılacak şey şu olabilir, 
bir defa her şeyden önce bu kanunun getiriliş 
şekli yanlıştır. Buna işaret etmek isterim. Ya
ni yapılacak şey, tütün beyyiesinin İ929 seııe-

I sinde çıkarılan bir kanunla dağıtılan tütün 
I beyiyesinin dağıtılma şekli değiştirilir, buna 

harb malûlleri, vazife malûlleri, dul, şehit ve 
yetimler de mütesaviyen sokulabilir. Ama, 
harb malûlü tarifinin içerisine demin arz etti
ğini gibi, cipten düşer, efendim masasında otu
rurken enfarktüs geçiren adamı da harb ma
lûlü haline getirmek gibi sakat bir yola ıttıba 
edilmemiş olur. , 

Bir başka ney de, harb malûlü subayların 
ve erlerin bugün almakta oldukları miktarlar 
üzerinde paralan dondurulur. Ama, şehit, dul 
vn yetimlerin günahı nedir arkadaşlar? Hangi
si tatmin ediliyor, ne kadar tatmin ediliyorlar, 
hemen arz ediyorum. 2 150 lira senede bir şey, 
bir tütün yetimlerine 5 tane kaldı, ise beşe bö
lünecek. Ve bunu müreffeh diye dondurmanın 
âlsrai yoktur. Bir adaletsizliği ortadan kaldı
racağı* diye, bir fakirin lokmasına, diğer bir 
fakiri hücum, ettirmekten başka bir şey değil
dir bu. Komisyonumuzun üyesiyim, maalesef o 
çalışmalar sırasında bulunamadım. Fakat ko
misyon raporu, birçok tenakuzlarla doludur. 
«Vazifenin birini diğerinden üstün tutmak için 
hukukî bir sebep mevcut olmadığı, cihetle» de-
riyor, komisyon raporunda. 

Sevgili arkadaşlarım, ben 105 kişi ile vazi
feye harhyan bir sınıfın havacı mensupların-
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dan bir tanesiyim. Binlerce şehit arkadaşımın 
cenazesinde bulundum. 105 kişiden 21 tanesi 
bugün şehittir. 10 - 12 tane kalmıştır meslek
te. Şimdi soruyorum, rizikolar bir midir? 
Neden uçuş tazminatı öderiz pilotlarımıza? Ve 
bu kanunları bu şekilde değiştirdiğimiz takdir
de, haber vermek isterim arkadaşlarınla bu ri
zikoya katlanılmaz. Bugün pilotlarımızın al
dığı paralarla, efendim bu rizikoya katlanılmaz. 
Daha birçok problemler getirecek. Bir haksız
lığı düzeltelim derken, başka haksızlıklar çı
karmamaya dikkat etmek, bu Parlâmentonun 
sanırım ki en önde gelen vazifesidir. İç Hizmet 
Kanunu ile, efendim verilen vazifelerden, her 
ne şekilde olursa olsun sakat kalan harb malû
lü sayılacaktır. Böyle şey olmaz. Sonra, Büt
çe ve Plân Komisyonumuz âdeta, Millî Savun
ma Komisyonunun yapmış olduğu bir hatayı te-
kabbüi ediyor. Mademki onlar bu hatayı yap 
tılar, biz de böyle bir kanun çıkarmakta beyis 
görmüyoruz diyorlar okunan raporda. Şurada, 
Millî Savunma Komisyonunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yaptığı değişiklik, meselenin 
prensibini teşkil eder. Birinci maddenin kabu
lünden sonra bir mâna ifade etmeyeceği cihetiy-
le benimsenememiştir diyor. 

Şimdi arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bir 
milleti yaşatan millî bağımsızlık duygulan, me
fahiridir. Dinimiz de, harbte görülen vazifeyi, 
barışta görülen vazifeden çok ayrı tutmakta ve 
şehit sıfatını muharebede düşman tesirleri kar
şısında hayatını verenlere tevcih etmektedir, 
Askerimizi düşman hattına sevk ederken, döner
sen gazi. ölürsen şehit diye besmeleyi çekip gön
deriyoruz ve öyle gidiyorlar. Şimdi, bir ufak 
muharebe ile düşman harakâtı ile ilgili olmıyan 
sebeplerle vâki olacak malûllükleri de harb 
mûlûlü sayarsak, dinimizin prensiplerine de 
aykırı hareket etmiş olacağımız inancındayım. 
Sonra, Millet Meclisinin kabul ettiği ve komis
yonlarımızdan birinin de benimsediği tasarının i 
ikinci maddesinde bir fıkra eksikliği var. «Mad
de 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesinin (A), (B), (O) ve 
(D) fıkralarına göre harb malûlü statüsünde 
bulunanların» diyor. Halbuki arada kanunda 
bir ele (Ç) fıkrası vardır. Şimdi (A), (B), (C) 
ve (D) dekileri donduracaksınız, (Ç) dekileri j 
kondurmıyacaksımz, mânası çıkmakta. Bu da I 
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kanun tekniğine kanaatimce aykırı bulunmakta
dır. 

Hülâsa şimdilik kanunun tümü üzerindeki 
sözlerime nihayet verirken harb malûlü ile va
zife malûlünü birleştirmekten Yüce Senatonun 
sakınmasını ve Hükümeti bu kanun tasarısı ge
ri alarak tütün beyiyesinin dağıtılması ile ilgili 
Kanunda değişiklik yapmak suretiyle ve eşitlik 
sağlamak suretiyle harb mâlûlleriyle, vazife ma
lûlleri arasında tütün beyiyesinin dağıtılması 
bakımından bir kanun tasarısı ile gelmesi husu
sunu yüksek takdirlerinize arz eder, Yüce Se
natoyu saygılarla selâmlarım. (Ortadan ve sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz alan sayın üyeleri sırala-
riyle okuyorum: Sayın özden, Sayın Arıburun, 
Sayın Küçük, Sayın Mete, Sayın Tunçkanat. 

Sayın üyeler, gündemimizde 47 konu bulun
maktadır. Bunların bir kısmı 22 Nisan 1969 
günü Yüksek Kurul tarafından görüşülmediği1 

takdirde kendiğilinden, bir kısmı 24 Nisan 1969 
tarihinde aynı şekilde kendiliğinden kanunlaşa
caklardır. Bu sebeple bıı konuların görüşül
mesi ve önümüzdeki hafta içinde de 23 Nisanın 
tatile rastlaması sebebiyle birçok kanunların 
görüşülmeden, birçok tasarı veya teklifin görü
şülmeden kanunlaşması gibi bir durumun mey
dana gelmemesi için Başkanlık İçtüzüğün 61 nci 
maddesi, gereğince bugünkü birleşimdeki konuş
maların 10 ar dakika ile bağlanmasını Yüksek 
Kurula teklif etmektedir, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, tatbik edilecektir. Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Sayın Başkanımı
zın bundan evvel içtüzüğümüzün hususi bir 
maddesine müsteniden re'sen vâki teklifi Heye
ti Umımıiyenin kararma iktiran etti. Maalesef 
bu mesele üzerinde fazla bir görüş ifade etmi-
jeoeğiz. Fakat daha görüşlerini ifadeden son
ra, usul meselesi hoVb™^ |3JZe SQZ Verse idi, 
müspet veya menfi, diğer önergeler gibi bir şey 
ifade ederdik, fakat maalesef Riyaset maka
mını işgal buyurduğu için idare ve usul kendi 
ellerindedir, buna diyecek kalmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıya ge
lince; tasarı harb malûlü ile vazife malûllüğü 
vaziyetini birleştirmektedir. Beyiye ikramiye
leri 1968 deki miktar üzerinden dondurulmak
ta, senelik artışlar harb malûlleri ile eşit sevi-
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yeye gelinceye kadar askerî vazife malûllerine 
ve vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine veril
mekte, eşit seviyeye geldikten sonra da artışlar 
Hazineye bırakılmaktadır. Komisyon raporun
da önemli meseleler benden evvelki sayın arka
daşım tarafından izah edildiler bunun üzerin
de duracak değilim. Yalnız bir noktayı ifade 
etmek isterim: 

Senatomuzun Millî Savunma Komisyonu 
Balşkanı tasarıya muhalif kalmıştır, ki bu tasa
rı esasen bizim Millî Savunma Bakanlığı Ko
misyonuna aitdolmak lâzımgelir. Maalesef, ya
hut doğru olarak diyeyim, maalesef demiye-
yim, doğru olarak Komisyonun Başkanı bu ta
sarıya muhalif kalmıştır. 14 . 3 . 1969 tarihli 
muhalefet şerhinde Sayın Başkan Tekin Arı-
burun diyor ki «1. — 5434 sayılı Kanunun 64 
ncü maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkrala
rında hakiki harb malûllerinin tarifi yapılmış
tır. Hülâsa olarak, (harbde fiilen ateş altın
da, her nevi düşman silâhlarının tesiri ile, as
kerî harekât, iç tedip ve hudut hareketleri sı
rasında) ölenler, yaralananlar, «şehit ve harb 
malûlleri olurlar.» 

Gelen tasarı ile ki (E) fıkrasıdır, bütün ma
lûllere şâmil olmuştur ve (harb şehidi ve malû
lü) mefhumu büsbütün zedelenmiş ve hattâ or
tadan kaldırılmıştır. 

Bu sebepten ötürü harb ve harbin dayandı
ğı moral prensip ve sebeplere ve harb malûlle
rinin hissiyatına mühim mikyasta menfi tesir 
edecek olan böyle bir karışımın yapılmasını doğ
ru bulmamaktayız. 

Vazife malûllerini terfih edici zamları sağ
lanmalı, fakat unvanlar karıştırılmamalıdır.» 

Bu mütalâalara iştirak etmemek muhterem 
arkadaşlar elden gelmiyor. Sayın Arıburun me
selenin esasını bu muhalefet şerhi ile ortaya 
koymuştur. Bütçe Ve Plân Komisyonu raporun
daki rakamla ilgililerin neşrettikleri broşürler-
deki rakamlarla tamamen birbirine zıt mahiyet
tedir ve aralarında çok farklar varadır. Bu ra-
kanunlar üzerine biraz eğilelim. 

1985 sayılı Kanunla ikramiye alan 31 000 ki
şi vardır. Bunun 27 740 ı yani, yüzde 90 nını 
şehit, dul ve yetimler teşkil etmektedir. Bunlar 
1 076 lira almaktadırlar. Ayda 89 lira düşüyor. 
2 967 harb malûlü erin 1 979 u son iki dere
cede toplanmıştır. Bunlara da ayda 283 lira 
düşmektedir. Beyiye alan 1 979 kişi de 5 ve 6 
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ncı derecede harb mâlûllleri er olmak üzere 
29 719 kişidir, yani yüzde 96, ayda 89 ilâ 283 
lira alıyorlar. Bu rakamlar, ayda ellerine geçen 
paralar çok mudur ki bunları donduracağız ve 
diğer vazife malûllerine tevzi edeceğiz? Yapıla
cak şey daha âdil esaslar getirmekten ibaret ol
malıdır. 

34 sayılı Kanun sivil asker diye bir tefrik 
yapmamıştır. Bu tasarı sadece askerî vazife ma
lûllerinin harb malûlleri olduğunu kabul etmek
tedir. Bu vaziyet sivil vazife malûllerinin infia
line de sebebiyet verecektir. Bu durum esasen 
Anayasaya da aykırı gözükmektedir. 

Vazife birdir, askerî ve sivil diye bir tefrik 
yapılamaz. O takdirde sivil vazife malûllerini 
de bu tasarıya ithal etmek zarureti vardır ve bu
nun aksini hiç kimse iddia edemez. Hakkaniyet 
prensibi bunu icabettirmektedir. Bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde yalnız harb malûllerinin de
ğil 26 300 şehit, dul ve yetimlerinin de hakları
na tecavüz edilmiş olacaktır. İnhisar beyiyeleri
nin Devlet Hazinesiyle bir ilgisi yoktur. Bayi
lere tanınan yüzde 6 hissenin üçte biri vardır. 
Bu hak âdeta aziz şehitlerimizin dul ve yetim
leriyle harb malûllerine tanınmış müktesep bir 
hak vaziyetindedir. Bunu 1485 sayılı Kanun da 
tarif etmektedir ki, 1929 da çıkmıştır, beyiye ev
velâ harb malûllerine verilir, bunlar bulunmaz
sa şehit yetimlerine verilir, bunlar da yoksa 
malûl emeklilerine verilir diyor ve bir hak tesis 
ediyor. İnhisar beyiyelerinin Devlet Hazinesiyle 
arz ettim hiçbir münasebeti yoktur. O takdirde 
âdeta aziz şehitlerimizin dul ve yetimlerine harb 
malûllerine tanınmış bir müktesep hakkı ihlâl 
etmiş olacağız, senelerce böyle devam eden bir 
hakkı burada ihlâl etmeye imkân yoktur. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (D) fıkrasının sonuna bir 
(E) fıkrası ekleniyor. Huzurunuza gelen bu fık
ra üzerinde müsaadenizle noktai nazarımı söy-
liyeceğim, Kanunlaşması istenen fıkra aynen 
şöyledir : 

«Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, tatbi
kat ve manevra sırasında» asıl mühim olan bu 
fıkranın içindeki cümle şu «... ye îç Hizmet Ka
nununun ve yönetmelisinin gerektirdiği askerî 
görevlerle, özel kanunların tahmil ettiği diğer 
görevlerin ifası sırasında ve bu görev hizmetle
rinin çeşitli sebep ve tesirleriyle...» Demek ki, 
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bütün meseleyi bu fıkra içine almış oluyor. İç 
Hizmet Kanunu ve talimatnamesine g-öre talim
den geldiktn sonra, akşam yat borusuna kadar 
asker vazife yapmakta bulunur, sayılır. Bu su
retle bir er şahsi bir işi için yat borusundan ev
vel bir yere gidip yatağına dönerken ayağı ka
yıp da düşse, sakatlansa ve harb malûlü mua
melesine tabi olacaktır. Mesele ciddî bir şekilde 
ele alınmamıştır. Uluorta herkes istifade etsin, 
herkes bu beyiyeden nasibedar olsun düşünce
siyle tasarı sevk edilmiştir. 

Şüphesiz ki bu vaziyet karşısında Türkiye'
de hemen hemen harb malûlü olmıyan kimse 
kalmıyacak. Harblerde bu memleket için kan
larını akıtıp, düşman mermileriyle şehit düşen 
veya, sakat kalan harb mâlulleriyle hazarda ölen 
veya sakatlanan kimseleri bir tutmak doğru sa
yılamaz. 

Mütalâamız şahsidir. Bu gibiler hakkında 
Hükümet başkaca telâfi edici imkânlar sağla
malı ve bu gibi tasarıları getirmeli, buna can
dan ve gönülden reylerimiz hazırdır, veririz. 
Ancak bu tasarıyı bu şekilde kanunlaştırmak 
mümkün olur kanaatinde değilim. 

Halen bu kütlenin % 96 sini teşkil eden 5 ve 
6 ncı derecedeki harb malûlleri sadece ayda 233 
lira tütün ikramiyesi, şehit, dul ve yetimleri de 
ayda 84 lira ikramiye almaktadırlar. Yüksek 
dereceden tütün ikramiyesi alanların mevcut
ları pek azdır. Bunlar aldıkları ile hayatlarını 
güçlükle idare edebilmektedirler. Paraların, 
bunların bir kısmını sevk edenlere ve bakanlara 
vermektedirler. Devletin harb malûllerinin is
tihkakından para alarak vazife malûllerine 
vermesini adaletle kabili telif görmüyoruz. 
Birinin kesesinden alıp ötekinin cebine koy
mak bir marifet sayılmaz. Hükümet daha uy
gun bir tasarı ile huzurumuza gelmeliydi. Türk 
Milletinin muzaffer, Kahraman Ordusunda şe
refle vazife yapan insanların dul ve yetimle
rine reva görülmek istenen muameleyi haksız 
buluyorum. 

Ayrıca bu tasarı Askerî Şûranın tetkikin
den de geçirilmemiştir. Büyük bir baskı ile 
Meclislere sevk olunmuştur. Bugün harb ma
lûlü er ilâç almaz. Şehit erin dul ve yetimi ilâç 
almaş. Son yapılan zamlardan istifade etmez. 
29 binden fazla dul ve yetim son zamların 
maalesef istifadesi kapsamına girmiyorlar. Mük-
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tesep hakları ihlâl edici mahiyette gördüğüm 
bu tasarı üzerinde mütalâalarımı kısaca arz et
tim. Mevzuübahsolan (e) fıkrasından iç Hiz
met Kanunu ve talimatı ibarelerinin kaldırılma
sı, çeşitli silâhların direkt tesirleriyle vücuda 
gelen hâdiseleri nazara almak lâzımgeldiği dü
şüncesini savunuyorum. Bu itibarla önergeler 
vereceğim. Bu önergelerin lütfen kabul buyu-
rulmasmı istirham edeceğim. Mütalâlarım bun
dan ibarettir. Saygılarımı sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN" (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım, çok üzülerek huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Eski bir askerim; harbin ne ol
duğunu, vazifede hayatını kaybetmekle harb 
dışındaki vazifede hayatını kaybetmekle ma
lûl kalmanın ne olduğunu da görmüşüm, tecrü
be etmişim, iyi biliyorum. Ona rağmen böyle 
bir kanunun, bir kanun tasarısının, gerek ef
kârı umumiyede, gerek ordu saflarında, Si
lâhlı Kuvvetlerde anane bakımından, konsep-
siyon bakımından, düşünce bakımından büyük 
bir yanlışlık yaratacak, büyük bir yıkım yara
tacak böyle bir kanunun bu tarzda getirilmiş 
olmasından hakikaten üzüntü duydum, 

Açıkçası, bu kanun tasarısı ile istenen nes
ne, bugünkü vazife malûllerine, harb malûlü 
ve dul ve yetimlerinin almakta olduğu bizim, 
Tütün ikramiyesi dediğimiz, halk arasında o 
namla mâruf olan Tütün ikramiyesi dediği: 
miz paradan istifade ettirmek. Vaktiyle harb-
den sonra gittikçe maaşlar durdu, hayat paha
lılığı gittikçe arttı, ki hâlâ artıyor, o zaman 
fiilen benim babam da şehitti ve yarbaydı, tam 
maaşla şehit maaşı almıştık, öyle bir an geldi 
ki, biz hısım ve akrabamızın yardımı ile geçinme
ye muhtacolduk; koskoca bir şehit ailesi... Bu 
bir yarbay ailesi. Ya daha küçükleri?.. Elbette 
böyle şehit ailelerinin, böyle malûllerin sürün
memeleri için o zamanki hükümetler neticede 
bir şey düşündüler ve onu Tütün ikramiyesi de-
diğimiz tütün beyiyesinden bir nevi vusul bu
lan paranın bir kısmını taksim ettiler. Bu bü
yük bir nefes aldırdı, as da olsa... Zaman geç
tikçe malûller ve şehit aileleri gittikçe azaldı, 
azaldı, Tütün ikramiyesi dediğimiz para, bu
radaki resmî ismiyle inhisarlar beyiyesinden 
toplanmış olan para da gittikçe çoğaldı, ço-
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ğaldı, bu suretle malûller ve şehit aileleri, hat
tâ malûller yalnız, şehit aileleri kısmen biraz 
fazlaca para alır oldular. Maaşlarına bir nevi 
yardım oldu, fakat maluliyet sırası muhtelif 
derecelere göredir, tertiplenmiştir. Birinci de
recede malûl en çok alır, yani en çok sakat 
demektir, fakat diğerleri ve şehit aileleri, bin
lerce, binlerce, onbinlerce diğer küçük sakat
lar, altıncı dereceyle erler ve şehit aileleri var. 
Bunların aldığı paralar uzunboylu büyümedi. 
Başta sekiz - on tane birinci derecede malûlün 
senelik olarak çokça mikyasta gözüken almak
ta olduğu para, diğer vazife malûlü arkadaşla
rımızın dikkatini çekti. Tabiîdir; dediler ki, 
biz de malûlüz, biz harbde malûl olmadık, ama 
harb şartlarını haiz vazife esnasında malûl ol
duk, biz niçin para almıyoruz, bir şey almı
yoruz da onlar alıyorlar yalnız? Bize de bir şey 
verin. O zamana göre bir tertip hazırlanmış, 
işte bu kanun tasarısı karşımıza gelmiş. 

Burada dikkati iki şey çekiyor : 

1. Çok mikyasta para alan harb mâlûllleri 
içinde, miktarı azdır, arkadaşlar. Buradaki 
söylendiği kadar değildir. Burada onlar göste
rilmiştir, diğerleri kâfi derecede gösterilme
miştir. Gayet tabiî, bu da kanun taktiği. 

2. Yanlış olarak çok daha sakîm bir hale 
gidilmiştir. Harb malûlü ve şehit vasıflarını 
kaldırmış oluyoruz bu vaziyette. Bunları da 
beraber koymakla. Mânası kalmıyor. Bu da 
kanunun getirilişinin yanlış bir taktiği oluyor. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşlarım kâ
fi derecede söylediler. Sayın arkadaşlarım, şehit
lik unvanı kaldırılamaz. Bu bizim doğuştan itiba
ren ta ölünceye' kadar devam eden bir hasleti
miz vardır. Unutmayın muharebede yalnız emir 
değildir. Hattâ yalnız kahramanlık Türklük 
filân değildir, dünmanm karşısına, süngünün 
karşısına gelmek, en büyük mikyasta şehitlik 
vasfıdır. Ben şehidolursam ailem geride kalmı-
yacak. Tanrı nezdinde en büyük mevkii istih
sal edeceğim, diye mânevi büyük bir kudret 
vardır. Bu başka milletlerde yoktur arkadaş
lar. Eğer Türklerin şahametini harblerde arı
yorsanız 1 nci derece bunda aramanız lâzımge-
lir. Bu vasfı kaldırıyoruz burada. Harb esna
sında dâva baştan değişiyor. Tüm memleket ye
ni bir maneviyatla muazzam bir çığırın içine 
giriyor, Muazzam bir kahramanlık içine giri

yor. Bunu sürüklemek için çalışmak lâzımge-
lir. işte bozmamamız icabeden bunlar vardır. 

Sayın arkadaşlarım, umumi hayatımızda va
zife esnasında bir döğüş olsa, hiç düşünmeden 
girişimizi kabul edin oraya. IMâlûl, kaldıık, va
zife icabı, polis arkadaşlarımız giriyor, jandar
ma arkadaşlarımız giriyor, savcı arkadaşları
mız giriyor. Her vazifeli memur girebiliyor. 
Bunun düşüncesi vazife icabıdır. Fakat karşı
nızda süngüsünü takmış geliyorlar. Vızır vızır 
kursunlar geçiyor. Süngünüzü takmışsınız, göz 
g'öre görs ölüme gideceksiniz. Bu toplum psi
kolojisi falan değil arkadaşlar. Başka bir şey 
bu. Rica ederim, hepimiz müdrikiz bunun ne 
olduğunu. Kanunlarla bir kısım arkadaşlarımı
za elbette lâyıktırlar, elbette lâzımdır, yardım 
etmek. Onları gözeteceğiz diye bâzı temelli 
esaslarımızı yıkmaya ne lüzum var? Kanun ge-
tireceksek, tasarı getireceksek onları yıkmadan 
getirelim. Onları başka türlü terfih edelim. 

Sayın arkadaşlarım, bunun için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu arkadaşlarıma tütün 
beyiyesinden veya başka surette bir şeyler ve
relim. Onları terfih edelim. Bu mümkündür. 
Ama milletin en birinci dayanağı olan mânevi 
vasıflarımızdan, mânevi dengelerimizden, mâ
nevi basamaklarımızdan, desteklerimizden ne 
diye fedakârlık ediyoruz? Ne diye yıkıyoruz? 
Bir daha bu yerine konmaz. Bunu dikkatinize 
arz ederim. Bâzı tekliflerim var. Tadil için, 
bâzı önergelerim var. Geç de olsa icabederse 
filân tarihten itibaren kabul edilsin diye o 
maddede düzeltilebilir, yürürlük maddesi, bu 
arkadaşlarımız mağdur bırakılmaz, fakat bu 
prensipler de yıkılmaz. Bu hususta dikkatli bu
lunmamızı ve vereceğimiz önergelere de iltifat 
buyurmanızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon daha önce mi konuş
mak istiyor? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir açıklama 
yaparsak... 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon baş
kanı. 
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BÜTÇE ¥E PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

iiıuhtersm arkadaşlarını; 
Memleketimizin savunulmasında, muhtelif 

harblerde yararlıkları sırasında vefat eden şehit
lerimizin aileleri ve yetimleriyle bu harblerden 
malûl kalarak gazi olanların maddi durumları 
muhtelif tarihlerde Yüce Meclislere kabul edi
len kanunlarla düzeltilmiş, munzam haklara ka
vuşturulmuş ve bugün için tatminkâr bir hayat 
seviyesine ulaştırılmış bulunmaktadırlar. 

Buna mukabil vazife malûllerimizin durum
ları tatminkâr olmaktan uzak ve hattâ zor du
rumdadırlar. 

Bugün yürürlükte olan mevzuatımıza göre; 
Harb malûlü == -Âdi malûllük maaşı + vazife 

malûllüğü zammı + harb 'malûllüğü ızammı + 
tütün ikramiyesi, alır. 

Vazife malûlü ise —- Âdi Imâlûllük maaşı + 
vazife malûllüğü zammı almakla iktifa eder. 

Bu duruma göre, er ve subay harb ve vazife 
malûlleri arasında rakamlı bir mukayese yapa
cak olursak, 

Erler : 

Vazife malûlü Harb malûlü 

1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
6 nci 

derece 
» 
» 
» 
» 
» 

250 
250 
250 
250 
250 
250 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 

1 876 
1 555 
1 249 
942 
646 
626 

Subaylar : 
Subaylar bakımından 6 derece için her rüt

beden rakamlar vermek uzun bir cetvel arz et
meyi zorunlu kılar. Bu sebeple zamanınızı da 
fazlaca işgal etmemek için bâzı derecelerde ve 
bâzı rütbelerden misaller arz etmekle iktifa ede
ceğim. 

(30 hizmet yılı esasına göre) 

1 nci derecede durum 

Rütbe Vazife malûlü Harb malûlü 

Teğmen 607.50 Lira 3 505.50 Lira 
Binbaşı 1485 » 4 383 » 
Albay 2 362.50 » 5 260.50 » 

6 nci derecede durum 

Rütbe Vazife malûlü Harb malûlü 

Teğmen 489 Lira 1939 Lira 
I Binbaşı 1196 » 2 641 » 

Albay 1902 » 3 347 » 

Muhterem arkadaşlar, 

Emekli Sandığı Kanununda 1954 yılında 
6308 sayılı Kanunla yapılan bir tâdil ile 64 ncü 

I maddeye (d) fıkrası eklenmiş ve haribde olmasa 
bile hava ve deniz kuvvetlerinin bâzı hizmetle
rinde meydana gelen maluliyetler harb maluli
yeti sayılmıştır. Adı geçen fıkra aynen şöyledir : 

«d) Hazarda ve fevkalâde hallerde, emir 
veya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli ola
rak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki 
ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve vazife 
ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle vazifeli olarak denizaltı 
gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan 
denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve 
tesirleriyle;» 

Görüldüğü üzere Silâhlı Kuvvetlerin daha 
barış içinde bâzı personelinin görevlerinde malûl 
kalmaları veya şehidolmalan, harb malûllüğü 
veya harb şehitliği sayılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle hizmetler arasında netice bakımın
dan bir farklılık meydana getirilmiş olmaktadır. 
Hattâ o kadar ki, bir kuvvet içinde birbirine 
paralel iki ayrı hizmeti gören personelin yara
lanmaları veya şehidolmalan maluliyet bakımın
dan değişik neticelere varmaktadır. Bu durumu 
misallerle açıklıyâlım : 

1 nci misal : 
Banş zamanında ve görev esnasında bir de

nizaltı gemisiyle bir deniz üstü harb gemisi çar
pışmış olsa ve her iki gemide bulunan personel
den de maluliyetler doğsa denizaltı gemisinde 
maluliyete uğrıyan personel harb malûlü sayıla
cak ve fakat deniz üstü savaş gemisinde malu
liyete uğrıyanlar sadece vazife malûlü sayılacak
tır. 

2 nci misal : 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup 

kıtaların müştereken yaptıkları bir atışlı tatbi
katta uçaklardan birinin mecburi iniş yapması 

I sebebiyle uçaktaki personel ide bunun sadmesine 
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mâruz kalan karadaki personelden uçaktakiler 
harb malûlü, karadakiler ise aynı hizmet içeri
sinde maluliyete uğramalarına rağmen sadece 
vazife malûlü sayılacaklardır. 

3 ncü misal : 

1963 senelerinde Boğazda Galatasaray moto
ru batmış ve dalgıç okulundan bir dalgıcımız 
kurtarma ameliyesine iştirak etmiş bu hizmeti 
esnasında malûl kaldığı için harb malûlü sayıl
mıştır. Buna mukabil bir tatbikat esnasında me
selâ geçen sene vukubulan Kılbrıs için güneye 
intikal gibi bir ciddî durumda tank içinde yanan 
bir personel meselâ sadece vazife malûlü sayıla
bilecek ve hizmet riski 1 nciye nazaran çok ağır 
olmasına rağmen 1 nciden daha az kanunun hi
mayesine mazhar olabilecektir. 

4 ncü misal : 
Son yapılan Kıbrıs için Güneye intikal de 17 

erimiz şehit olmuş ancak vazife malûlü sayıla-
bilmişler ve en çok bu kahraman erlerimize 250 
lira maaş bağlanabilmiştir. Halbuki Kore'de mü
tareke zamanında 1954 ten sonra savaş olmama
sına rağmen hukukan taraflar Savaş durumun
da kabul edildiği için bir jeep kazasında ölen 
kimse dahi savaş malûlü sayılmıştır ve halen sa
yılmaktadır. 

Görülüyor ki, barışta bir savaşa hazırlık es
nasında, tatbikat ve manevrada bazan hizmet 
riski daha fazla olmasına rağmen daha düşük 
bir maddi imkân ile karşılaşılmaktadır. 

Söz buraya gelmişken bir hususu daha arz 
etmek istiyorum : Meselâ Doğuda eşkiya taki
binde vazife başında ölen bir askerî personeli
miz, harb hali mevcudolmadığı için vazife malû
lü sayılmaktadır. Keza hudut çarpışmalarında 
harb hali mevcudolmadığı için vefat eden subay 
ve erlerimiz yine vazife malûlü sayılmaktadır. 

Kaldı ki, esas olan aynı derecede maluliyete 
duçar olan hizmet görevlilerinin aynı maddi im
kânları almasıdır. 

Kanaatımca; 
Hükümetimizce sevk edilen huzurunuzda bu

lunan tasarı ile 1954 yılından beri Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinin bâzı hizmetlerinde olduğu gibi bü
tün Silâhlı Kuvvetler görev malûlleri aynı im
kânlara kavuşturulmakta gerek aynı kuvvet 
içindeki ve gerekse kuvvetler arasındaki hizmet 
ayrıcalıklarına ve değişik imkânlarına son veril
mektedir. 

Huzurunuzdaki tasarının hükmü şöyledir : 
«Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, tatbi

kat ve manevra sırasında ve İç Hizmet Kanunu
nun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği askerî 
görevlerle özel kanunların tahmil ettiği diğer 
görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmet
lerin çeşitli sebep ve tesirleriyle malûl kalan ve 
şebidolanlar da harb malûllüğünün neticelerin
den yararlanacaklardır. 

Bu suretle bir dalgıç er malûllüğünden dola
yı 1 876 lira alırken, tank içinde yanan bir eri
miz de 250 lira ile 'hayatını idame etmekten kur
tulmuş olacaktır. 

Harb malûllerinin 1968 yılında ödenen tütün 
ikramiyeleri müktesep hak olarak kabul edilmiş
tir. Ancak, 1969 yılından itibaren tütün ikrami
yelerinden artacak meblâğ bütün askerî vazife 
malûlleri ve vazife şehitleri yetimlerine de tak
sim edilecektir. 

Sözümün burasında bir hususu da Yüce He
yetinizin ıttılaına arz etmekte de fayda mülâ
haza ediyorum. Harb malûllerine.tütün ikrami
yesi verilmesi kararlaştırıldığı tarihte, ilk sene 
dağıtıma tabi tütün ikramiyesi miktarı 800 bin 
liradan ibaret idi. 1968 yılında bu rakam 60 mil
yon lirayı aşmış bulunmaktadır. Keza aradan 
geçen zaman zarfında harb malûlü adedi 1/50 
nJisbetinde azalmış olmasına rağmen, tütün ikra
miyesi miktarının 800 bin liradan 60 milyon li
raya yükselmesi aleyhte vazife malûllerinin 
aleyhinde bir durum yaratmıştır. Tasarı getir
diği yeni hükümlerle de vazife malûlleri ve harb 
malûlleri arasındaki bu tefriki halletme yoluna 
gitmiştir. 

Keza yine burada bir noktayı arz etmek is
tiyorum, birinci derecede harb malûlü bir su
bay 1968 yılında 34 362 lira tütün ikramiyesi 
alacaktır. Bu subay vefat ettiği takdirde aile
sine son almakta olduğu tütün ikramiyesinin beş 
misli, yani 171 bin lira ikramiye olarak ödene
cektir. Keza birinci dereceden bir er 1968 yılın
da 17 181 lira tütün ikramiyesi alacaktır, vefatı 
halinde ailesi 85 bin lira ikramiye alacaktır. Ra
kamların büyüklüğünden de görülebileceği gibi 
harb malûlleri ile vazife malûllerine kanunları
mızla temin edilmiş olan haklarda büyük eşit
sizlik olduğunu tesbit etmek her zaman müm
kündür. 
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Vazife malûllerinin aynı derecedeki harb 
malûlleri seviyesine yetişmesinden sonra arta
cak meblâğ Hazineye intikal ettirilecektir. Bu
günkü artış hızına görc vazife malûlleri ancak 
5 yıl sonra harb malûllerinin durumlarına ula
şabileceklerdir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu arada şunu da arz etmek isterim. 
Müzakere edilmekte bulunan tasarı ile harb 

malûlleri her hangi bir mağduriyete uğramıya-
caklardır. Kendilerine Emekli Sandığı Kanunu 
ile verilen emekli aylığı, vazife malûllüğü zam
mı, subaylara mâlûlüyet derecelerine göre 300 -
600 lira, erlere de 80 - 200 lira harb malûllüğü 
zamları ve 1968 yılına ait aldıkları tütün ikra
miyeleri tamamen mahfuz ve müktesep tutul
duğundan ödenecektir. Sadece tütün ikramiye
sinin 1969 yılından itibaren artan kısmı vazife 
malûllerine dağıtılacaktır. 

34 362 
30 925 
24 053 
20 617 
17 181 
13 744 

17 181 
13 744 
10 308 
6 872 
3 436 
3 436 

Lira 

Lira 

Yüce Heyetinizi aydınlatmak maksadiyle 
1968 yılında dağıtılan tütün ikramiyelerinin mik
tarını arz ediyorum. 

Subaylara : 
1 nci derece malûl subay 
2 nci derece malûl subay 
3 ncü derece malûl subay 
4 ncü derece malûl subay 
5 nci derece malûl subay 
6 nci derece malûl subay 
Erlere : 
1 nci derece malûl erler 
2 nci derece malûl erler 
3 ncü derece malûl erler 
4 ncü derece malûl erler 
5 nci derece malûl erler 
6 nci derece malûl erler 
Şehit yetimlerine : 
Subay ve er şehit yetimlerine 2 152 lira 0o 

kuruş ödenmiştir. 
1485 sayılı Kanunun getirdiği tütün ikrami

yesi miktarı her yıl büyük artışlar göstermek
tedir. Bu yıl ki, artış miktarı 7 milyon lira ci
varımda olmuştur. Bu ileriki senelerde daha da 
büyük artışlar kaydedecektir. 

1934 yılında harb malûllerine dağıtılmak 
üzere ayrılan tütün ikramiyesi toplamı 826 bin 
lira iken bugün dağıtıma esas olan tütün ikra
miyesi miktarı tekrar ediyorum, 60 milyon lira
ya yükselmiştir. Buna mukabil harb malûlleri 
ve şehit yetimleri mevcudunda ise yıldan yıla 
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önemli nispetlerde azalmalar meydana gelmek
tedir. Ezcümle 1936 yılında malûl subay topla
mı 1 128 iken bugün bu miktar 325 e düşmüş
tür. Yine 1936 da malûl er toplamı 10 815 iken 
bugün yani 1968 yılı sonu itibariyle de 2 9o7 ye 
düşmüştür. Yine 1936 da şehit yetimleri aileleri 
sayısı 28 653 iken 1968 de bu miktar 13 870 e 
düşmüştür. 

Bunun neticesi olarak azalan mevcuda artan 
tütün ikramiyesi dağıtılmakta ve yıldan jrçla her 
harb malûlü için ödenen tütün ikramiyelerinde 
büyük artışlar kaydedilmektedir. Örneğin, bu 
sene 1 nci derecede bir harb malûlü subayda 
7 bin liralık bir artış olmuş ve 1 nci derecede 
bir malûlü erde ise 4 400 liralık bir artış kay
dedilmiştir. Bunun her sene daha büyük nisbet
lerde artış kaydedeceği muhakkak görülmekte
dir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde 1968 yılında 
harb malûllerine dağıtılan ikramiyeler dondu
rulacak ve artan kısım geçim şartları çok ağır 
olan askerî hizmetlerden malûl olanlara ve bun
lardan şehit düşenlerin ailelerine ve yetimleri
ne dağıtılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Halen harb ve vazife malûlü subay ve erle 

rin ve bunların yetimlerinin miktarları hakkın
da da sizleri aydınlatmak isterim. 

Harb malûllerinin sayısı, 1968 yılı sonu iti
bariyle arz ediyorum. 

Subaylar: 
II III IV V VI Toplam 

1968 14 4 48 47 105 107 325 

Erler 
T 

Yine 1968 yılı sonu itibariyle; 
II III IV V VI Toplam 

1968 131 926 

Şehit ailesi 196; 
1988 13 870 

86 605 166 1053 
yılı sonu itibariyle 

2 967 

Vazife malûlleri 
Subaylar 

II III IV V VI Toplam 

1968 24 
Erler : 

I 

32 71 76 44 256 

II III IV V VI Toplam 

968 80 49 332 123 430 692 1 706 
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Vazifede ölenlerin dul ve yetimleri : 
1968 yılı sonu itibariyle : 3 811 
Muhterem senatörler, 
Tasarının malî portesi hakkında da sizlere 

kısaca "bilgi arz etmek isterim, 
Tasarı kanunlaştığı takdirde vazife malûlü 

olan erlere harb malûllerinde olduğu gibi dere
celerine göre 80 - 200 lira; sübaylarada yine de
recelerine göre 300 - 600 lira harb malûllüğü 
zammı verilecektir. Bu zamlar vazife şehidi ye
timlerine de Emekli SanıVğı Kanununun 68 nci 
maddesinde belirtilen nisbetler dâhilinde inti
kal edecektir. 

Bu esaslara göre yapılan teknik hesaplar ne
ticesinde taşanımı 17 milyon liralık bir malî 
külfeti bulunmaktadır. Ancak, tütün ikrami
yeleri 1968 yılı itibariyle harb malûllerine veri
len miktarlara, vazife malûllerinin de yükseltil
mesinden sonra, artan kısım Hazineye irat 
kaydedileceğinden 5 yıl sonra kanunun getir
diği külfet azalacak ve hattâ bir müddet sonra 
Hazineye irat sağlamış olacaktır. 

Tasarının kanun tekniğine uygun olup olma
dığı. hususuna gelince; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek olarak getirilen bu tasan ile 1485 sayı
lı Kanunca kısmen tadil görmüş bulunmaktadır. 
Esasen 5434 sayılı Kanunun harb malûllüğü ile 
ilgili 64 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair 6306 sayılı Kanun 1485 sayılı Tütün İk
ramiyesi Kanununun tatbikatını değiştirmiş ve 
müstakil bir kanunla 1485 sayılı Kanunda bir 
değişiklik yapılmadan bu kanunun tatbik saha
sı genişletilmiş idi. 

Şimdiki tasarı ile de 1485 sayılı Tütün ikra
miyesi Kanununun uygulamasını 1968 yılı iti
bariyle dağıtılacak ikramiyeleri dondurmak su
retiyle tadil etmekteyiz. Böyle bir tâdilin bu 
tasarı ile getirilmesinde hiçbir teknik sakınca 
bahis konusu değildir. 

Tasan kanunlaştığı takdirde Silahlı Kuvvet
lerin bütün personeli her hangi bir hizmet mâ 
lûliyetine veya şehitliğine mâruz kaldıklarında 
eşit imkânlardan yararlanacaklardır. Böylece 
Yüce Meclisiniz böyle bir kanunu kabul etmek
le âdil bir tatbikatı da temin edeceği izahtan 
varestedir. 

Komisyonumuz adma tasannın Komisyonu
muzdan geçtiği şekilde kanunlaşması hususun

da muhterem arkadaşlarımızın yardımlannı is
tirham ediyorum. Yüce Heyete saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Küçük, buyurunuz. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Komisyon Sözcüsünün pa
ralelinde konuşacağım. Eğer ondan evvel ko
nuşmuş olsaydım belki biraz daha teferruatlı 
konuşacaktım. Fakat şimdi sözlerimi gayet kısa 
kesmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlanm, bizde hir ata sözü 
vardır : «Fazır ol cenge, eğer sulhu salâh is
tersen.» Cenge hazır ol safhasında malûl kala
cak bir insanı bu kanun tasarısı cenk halinde 
malûl kalacak bir insanla esift seviyeye getiriyor. 
Binaenaleyh eşitsizliği ortadan kaldmyor. Esas 
olan bu. 

Arkadaşlarım, İstiklâl Harbi 1922 de son bul
du. Ondan sonra dahilî isyanlar... Bu İstiklâl 
Harbi ve isyanlar sonunda harbde malûl kalan
lar1?1, bunlarm, harbde sehidolanlann dul ve ye
timlerine bir yardımda, bulunmak üzere 1929 se
nesinde 1485 sayılı Kanun çıkarılıyor. Bu ka-
ırma, *röre tütün bevivelerinin üçte birinin Zi
raat Bankamda teşekkül, edecek bir fonda top
lanması emrediliyor, isteniyor. O sene tonlanan 
fon 800 bin lira civarında, O sene ne kadar in
sanın. vani ne kadar h^Tb mâlfiliy'e şehit, dul ve 
Yetiminin bnnda;n f avda! andımı hususunu sor
dum. Bölgelerdeki yani merkezden daeıtılma-
dfğı için bu katî olarak bilinemiyor. Yalnız söz
cü arkadaşımın da, ifa de ettiği gibi 1936 da bun
ların miktarı 1 128 kişidir. 

Kanun kargamı. 1999 da çıkan kanun kap
samı va^nız harbde ve d^hi1! isyanlarda malûl 
l̂ oî niprlfl, burJ^rm şehitlerinin dul ve Yetimle
rine maaş veriüvor, avnı zamamda tütün ikra-
m-Vesi veriiivordu. Fakat 1954 senesinde 6306 
^vılı Kanunla bu kavram, bu karcsam ffeni^le-
tı'm.K Bunun içerisine vine söscü arkadaşımı
zın ok"duo-u sekide Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesine bir (D) fıkrası ilâve edil
mek suretiyle emir ve vazife ile uçuş yapacak 
tayyaredeki her sınıf personelle dalış yapacak 
dalgıçlar ve denizaltı personelini de harb şehit
leri veyaJhut da harlb mâlûllleri kapsamı içerisine 
giriyor. 
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Bunun dışında Deniz Kuvvetlerinin diğer 
personeli, Hava Kuvvetlerinin diğer personeli ve 
tüm Kara Kuvvetleri personeli ile Jandarma 
Kuvvetleri personeli kalıyor. 

Arkadaşlarım, Askerî Ceza Kanununun 10 
ncu maddesi var. 10 ncu maddssi diyor ki: «Silâh
lı eşkiya düşman sayılır.» Ama bu silâhlı eşki-
ya karşısında malûl kalan bir insan harb ma
lûlü değildir. Nedir? Vazife malûlüdür, Ne olur 
vazife malûlü olunca? Vazife malûlü ile harb 
malûlü arasında bir defa gördükleri, aldıkları, 
maaş adı altında topîıyalrm bunları, ödeneklerin 
miktarında bir değişiklik oluyor. Harb malûlü 
evvelâ emekli maaşı alıyor, buna harb malûlü 
zammı ilâve ediliyor, buna vazife malûlü zammı 
ilâve ediliyor, ondan sonra bir de tütün ikra
miyesi ilâve ediliyor. 

Silâhlı eşkiya kargısında yaralanan, malûl 
kalan veya şehidolup da dul ve yetim bırakan 
jandarmanın veyahut da huduttaki subayın, erin 
ailesi ne olacak? O vazife malûlüdür. Ne alır bu? 
Yalnız emekli maaşı alır, bir de vazife malûlü. 
Harb malûlü zammı almaz, tütün ikramiyesi al
maz. îşte bu kanun bu eşitsizlikleri giderecek. 

Arkadaşlarım, sözlerime başlarken dedim ki, 
«Hazır ol cenge, eğer ister isen sulbü salâh.» 
Askerî hayatımızda başımızdan geçti. Yapılan 
bir el bombası imal hatasından dolayı zamanın
dan evvel patladı. Birkaç tane şehit, birkaç tane 
yaralı. Tatbikat, atışlı tatbikat yapıyoruz. Top
çu gerek merminin imal hatasından, gerek me
safenin takdir hatasından veyahut diğer sebep
lerden mermi kısa düştü ve taarruz eden erle
rimizin veyahut da savunmadaki erlerimizin 
üzerine düştü, yaralananlar, şehidolanlar var. 
Ne olacak bunlar? Bunlar vazife malûlüdür, 
harb malûlü değil. 

Hava Kuvvetlerimiz bu tatbikata katıldı, 
yanlışlıkla dalış yaptı ve kendi erlerimize çarp
tı. İste burada biliyoruz: 22 Ruletti g-oldi biz;^-
kilere çarptı, öteki tarafa gitmedi. Olabiliyor. 
Ne olur-bunlar? Vazife malûlü. İşte arkadan-
rırn bu kanım bütün bunları ortadan kaldırı
yor. Peki bu eşitsizlikleri ortadan kaldırırken 
müktesep haklara riayet ediyor mu? Ediyor ar
kadaşlarım. Kanun diyor ki, «1968 senedinde 
harb mâlûlleriyle. bunların harbdeki şehitlerin 
dul ve yetimlerine verilmekte olan tütün ikra

miyeleri ve diğer hususlarda bir değişiklik ol-
ımyacak; dondurulacakmış.» 

Binaenaleyh bunların hayat standartlarında 
bir düşüklük olması bahis mevzuu değil. Ne 
ol?o?.,k? Biraz evvel söyledim, 1929 da toplanan 
para miktarı 800 bin lira, 1968 de bu 60 milyon 
^.rfdır. 38 -en? içerisinde 800 binden 60 milyon 
liraya çıkmış, Yani her sene demek ki iki kat 
artmış, önümüzdeki serelerde rerek nü^ıiT^ı. 
artışı, gerek tütün ve diğer inhisar maddelerine 
vâki zamlar neticesi bu fon artacak. Bu arttığı 
r^sbctts eğer biz yalnız bunları ortaya koyarsak 
ki jme S920Ü arkadaşını belirtti, 1936 da bunla
rdı. miktarı 1 128 ken 1954 te kabul edilen 6306 
sayılı Kanunla dâhil edilen havacı, tayyarede 
ve denizaltındaki malûller de girdikten sonra 
miktar 252 ye iniyor. 1 128 den 252 ye iniyor. 
Demek ki, bunların miktarı tabiî Hava ve De
niz Kuvvetlerinin bu kanun kapsamına giren 
kısımlarında bir zayiat olmazsa gittikçe azala
cak. Ona mukabil tütün ikramiyeleri gittikçe 
artacak. Bu suretle eşitsizlik gittikçe daha ba
riz bir şekilde beliriyor. 

Kanun ne diyor? «Halen almakta olanlara 
aynını vereceğiz ve devam edecek bu» kısıntı 
olmıyacak. Sonra ne olacak? İşte biraz evvel 
arz ettiğim nüfus artışından ve inhisar madde
lerine muhtelif sebeplerle yapılan zamlardan 
dolayı artacak beyiyeler bu şeylere, harb ma
lûllerine taksim edildikten sonra artanlar şim
di bu kanun çıkıncaya kadar vazife malûlü 
addedilen, eğer muteber oylarınızla bu kanunu 
çıkarırsanız o takdirde diğer vazife malûlleri
ne de artan verilecek. Onların seviyesine gel
me yok. Sözcü arkadaşımın ifadesine göre on
ların seviyesine ancak beş sene sonra ulaşabile
cekler. Binaenaleyh kanun yerindedir. Bir hak
kı teslim etmektedir. Eşitliği sağlamaktadır. 
<:Ha3ir ol cenge eğer istersen sulhu salâh» ata 
süsüne en uygun bir esas getirmektedir. Bu-
•••-n ü^tiino olarak müktesep haklara riayet et
tiği g'bi bunları ikinci bir kanunla da tahkim 
etmektedir. Binaenaleyh karşun lehinde oy kul-
T .̂ırmamsı ben istirham edeceğim. Saygılarım
la, 

7 "-, Vı! '- N --- S~ yi- Yılm? 7, Mete. 
1 " " ::•:•.- ıli:iA"3 METE (Adana) 

--- } ; \ ? <> i ^}>;ı de£c: arkadaşlarım, 
' \ ı . -iıiur aleyhinde koncan arkadaşlarınım 
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bâzı noktalarda yanıldıkları kanaatindeyim. ] 
Evvelâ şu hususu nazarı dikkate, göz önüne ! 
almadılar. Harb malûlü sayısı gittikçe azalmak- S 
tadır. Çünkü son harb İstiklâl Harbidir, üzerin- | 
den 50 yıl geçmiştir hemen hemen. O zaman j 
20 yaşında olan bir insan bugün 70 yaşma gel-
mistir. Ömrü tabiî icalbı 5 - 10 sene sonra bun
ların sayıları çok aza inecektir. Halbuki bu 
tütün beyiyesi gittikçe yükseliyor. Meselâ 1988 
de 60 milyon lira. 

Muhterem arkadaşlar, bu öyle bir hal ala
bilir ki, senede bir insana bir milyon lira dü
şebilir. Bunu arkadaşlarım hiç nazarı dikkate 
almıyor. Sonra bu kanunla «şehit ve harb ma
lûlü tâbirleri değişecek» diyorlar. Ben bu ka
naatte değilim. Şehidin tâbirini değiştiren, şe
hitliği kaldıran bir tasarı gelmemiştir. Bu yön
deki tenkidlerin de haksız olduğu kanaatinde
yim. «Şehit yetimlerine ayda 175 lira tütün 
ikramiyesi düşüyor. Bununla geçinemiyorlar» 
diye buyurdular. Biliyorsunuz ayrıca yetim 
aylığı alırlar ve bu da 300 - 350 lira civarın
dadır ki, bir er yetiminin birinci derecede bir 
memur yetiminin seviyesinde maaş aldığı bir 
gerçektir. 

Sonra bâzı arkadaşlarımızın hava ve deniz
altında çalışanlarla diğerlerini bir tutmalarını 
tenkid etmelerini yine anlıyamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba denizaltında 
bir sarsıntı esnasında gözü. bir alet tarafından 
çıkmış olan bir subay veya erin gözü ile bir 
kazada tank içerisinde gözü. çıkan bir subay 
veya erin gözleri arasında fark mı var. Yani 
bunu anlıyamıyorum ben. Şimdi şu noktada 
yanılırlar kanaatindeyim. Denizaltında ve ha
vada maluliyet, şehitlik nisbeti artar. Bunun 
yolu malûl olana fazla para vermek suretiyle 
değildir. Ya, görev sırasında bunlara tazminat 
vermek suretiyledir. Biz eğer denizaltındaki 
sulbay veya erlerin, havacıların durumlarını 
düşünüyorsak bunlara uçuş ve dalma tazmi
natı vermek suretiyle bunları telâfi ediyoruz. 
Yoksa malûl olduktan sonra denizaltındaki ile 
havadaki ile karadaki kimselerin kolları, bacak
ları, gözleri arasında hiçbir fark olmasa gerek. 
Bunun için arkadaşlarım anlamazlar da ille 
havada ölüm nisbeti fazladır, denizaltında faz
ladır diye ölüm nisbetiyle veya kaza nisbetiy-
le bu tezi savunurlar. Ben zannediyorum ki, 

arkadaşlarım bu izahatla tatmin olacaklar. De
nizaltındaki ve havadaki görev yapanların taz
minatlarını eğer ııoksansa artırılmasını teklif 
etsinler, bu suretle teşfik edelim. Yoksa malu
liyetle, malûle verilen para ile bir teşfik olaca
ğını ben zannetmiyorum. 

Yalnız, -kanundaki, tasarıdaki bir hükme 
ban de karşıyım. O da «sonunda Hazineye kal
ması» fikrine karşıyım. Bu hakikaten gayet 
isabetli bir tenkid. Aynı seviyeye çıktığı za
man, harb mâlûlleriyle, şehit varisleriyle di
ğerlerinin aldıkları ikramiye seviyesi aynı dü
zeye çıktığı vakit, artan paranın yeniden bir 
taksime, bölünmeye tabi tutulması daha uy
gun olur. Yoksa Hazineye kalması fikri biraz 
değişik bir hüküm oluyor. Maksat bu beyiye
den alınan paranın bir kısmının Hazineye in
tikalini sağlamak değil. Her halde bir yer bu
lamamışlar onun için böyle bir teklif yapmış
lar.. Yoksa arkadaşlarımızın ve bunu getiren 
komisyonun fikrinin mutlaka Hazineye bir 
miktar para bırakılması düşüncesiyle hareket 
etmedikleri kanaatindeyim. Bendeniz de bu 
nokta hakkında eğer bir değişiklik teklifi ge
lirse o cihetin düzeltilmesini fakat umumiyet 
itibariyle t? sarı lehinde oy kullanılmasını is
tirham ederim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Sayın senatörler, bu tasarı vazife malûlleri ile 
harb malûllerini birleştiriyor, komisyon deyi
mi ile eşit bir hale getiriyor. Yalnız harble 
sulhun, yahut da barışla savaşın birbiri ile bir
leşmesine imkân yoktur, bilindiği gibi birisi 
harb, diğeri savaş veyahut da o biri barış ve 
sulh şeklinde ifade ediliyor ve bunlar birbiri 
ile birleşmesine imkân olmıyan birbirinin zıd
dı iki önemli olaydır. Harb içerisinde veyahut 
da insanları harbte ölüme sevk etmek zordur 
arkadaşlar. Herkes kolay kolay harbe gitmek 
istemez, harbte hele ölmek istiyenlerin sayısı 
çak ezdir. Şu halde onları teşvik için bundan 
evvel çıkmış olan 5434 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesinde şöyle bir durum koymuş ortaya: 
«Vazife malûllerinden ve bu malûllüklere; 

a) Harbte fiilen ateş altında, 
b) Harbte harb bölgelerindeki harb hare

kât ve hizmetleri sırasında bu harekât ve hiz
metlerin sebep ve tesirleri ile, 
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c) Harbte veya harbe hazırlık devrelerin
de her nevi düşman silâhlarının tesiri ile, j 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç te'dip ve 
hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin se- j 
bep ve tesirleri ile uğraşmış olan muvazzaf ve ^ 
yedek subay, gedikli subay, askerî memur, ge
dikli erbaş ve erlere «gönüllü erler dâhil» or
duca vazifelendirilen sivil iştirakçilere ve er- i 
likten dolayı aylık bağlanan tevdiatçılara ayrı- | 
ca harb malûlü denir ve bunlara vazife malûl
lüğü aylıkları ile birlikte bu malûllükleri de-
receleirne göre aşağıda yazılı miktarda harb i 
malûllüğü zammı ödenir» denmektedir. 

Bunlar da biraz evvel de komisyon sözcü- I 
sünün söylediği gibi birinci derecede malûl su- | 
baylara 600 lira, erlere 200 lira, sırasiyle gidi
yor. Birisi ikiyüzle seksen lira arasında, diğer
leri ise 600 ile 300 lira arasında değişiyor. Ga
ye nedir, diğerlerinden ayrılmasında teşvik | 
unsurudur, teşviktir, şu halde sulh zamanında j 
vazife başında ölenlerle bir eşitlik kurmuştur, I 
yahut malûl olanlar arasında kanun emekli ka- j 
nunu bir eşitlik kurmuştur, hattâ, İşçi Sigorta- j 
lan Kanunu da aşağı - yukarı bu eşitliği de- j 
vam ettirmektedir. Elbette ki, bir insanın kolu, 
güzü, bacağı kendisine ister harbte olsun, is
ter sulhta olsun hiç farklı olmadan aynı dere
cede önemlidir ve kıymetlidir. Ama buradaki ! 
unsur, fazla verilen unsur, sadece, yani teşvik . 
olarak verilen şey teşvik unsurudur ve bu mu- \ 
harebede güç şartlar altında insanları daha j 
büyük bir fedakârlığa, kahramanlığa, yani ölü- j 
me karşı gitmeye teşvik etmek suretiyle zafer- \ 
lerin kazanılmasında önemli bir roy oynasın ka- j 
nısmdadır yani, gayesi ile getirilmiştir. Şu hal- \ 
de bunu sulh zamanındaki vazife malûllüğü ile j 
birleştirdiğimiz takdirde o zaman harbin, sa- i 
vaşm değerini ve onda bilhassa kahramanlık j 
ve fedakârlığın okuduğum maddeden de belli, i 
ne derece dışarıya çıkmış olacağımızı, yani ga- j 
yenin dışına taşmış olacağımız görülecektir. j 

1954 senesinde 6306 sayılı Kanunla bir (d) 
fıkrası eklenmiş ve bu gerek denizaltı içerisin- j 
de bulunan ve gerekse havada bulunan, yani ! 
uçak içerisinde bulunanlara da teşmil edilmiş 
sulh zamanında. Kanaatimce bu da doğru ya- i 
pılmamıştır. Çünkü harble sulhu birleştirmeye i 
bir gerekçe yok. Fakat bu da teşvik unsuru ol
sun diye bu maddeye takılmıştır. Şimdi bir 
eşitlik getirilsin diye yine bu maddeye bir ke-
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re daha dokunulmaktadır. Fakat eşitlik getir
me yerine bir eşitsizlik daha getirilmektedir. 
Çünkü arkasından polisler gelecektir, bekçiler 
gelecektir, vazife başında oksijen tüpünün pat
laması ile ölen veyahut malûl kalan işçiler ge
lecektir, bunların hepsi bozulan bu eşitliği, 
dengesizliği dengeli hale getirmek için yeniden 
kanun teklifleri ile huzurunuza yakında geline
cektir. Eğer Hükümetin de bu noktaları dikka
te alarak bu gibi kanun tekliflerinin lehinde 
ve kısa zamanda getirilecekse bir diyeceğim 
yok. Yalnız bunlar vazife malûlleri ile harb 
malûllerinin her ne şart altında olursa olsun 
birleştirilmesine imkân yoktur. Şartlar başka
dır. 

Geliyor aradaki fark, tütün beyiyelerine, 
yani tütün ikramiyelerine geliyor, evet tütün 
ikramiyeleri de maalesef uzun zamandan beri 
âdil bir şekilde tevzi edilmemektedir, dağıtıl-
mamaktadır. Bunların da âdil bir şekilde dağı
tılmasına taraftarız ve yapılacak bu husustaki 
tekliflere tamamen katılıyoruz. Fakat harb ma
lûlleri ile vazife malûllerinin birleştirilmesine 
ve aradaki bu teşvik unsurunun kaldırılması
na karşıyım, bunun için söz almış bulunuyo
rum, bu bakımdan kanunun tümü üzerinde iti
razlarımı, karşı görüşlerimi belirtmiş bulun
dum, bu hususta bâzı önergeler vermek itsiyo-
rum, bunlara iltifat gösterilmesini arz ederim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — İki yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

1244 sıra sayılı Kanun tasarısının tümü 
üzerinde yeter sayıda sayın üye konuşmuş ve 
durum anlaşılmış bulunduğu cihetle tasarının 
tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin 
kifayetine karar verilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 
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BAŞKAN — Yeterlik önergeleri okunmuş
tur, aleyhinde söz istiyen? Yok. önergeleri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. Tümü üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce verilmiş olan önerge ile ivedilik 
hususu da istenilmiş bulunmaktadır. İvedilik 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından osnra bir (e) fıkrası 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkra
sından sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası ek
lenmiştir. 

e) Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, 
tatbikat ve manevra sırasında ve iç Hizmet 
Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği as
kerî görevlerle özel kanunların tahmil ettiği 
diğer görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve 
hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle; 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
geler var, söz mü istiyorsunuz? Şimdi sıra ile 
söz isteyenleri tesbit ediyoruz. 

Sayın Arıburun, 
Sayın Kor, 
Sayın özden, 
Sayın Ural, 
Buyurun Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

arkadaşlarım, daha evvel tümü üzerinde konu
şurken şehitlik ve harb malûllüğü mefhumu
nu kaldıran ve para için kaldıran tazminatı 
taksim etmek bahanesi ile kaldıran, belki iste-
miyerek tertibedilmiştir bu, ama başka türlü 
de tertibedilebilirdi; dolayısiyle bu mukaddes 
mefhumu zedeliyen, yani şehitlik ve gazilik 
mefhumunu zedeliyen hüküm geldi. 5434 sayılı 
Kanunun şehitliği ve harb malûllüğünü tarif 
eden maddeleri bunlar. 64 ncü madde 

«Vazife malûllerinden bu malûllüklere harb-
te fiilen ateş altında...» yani, şehitliği ve harb 
malûllüğünün tarifini yapıyor; «... harbte fii
len ateş altında, harbte harb bölgelerindeki 
harb harekât ve hizmetleri sırasında ve bu ha
rekât ve hizmetlerin sebep ve tesirleri ile, 

c) Harbte veya harbe hazırlık devrelerin
de her nevi düşman silâhlarının tesiri ile, 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve 
hudut hareketleri sırasında ve bu hareketlerin 
sebep ve tesirleri ile...» dikkat buyurun bun
dan evvel bu kanun tasarısını müdafaa eden 
bâzı arkadaşlarımız, hudut, askerî müsademe
lerden filân bahsettiler, bakın onu da şehitliğe 
sokuyor. Çünkü, düşman addediyor karşısın
daki ve bir (ç) fıkrası vardır, o (ç) fıkrası 
ile bu şehit ve gaziler arasına koyuyor o du
rumda olan insanları. Her birisi harb halidir 
ve düşman vardır karşıda. Şimdi buraya (d) 
fıkrası ekleniyor, (d) fıkrasında şunlar yazılı: 

«Hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya 
vazife ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun, emirle vazifeli olarak 
tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve 
yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve vazife 
ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sı
nıf tar. olursa olsun emirle vazifeli olarak deniz
altı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunan
lardan, denizaltıcılığın çeşitli sebep ve tesir
leri ille...» 

Bu kanaatimce bir iki arkadaşımızın da söy-
İ5;:1iği gibi, o zamana göre, bu vazifeleri ya-
"iı??\ talipler bulunmuyordu. Benim gençli 
§imi hatırlıyorum. Ben o zaman tayyareciliğe 
pircfeı. Sene 1926. O zaman yoktu tayyarecili
ğe talibolan kimse. Ve ancak bu tarzda teşvik. 
mah'yeti ile, teşvik imkânları ile celbetmeye 
rakstılar. Biz şehit veya gazi olacağız diye 
gelmedik, onu da arz edeyim. Ama bu hiç şüp
hesiz bâzı teşvik mahiyetine sebep teşkil etti. 
Şöyle oldu, 125 kişi girdik, benim sınıfımdan 
o kurs]arda tayyareciliğe, çıkarken, otuz sene 
sonra iki kişiydik uçucu vaziyetinde olan. Ve 
daha 10 sene geçmeden yarısından fazlası şe-
hidolmuştu. Bu bir tesirdir, bu saklanacak bir 
say değildir. Binaenaleyh, teşvik mahiyetinde 
b'ijld şeyler konursa eğer o da tesir etmek su
retiyle pekâlâ o vazifeye istekli, gönüllü cel-
"•"•c'j-nek mümkün olabilir. Ama, prensip yanlış 
bönce. Şimdi bu kanun mademki geliyor, te
menni ederdim ki, ve öyle dilerdim ki, Millî 
Savunma Bakanlığı bunu da tashih eder, ma-
rV,mk* para davasıdır ve tütün ikramiyesi me 
nesinin taksimi davasıdır, mevcut vazife ma
lûllerini de ve şayet merhum olanlar varsa va-
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zife hususunda hayatını feda edenler varsa iki 
oluyor, bunları da terfih ettirmek için ayrıca 
bu parayı münasip tarzda taksim etmek gere-

•rdi. Ama, bizim ve bilhassa bendenizin di
ğer bâzı arkadaşlarımla beraber üzerinde dnr-
duğum şehitlik ve gazilik mefhumlarını para 
için zedelememektir. Onlara para vereceğiz di
ye niçin bu güzel, köklü şeyi zedeliyoruz? Fa
ra dâvasını halledelim. 

Sayın arkadaşlarım, kanaatimce şu suretle 
halledilebilir: 

Bu birinci madde kaldırılabilir. Mevcut ikin
ci madde birinci madde yerine kaim edilebilir. 
- Yani, bu şimdiki kanun tasarısında - ondan. 
sonra bunun sonuna bir fıkra eklenir, ikinci 
madde yeni birinci madde olarak konur ve so
runa bir fıkra eklenir. Ne istiyoruz? Bugünkü 
vazife malûlleri ile vazifede vefat edenlerin bu. 
tütün ikramiyesinden faydalanmaları; o hal
de, ona göre fıkrayı tanzim ederiz. Bu fıkray1. 
tanzim eden husus önergemde arz edilmiştir. 
Burada kısaca arz edeyim. 

Eğer biz, ikinci maddeyi birinci madde ola
rak kabul edersek ve sonuna da; «Hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun, talim, tatbikat, ma
nevra, eşkiya takibi, kaçakçılarla müsademe, 
mayın dökme ve toplama vazifelerinin ifası 
sırasında çeşitli silâhların drekt tesirleri ile 
malûl olan vazife malûllerine ve bunların dul 
ve yetimlerine göre taksim edilir». Çünkü, ikin
ci maddenin sonunda diyor ki, «... Bunlar don
durulduktan sonra artan para miktarı Kuzine
ye devredilir.» Hazineye devredileceğine bun 
I ara taksim edilir. Bunlara taksim edilmek su
retiyle yukarıda (a, b, c ve ç) fıkraların?, gir
miş olmaz. Şehit ve gaziyi tavsif eden, tâyin 
e elen maddelere girmez, bu ilâve olan bu ek 
madde ile sonuna gelen bir fıkra ile bu tütün 
ikramiyesinden faydalanmış olurlar. Kimler9 

Vazife malûlü ve vazifede merhum olan zevat. 
Bu suretle evvelce kabul edilmiş olan şehitlik 
dâvası da aynen kalır. Hayır, bası arkadaşlar 
derler ki, mademki öyle bu iş tam mânası ile 
temiz kalsın. Harb şehidi, harb malûlü belli 
olsun. Havacıları ve denizaltıcılannı istilzam 
etmiş olan madde de, fıkra da değişsin. Gikel 
O zaman geriye alın lütfen kanunu, saym ko
misyon. Yeniden tanzim edilir o madde, yem
den huzurunuza getirilir. O zaman hsvao^rn 
denizaltıcılannı istifade ettirmiş elan o madde 
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de mademki para davasıdır, o da çıkar, o da 
bunun arkasına gelir veyahut evveline gelir. 
Bu yeni. madde yeniden tanzim edilmiş olur. 
O saman kimsenin bir diyeceği kalmaz. Vazi
fe malûlleri, ve şehitleri, merhum olan arfka-
d allarımız paralarını alırlar, şehitlik ve gazilik 
mefhumu da zedelenmemiş otur. Yalnız harbe 
münhasır kalmış olur. 

Mâruzâtım budur, vermiş olduğum önerge
nin mahiyeti de budur. Kabul Duyurulmasını, 
makbul buyurulmasmı ve oy verilmesini arz ve 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kor. 

OSHAK KOE (İzmir) — Sayın Başkan, Se
natonun değerli üyeleri; görüşmekte olduğu
nu! s Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından son
ra bir (e) - fıkrası eklenmesi hakkındaki bu 
kanım tasarısını ve bu kanun tasarısının görüş
mekte olduğumuz birinci maddesi; vazife ma
lûlleri. ile harb malûllerini birleştirerek açıkça 
büyük bir haksızlık yaratmaktadır. Türkün 
as?rlar boyu, serhat boylarında vatan ve millet 
•ağrıma akıttığı şehit kanlarım ve kemiklerini. 
sızlatmayı hiç kimse aklından bile geçirmez. 
Vazife malûllüğü başkadır, harb malûllüğü yine 
'"arkadır, ikisini bir tutamayız. Vatan ve mil
let uğruna kanlarını akıtan şehit, gazi ve ye
timlerine evvelce verilen baklan 1950 vılır.da 
dağıtılan inhisar beyiye ikramiyeleri dondu-
rıdmakta ve senelik beyiye artışları harb ma
lûlleri ile eşit seviyeye gelinceye kadar bekle
tilmektedir. Esasen bu tütün ikramiyeleri de 
âdil bir şekilde dağıtılır-anı aktadır. Bu dağıtı
ma da âdil bir şekil vermek ieabeder. Bu iza
hatın? a vazife malûllerinin güç durumları de
vam etsin demek istemiyorum. Onların da güç 
geçim şartlarından kurtarılması mutlaka lâ
zımdır. Ancak, daha önceki kanunlarla şehit 
dul ve 3?etimlerine verilmiş olan kanuni hakla
rın dondurularak onların bekletilmesini kim
senin kabul etmemesi ieabeder. Vazife malûlle
rine de yeni zamlar sağlanmalı, fakat harb 
malûlü ile vazife malûlü unvanları ayrıdır. 
Bu durumu karıştırır ve aynı derecede müta
lâa edersek büyük Türk Milletinin savaş aşkını 
da zedelemiş oluruz. Kanun çok elâstikidir, bu 
1 nci madde gayet elâstikidir, suiistimallere 
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de müsaittir. Millî kahramanlığımıza da gölge 
düşürebilir. Bu kakımdan bu kanunun 1 nci 
maddesi olan, hazarda ve fevkalâde hallerde ta
lim, tatbikat ve manevra sırasında ve ighîsm^t 
Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği, as
kerî görevler, özel kanunların tahmil ettiği di
ğer görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve 
hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle demek
tedir ki, sabahleyin mesaiye gelen herkes, her 
şahıs her hangi bir durumda kendisinde evvel
ce olan bir arızasını şimdi oldu diye göstere
rek bir doktor raporiyle bir narb malûlü du
rumuna girebilecek durumu elde edebilecek hu
suslar yaratmaktadır. Esasen bu kanunla mem
leketimizde inhisar beyiyesi ikramiyesi his
sesi alanlar 31 000 kişidir. Bu 31 000 kişinin 
27 740 ı yani yüzde 90 ı şehitlerin dul ve ye
timleridir. Bu şehit, dul ve yetimlerinin paylaş
tığı 1968 yılı hissesi 2 152 liradır. Bu durum
da şehidin 2 veya 3 çocuğu olduğunu düşünür
sek ayda her birine 90 veya 60 lira düşecek
tir. 300 liralık er maaşına 90 veya 60 lira ilave 
edersek: bu 28 000 e yakın olan şehit, dul ve 
yetimlerinin paralarının dondurulmasının dur
durulması memleket için, millet için, bizim va
tanımız ve milletimiz için şehidolmuş olan kah
raman şehidi erimimin kemiklerini sızlatacak
tır. 

Onun için 1 nci maddenin değiştirilmesini, 
ve onun da şu şekilde olmasını teklif ediyorum: 
«Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun talim, 
tatbikat, manevra, eşkiya takibi, kaçakçılarla 
müsademe, mayın dökme ve toplama vazifeleri
nin ifası sırasında çeşitli silâhların direkt te
sirleriyle...» şeklinde düzeltilmesini istiyorum 
ve bu şekilde de bir önerge veriyorum, kabul 
buyurulrnasını Yüce Senatodan dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Özden, hem konuşmuş, 

.hem de önergenizi izah etmiş olursunuz, buyu
runuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, tasarıya muhalif 
olanlar ve ben şu ciheti müdafaa ediyoruz. 
Harbde şehidolan ve malûl düşenlerle, vazifede 
ölen ve malûl olanları birbirinden tefrik ede
lim, diyoruz. Yoksa, vazife sırasında ölmüş 
ve vazife sırasında malûl kalmış her hangi bir 
vatandaşın ailesine veya o halükârda kendisine 
böyle bir ikramiyeden mahrum kalınsın diye 
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hiçbir arkadaşım, muhalif kalan hiçbir arka
daşımın iddiası yoktur. Ben de bu noktai na
zardayım. Ancak, biz istiyoruz ki, getirilen ta
sar?. gayet geniş tutulmuş. Tümü hakkında go-
liiBûrken arz ettimr şimdi bakmış, ilâve edil
mek istenilen (e) fıkrası var. 

İç Hizmet Kanununun ve yönetmeliğimin ge
rektirdiği askerî görevlerde.,. Şimdi bunu ta
rif ve tâyin çok güçtür. Usun uzun anî ata sak 
değilim, meslekin de değil. Ama, hisı misaller 
geliyor, tevahhuş ediyorum. Bunun altında-
Hr madde var, geçici madde. Diyor ki, «64 ncü 
maddenin (e) fıkrası hükmü bu kanunun yit- , 
rûrlüğe girmesinden evvel» yani bu kanun yü
rürlüğe girecek, ama «Yürürlüğe girmesiııd^n 
evvel, aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan ve 
nebidolanlar haklımda da uygulanır». Şimdi
den sonra değil. Kanunun neşri tarihinden itiba
rin mevkii meriyete girmiyor, hâdiseler. Bun
dan evvelki hâdiseler nerede olursa olsun, han
gi sınıftan bulunursa bulunsun iç Hizmet Tali
matnamesi mucibince bir aksaklık, bir malûl
lük oldu mu o da girecek bu kanuna. Bu ka
rlar large bu kadar geniş bir kanun yapmak 
ve bunu tatbik etmek kolay değildir, zordur. 
Tatbikatçılara da zor olacaktır ve adalete de 
uygun olmayacaktır. 

Bu itibarla meseleyi her iki tarafın da hak 
ve hukukuna uygun olarak adilâne bir şekilde 
vicdani mecburiyeti karşısında meseleye bir ge-
r işlik değil, bir berraklık getirme bakırcından 
bu maddenin, bu fıkranın tadili icabetmekts-
dii'. Biz de diyoruz ki, benden evvel görüşen 
muhterem arkadaşım da aynı fikirde idi, (e) 
fîkrasın bu haliyle kabul etnıi yelim, kasr ede-
l4m, muayyen noktalara teşmil, edelim. Ye diye
lim. ki, hanpi meslek ve sınıftan olursa olsun 
talim, tatbikat, manevra, eşkiya takibi kaçak
çılarla müsademe, mayın dökme ve toplama 
vazifelerinin ifası sırasında çeşitli siluhlarm 
direkt tesirleriyle vaki olursa bu arkadaşları
mız da onlardan istifade etsin, diyoruz. Bu da
ha mâkul, daha mutedil, daha derli tonlu bir 
madde olur, tatbikata da hizmet eder kanaatin
deyim. 

Önergem vardır, diğer arkadaşlarımın da 
önergesine uygundur, iltifat görmesini istir
ham ederim, 

BAŞKAN — Savın Devlet Bakarı, buyuru
nuz. 



C. Senatosu B : 50 15 . 4 . 1969 O : 1 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, huzurunuzda uzayıp 
gitmesi mümkün olan bir hususu belki vuzu
ha kavuştururum diye bulunuyorum. O husus 
da şu: Birçok arkadaşımız haklı olarak bir nok
tada büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Bu 
hassasiyet de, harbde yaralanmış, gazi olmuş, 
şehit düşmüş gazi ve şehitlerimizle, vatani 
görevini yaparken vazifesi sırasında sakatlan
mış arkadaşlarımıza da aynı manevî değerler 
verilmesinin, mahzurlu olup olmadığı keyfiyeti. 
Meseleyi bu şekilde mütalâa eder ve bu şekilde 
takdim ederseniz tahmin ediyorum sevkedilmiş 
bulunan ve huzurunuzda müzakere edilen kanun 
tasarısını lâyikiyle anlamış ve değerlendirmiş 
olmalıyız. Haddizatında gazilik olsun, şehidlik 
olsun bu ulvî tâbirler milletimizin bu müessese
lere vermiş olduğu manevî hasletler bakımın
dan ayrı bir anlamı ve ayrı bir mânâsı vardır. 
Nitekim sayın Özden arkadaşımız eğer yanlış 
zabtedemediysem meseleyi aynen şöyle takdim 
buyurdular. Harbde şehit ve malûl olanlarla 
vazifede şehit ve malûl olanlar aynı mı 
kabul edilsin, şeklinde ımütalâa ettiler. 
Zannediyorum ki,, bu tavsiyede arkadaşlarımızın 
üzerinde hassasiyetle durdukları nokta mânevi 
değerler yönünden oluyor. Bu mânevi değerleri 
bu gibi arkadaşlarımıza veren kimdir? Bunu ve
ren ne kanunlardır, ne mevzuattır, ne şudur, ne 
budur. Bunu veren Türk Milletinin vefakâr bü
yük hasletleridir. Bu mânevi değerleri Türk 
milleti veriyor, muhterem arkadaşlar. Ve açınız 
bugün Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını orada 
gazililik nedir, şehitlik nedir, bulamazsınız. Ama 
gidinin en ücra köyde bir vatandaşa deyiniz M, 
gazi kimdir, şehit kimdir, mânası nedir, size ga
yet güzel izah eder, ifade eder. Çünkü, bu de
ğerler bu mânevi hasletler milletin kendileri 
için vazife içerisinde hayatlarını dahi fedadan 
cekmmiyen evlâtlarına vermiş olduğu değer hü
kümleri... 

Biz burada bunlan mı müzakere ediyoruz? 
Hayır. Biz burada şunu müzakere ediyoruz. 
Elimizde tâdili istenilen kanun 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu. Ge
len tasan ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesinin (d) bendinden sonra 
bir (e) bendinin konulması. Yani gelen tasarı 
mânevi değerlerin dışında olarak harbte, ha

zar zamanında askerî vazifesini yaparken olsun 
bir vatan evlâdının uğrayacağı bir kaza sonu
cunda ölümü veya sakatlığı muvacehesinde ne 
gibi maddi değerlerle taltif edilmesi lâzım gel
diği hususudur. Gerçek bu. Hâdiseyi bu mânada 
münâkaşa etmediğimiz takdirde tasarıyı yan
lış istikametlere getirirsiniz ve korkarım sonun
da da niyetinizin dışında bir durumla karşı kar
şıya kalabilirsiniz. Bu böyle olunca, ortadaki 
maddi bakamdan yani, bu arkadaşlarımıza ve
rilen imkânlar bakımından bir eşitsizlik mev-
cudolduğu gerçek. Bu eşitsizliği muhtelif arka
daşlarım başta, komisyon sözcüsü arkadaşım 
detaylı bir şekilde izah ettiği için ben buraya 
girecek değilim. A?r;ak burada şu husus var. 
Denilebilir ki, harbte malûl olmuş kişi ile, va
zifede malûl olmuş olan kişiye aynı ücret ba
remini vermek doğru mudur? Eu noktanın vu
zuha kavuşabilmesi için yahut cevaplan^biknesi 
için, biraz evvel izah ettiğim hususu ortaya, koy
mak lâzım geliyor. Eğer mânevi değerler, maddi 
değerlerle ölçme yoluna gidersek gayet hatalı 
bir yolu tercih etmiş oluruz. Bu sebeple, mâ
nevi değerleri lütfediniz, himmet eliniz maddi 
ölçüler içerisinde mukaytse etmiyelim muhte
rem arkadaşlarım, değ^r indirmeyelim. Haddi 
zatında tasarı ne sayın ^rıburun'un dediği gi
bi şehitlik ve gaziliği zedeleyen hüküm getirmiş
tir, ne de maddeyi veya tasarıyı okuduğunuz za
man, tek olarak okuduğunuz zaman böyle bir 
neticeye varmak mümkündür. 

Birinci madde aynen su; «Madde - 1: .'434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından 
sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası eklenmiş
tir. 

E - Hazarda ve fevkalâde hallerde, talim, 
tatbikat ve manevra sırasında ve içhizmet Kanu
nunun ve yönetmeliğin gerektirdiği askerî gö
revlerde, özel kanunların tahmil ettiği diğer gö
revlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmet
lerin çeşitli sebep ve tesirleriyle; der ve orada 
biter. 

SAFFET URAL (Bursa) — Patates soyar
ken de oluyor. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Sayın Ural, bu kadar 
ulvi meseleleri patates hikayesine çevirirseniz si
zin milliyetçiliğinizden şüphe ederim o zaman. 
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Aziz arkadaşlarım bu tasarının, bu açık hük
mü... 

MUSLtHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan tashih etsin sayın Bakan sözünü. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Bakan, sa
yın Ural, patates doğrarken tâbiri ile gerçek
ten işi biraz hafifler durumda gösterir gibi bu
lundu. Fakat sizin bir Hükümet üyesi olarak 
sayın Ural'a bu müdahalesine başlangıç sözün
den sonra, «milliyetinizden şüphe ederim» şek
lindeki tâbiriniz gerçekten çok ağır ve müdaha
leyi aşan bir husustur. Bu sözünüzü tavzih et
menizi ve mümkün ise bir başka şekilde ifade 
etmenizi, aksi takdirde çok ağır olan bu itham
dan dolayı Başkanlığın tavzih ve diğer bir iş
lem yapma zorunluğu kalacaktır ki, bize bu ko
laylığı göstereceğinizi ümidederim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Vallaha sayın Başka
nın ben size arz edeyim, Başkanlığın bir ceza 
tertibedeceği.... 

BAŞKAN — Hayır efendim... Hayır.. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Benim buradaki konuş
mamı şu veya bu şekilde sağa veya sola çekme
me Müftüoğlu olarak imkân yoktur. Bunu arz 
edeyim. Ancak, söylediğimi zannediyorum zatı-
âliniz de yanlış anladınız. Ben Ural'a, milliye
tinden şüphe ederim demedim. Eğer bu kadar 
ulvî meseleleri patates soyma hikâyesi kadar bir 
durum içerisinde mütalâa edecek iseniz, o za
man derim, ben sizin millî duygularınızdan şüp
he ederim, hislerinden şüphe ederim. Ve zanne
diyorum ki, Sayın Ural da bu kadar ulvî mese
leleri, benim görüşüm odur, kabul ettiğim de 
odur. Bu kadar ulvî meseleleri bir patates hi
kâyesine bağlamıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Başkanlık sizin hakkınızda bir ce
za uygulıyacağım söylemedi. Bir başka işlem, 
yani Sayın Bakan ile sayın üye arasında sataş
ma var ve yok gibi, içtüzüğün üyeye verdiği 
bir hakkın kullanılması ve bunun devam etmesi 
gibi fuzuli bir zaman işgaline meydan vermemek 
üzere yardımınızı rica etmiştim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — O niyetle söylediyse
niz mesele yok Sayın Başkanım. 

| Şimdi aziz arkadaşlarım, haddi zatında sizin 
hakikaten yüksek hislerle dile getirdiğiniz hu
sus, 1954 senesinde Emekli Kanunu üzerinde ya
pılan bir tadilâtla diyebilirim ki, bitmiş. Ne ol
muş o zaman bir (d) bendi 64 ncü maddeye ek
lenmiş. Bu (d) bendi ile uçakta uçan bir eri
miz, bir subayımız veya bir görevli arkadaşımız, 
uçakta bir hasar veya şu, bu meydana gelmesi 
sebebiyle şehidolması veya gazi düşmesi halin
de, kendisi diğer harb malûlleri gibi, maddi im
kâna kavuşturulmuş. Yine aynı şekilde bir de
nizaltında bulunan erimiz, subayımız veya bir 
görevli arkadaşımız, yine denizaltında iken bir 
kazaya uğrıyarak gazi olması veya şehidolması 
halinde, tıpkı harbde şehidolmuş, gazi olmuş gi
bi bir maddi imkânla taltif edilmiş. Şimdi bu
rada getirdiğiniz hüküm şu, biran için meseleyi 
şu şekilde mütalâa ediniz. Bir askerî tatbikatta 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz müştereken 
bir harekâtın içindeler. Bu harekât sırasında 
uçaklarımızdan birisi bir arıza sebebiyle mec
buri iniş yapmak lüzumu ile karşı karşıya kalı
yor. Ve bu inişini birliklerimizin bulunduğu sa
haya yapıyor. Bunun sonucunda, tabiî ki, hiç 
birimiz temenni etmeyiz, bir misal olarak ifade 
ediyorum. Uçaktaki arkadaşlarımız ve uçağın 
düştüğü yerde Kara Kuvvetlerindeki arkadaşla
rımızdan 300 kişi şehidolarak veriyoruz. Bu
günkü mer'i tatbikatta ve mer'i mevzuatta uçak
tan yere düşen ve şehidolan arkadaşlarımıza, 
harb malûlünün imkânlarını veriyoruz ve fa
kat aynı uçak karada bulunduğu için ve Kara 
Kuvvetlerine dâhil kişiler olduğu için şehidolan 
arkadaşlarımıza aynı hâdisede, aynı vakada ve 
aynı sebeple şehit düşen arkadaşlarımıza aynı 
maddi imkânları vermiyoruz. Getirilen tasarı iş
te bu noktadaki adaletsizliği izale etmek gaye
sine matuf bulunuyor bir. 

ikincisi birçok arkadaşımız şunu ifade etti
ler ve dediler ki, halen mer'i olan kanundaki 
harb malûllerine verilen maddi imkânlar, harb 
esnasında evlâtlarımızın seve seve ölüme gitme
leri için bir teşvik pirimidir. Müsaadenizle ben 
bu tarz üslûbu beğenmediğimi ve bunun zedele
yici, inciltici bir tarafı olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Ve ümidediyorum ve kabul ediyo
rum ki, arkadaşlarımız da haddi zatında bu ifa
deyi kullanırken, böyle bir hissin veya kanaatin 

I altında bunu ifade etmediler. 
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Aziz arkadaşlarım, harhte, cephede ölüme 
giden bir Türk evladına birtakım maddi imkân
lar tanınmıştır da onun için seve seve ölüme gi
diyor diye ifade etmek, takdim etmek .zannedi
yorum, gazilerimize ve şehitlerimize karşı bü
yük bir bühtan olur. Onun için ifade ettim 
dedim ki, mânevi değerleri, mânevi hasletleri, 
maddi ölçüler içerisinde değerlendirmiyeiim, 
maddi ölçülere vurmıyalını. Burada tatbikatta 
bir eşitsizlik vardır,, tasan bu eşitsizliği izale 
için getirilmiştir. Yoksa mânevi değerleri bir ve
ya eşit tutmak gayesine matuf değildir. Mânevi 
değerler Türk Milletinin mânevi vicdanında ma-
kes bulan değerlerdir ve bu değerleri değiştir
meye, o değerlere başka hükümler izafe e.tmeye 
hiç birimizin gücü yetmez. O değerler münhası
ran Türk Milletinin vicdanındaki değerlerdir. 
Yüce Heyetinizi saygiyie selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Urai. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, banarda ve fevkalâde hal
lerde talim ve tatbikat ve manevra sırasında ve 
İç Hizmet Kanununun ve yönetmeliğinin gerek
tirdiği askerî görevlerde özel kanunların tahmil 
ettiği diğer görevlerin ifası sırasında ve bu gö
rev ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle 
malul kalanlara harb malûlü denecek. 

Demin burada Sayın Bakan konuşurken pa
tates soyarken sakat kalma da harb malûllüğü 
tarifi ve t-afsifi içerisine girecektir diye pek hak
lı olmıyan ama, bir gerçeği ifade elen bir mü
dahalede bulundum. Müdahalemden ötürü osur 
dilerim kendilerinden. Ama, bizim milliyetimize 
taan edenler belirtmek isterim, ki biz milliyet-
siliğimizin büyük örneğini, imtihanını vererek 
ve kazara çok şeref duyduğumuz bu Senatoya 
gelmiş kişilerdeniz. Yoksa kendi ihtiyarımızla 
politikacı olmak, iein değil. Kısmet böyle imiş 
yol böyle açıldı, geldik. Ama milliyetçiliğimizin 
büyük imtihanını vererek geldik buraya. Onu 
arz etmek isterim. 

tSiiTitii muîiL'Sreiîi ama maşlarım, eve* paıa^ea 
soyarken sakat kalan adam da veya her hangi 
bir temaruzla kendisini sakatlıyan insan da şu 
tarifle harb malûlü tarifi içine girecektir. Sa
yın Bakan burada «Biz burada mânevi değerleri 
yok etmek için değil, sadece meveudoîan bir eşit
sizliği ortadan kaldırmak için bu kanun teklifini 

getirdik diyor. Bir eşitsizlik daha yaratmak için 
geliyor kanaatindeyim. Arkadaşlarım, Hükü
met bu kanunu bozuk bir düzen içinde bulmuş
tur; bugünkü durumu, ilk konuşmamda arz et
tiğim gibi harb malûlünün, şehidin tarifine ha
va vasıtalarında veya deniz altı vasıtalarında 
vazife görürken şehidolanlarm, ölenlerin ve sa
kat kalanların da dâhil edilmesi bu mânevi mef
humların tağyir edilmesine sebebiyet vermiştir. 
Ama bir işi düzelteyim derken daha çok bozmak 
her halele düzeltmek değildir arkadaşlar. 

Şimdi düşününüz bir çorba vardır ortada, içi
ne biraz daha su katmak suretiyle daha çok kim
seye hizmet yapacaksınız. Nasrettin Hocanın 
tavşanın suyunun suyuna benziyecek. Hiç kim
seyi tatmin edecek değilsiniz. 

Sonra arkadaşlarım Hükümetin bu meseleye 
de ciddî suretle eğildiği kanaatinde değilim. Son 
zamanlarda Millî Savunma ile ilgili kanun tasa
rılarının ve tekliflerinin komisyonlarda görüşül
mesi sırasında Sayın Millî Savunma Bakanını 
katiyen -İramızda görmüyoruz. Bu günde bu ko
nu Tinerinde bizi en çok aydınlatabilecek olan 
Milli £ r*?vn."-ıa Bakanı yok, Maliye Bakanı yok. 
(A i*, sıralarından Maliye Bakanı karşısında 
';:.<•:.*i) Halbuki.. Özür dilerim, görmedim. Hal-
'.. t;ki ge': hilen tarifle sadece işi kolay tarafından 
b-;-:; ileceğini zannetmektedir Hükümet kanaa
tin :=eybu. O da şudur: Mevcut tütün beyiyesi 
."-. ğ':-jk.-:".ki.'ı.\ Hazineden birşey çıkmıyacaktır, 
e . m e., el? yok. Hüküm r t tereyağından kil çeker 
.;." i bn meşaleyi hallettiği düşüncesindedir. Hal-
ivhi T"ajife malullerine de harb malûlü sıfatım 
'•'erdiğimi zaman bunlara harb malûllüğü tazmi
n a t da ö diyeceksiniz. 64 ncü maddenin mütaa-
k.!" fıkralarında iştirakçi veya erler için ödene
cek m\-;;ar harb malûllüğü tazminatı olarak 
ifade edilmiştir. Simdi görünürde vazife malûl
leri bin - iki bin içindedir deniyor. Halbuki aşa
ğıdaki fıkralardan, 2 nci maddenin aşağıdaki 
fıkralarından basılarında da bundan evvel aynı 
bale düoâr olanlar da malûl sayılacaklardır de
niyor. Bu takdirde onbinlerce kişi girecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetin buraya çok 
defa hazırlıksız geldiği geçmiş tatbikatta gö
rülmüş vakıalardandır. Meselâ, geçen sene çı
kardığımız İstiklâl Madalyasiyle ilgili Kanunu 
hatırlamanızı istirham ediyorum. Evvelâ burada 
5 - 3 bin kisivi muhatap tutan bir kanundur 
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dendi, Sayın Maliye Bakanı Mecliste vâki soru
lar üzerina efendim istiklâl Madalyası Beraatını 
bilâhara alacaklara da bu tazminatın ödenece
ğini söyledi, sonra bir baktık ki, müracaatlar 
40 000 in üzerine çıktı, e.. 5 - 6 milyon, yahut 
40 milyon lira düşünülen tazminatın 100 milyon 
liraya baliğ olacağı görülünce Maliye Bakanlığı 
bir süre ö d e n d i durdurdıı vs hattâ bu kürsüden 
Sayın Maliye Bakanı vâki bir soruya, efendim 
Danıştaydan mütalâa istedik, Danıştaydan alı
nacak karara göre muamele edeceğiz dedi. Mem
nun oldum Danıştay onlara da ödenmesi hakkın
da karar almış ve Maliye Bakanlığı ela nasıl ol
du ise, bilhassa memnun oldum o kararın uygu
lanmasına karar vermiş. Ama şimdi geliyoruz, 
kanunla ilgili kısmına, 2 - 3 bin kişi deniyor, 10 
binlere baliğ olacak ve Maliyeye, Hazineye bü
yük tazminat ödemelerine, tütün beyiyesi dışa
rısında vesile olacaktır. Bu hususu Hükümetin 
bilip bilmediğini ve Hazineye ne miktar bir yük 
tahmil edeceğinin Maliye Bakanı tarafından 
açıklanmasını istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adma buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde üzerinde 
görüşlerini arz eden çok sayın arkadaşlarımızın 
bâzı mütalâaları oldu. Komisyon adına bu mü
talâalara cevap vermekte fayda gördük, çünkü 
Yüce Heyetinizin isabetli bir karara varabilmesi 
için hakikatleri olduğu gibi bilmesinde fayda 
vardır, bu faydayı temin etmek için de çok sa
yın arkadaşlarımızın temas ettikleri ve müphem 
kaldığına inandığımız bâzı noktaları tavzih için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Çok muhterem Tekin Arıburun arkadaşım, 
buradaki izahları sırasında eşkiya takibi ve hu
dut müsademelerinin de harb hali sayılabileceği-. 
ni ifade ettiler. Paşam eski bir malûmata istina
den konuştuğunu zannediyorum, gerçi Askerî 
Ceza Kanunumuzun 10 ncu maddesinde «Silâhlı 
eşkiya düşman sayılır» hükmü mevcuttur. An
cak, Şekavet Kanunu Anayasamıza aykırı bu
lunduğu için iptal edilmiştir, bu suretle şakı 
mevcudolmadığı için şakinin tarifi hukukan 
mevcudolmadığı için Askerî Ceza Kanununun 10 

İ ncu maddesindeki hüküm de askıda kalmış bu-
lunmaktadır. 

Yine malûmları olduğu veçhile hudutlarda 
vııkubıılan silâhlı çatışmalarda (Askıda kalmaz, 

i olmaz sesleri) kanun iptal edilmiştir. Hudutlar
da devamlı suretle silâhlı müsademeler cereyan 
etmektedir. Bu silâhlı müsademeler esnasında 
sakat kalan, vefat eden erlerimiz mevcuttur. Hu
dut müsademeleri esnasında karşı tarafla bir 
harb halimiz mevcudolmadığma göre harb hali 
de Anayasamızın QQ ncı maddesiyle ne şekilde 
meydana geleceği kabul edilmiş bulunduğuna 
göre, bir harb hali de mevcudolmadığmdan hu
dut hâdiseleri sırasında ister silâhla olsun, ister 
iple boğulmak suretiyle olsun, ister elle boğul
mak suretiyle olsun şehidolan erlerimiz vazife 
şehidi kabul edilmektedir. Harb malûlü kabul 
edilmemektedir. Kaldı ki, burada mütalâalarını 
serd eden çok değerli arkadaşlarımdan bir husu
su da sormak istiyorum, ekseriya sakat kalmak 
veya vefat etmek bir askerî hizmetin ifası sıra
sında da meydana gelmektedir. İç Hizmet Tali
matnamesinde vazife, askerî hizmeti gerektirdi
ği her hangi bir işi yapmak veya yapmamak ola
rak tarif edilmektedir. Bilfarz, Doğu hududu
muzda sıfırın altında 42 derecede, 50 derecede, 
30 derecede, 25 derecede nöbet tutarken iki ba
cağı donduğu için kesilen bir erimizi harb ma
lûlü veya vazife malûlü saymak, hususunda; eli
mizdeki mevzuata göre vazife malûlüdür, buna 
250 lira maaş bağlıyoruz. Arkadaşlarımızın iz'-
anlarma sığınıyorum, biraz önce benden evvel 
konuşan çok Sayın Devlet Bakanı arkadaşım 
ifade ettiler, halen mer'i mevzuatımıza göre uç
makta bulunan bir tayyare, bir piyade birliğinin 
üzerine düştüğü takdirde, eğer piyade birliği 
hali istirahatte ise, piyade birliğinden ölenler 
âdi malûl sayılmaktadır. Eğer vazife halinde ise, 
manevra esnasında vukua gelmişse kaza, tayya
rede şehidolanlar harb malûlü, aşağıda piyade 
birliğinden şehidolanlar vazife malûlü sayılmak
tadır. Bunun adaletle, hakla, hukukla ne şekil
de telif edilebileceğini anlamak cidden zor. 

Kaldı ki, çok Sayın Ural arkadaşımız bura
da patates soyarken de bu kanunun şümulüne 
girer buyurdular. 

SAFFET URAL (Bursa) — İç hizmet vazife
sidir, patates soymak. 

| BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
I YİĞİT KÖKER (Devamla) — Ben şimdi Emek-
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li Sandığı Kanununun 48 nci maddesini kendi
lerine okuyorum : «... vazife malûllükleri, keyif 
verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, 
kanun tüzük ve emir dışında hareket etmiş ol
maktan, yasak fiilleri yapmaktan, intihara te
şebbüsten her ne suretle olursa olsun kendisine 
veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar 
yapmak maksadından doğmuş olursa, bunlara 
uğrıyanlar hakkında âdi malûllük hükümleri 
uygulanır» diye hüküm getirmiştir. Yani, vazi
fe malûlü olabilmesi için şahısların kendi kusur
ları veya kasten meydana gelen hâdiselerle ma
luliyete duçar olmamaları kanunla teminat altı
na alınmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, patates soyarken vazife malûlü 
olmaya Türk mevzuatı muvacehessinde imkân 
yoktur, bunun böyle bilinmesinde zaruret var
dır. 

Yine, Sayın Ural arkadaşım, istiklâl Madal
yası Kanunu dolayısiyle bunların adedlerinde 
değişiklik olabileceğini malî portesinin ne oldu
ğunu, bu kanundan kaç kişinin istifade edece
ği hususunu da Hükümetten sordular, ben ken
dilerinin sormuş oldukları hususa komisyon adı
na yapmış olduğum ilk konuşmada cevap ver
miş olduğumu tahmin etmiş olmakla beraber, 
kendilerini tatmin edebilmek için yeniden arzı 
cevabediyorum. Bu kanunun Hazineye tahmil 
ettiği malî külfetin yekûnu 17 milyon Türk li
rası civarındadır. Tütün beyiyelerinin artan 
miktarları muvacehesinde beş sene zarfında bu 
külfetin yavaş yavaş azalacağı ve bir zaman son
ra Hazinenin hiçbir külfete duçar olmıyacağı 
hususunu da beyan etmek isterim. 

Yine Sayın Ural arkadaşımızın sordukları hu
susu tekrar arz ediyorum, Türkiye'de 1 Ocak 
1968 durumu itibariyle harb malûlü sayısı ve 
vazife malûlü sayılarını arz ediyorum: Bu ra
kamlar, Millî Savunma Bakanlığının resmî ka
yıtlarına istinaden verilmiş rakamlardır, katî 
rakamlardır. Harb malûlleri, 

Subay: Birinci derecede 15 aded, ikinci de
rece 4 aded, üçüncü derece 51 aded, dördüncü 
derece 53 aded, beşinci derece 110 aded, altıncı 
derece 121, yekûn 354. 

Erler: Birinci derece 142, ikinci derece 94, 
üçüncü derece 668, dördüncü derece 183, beşin
ci derece 1 173, altıncı derece 1 006 yekûn 
3 266. 

Vazife malûlleri : Birinci derece subaylar 
24, ikinci derece 5, üçüncü derece 32, dördüncü 
derece 71, beşinci derece 76, altıncı derece 44 
yekûn 256. 

Erler: Birinci derece 80, ikinci derece 49, 
üçüncü derece 332, dördüncü derece 123, beşin
ci derece 430, altıncı derece 692 yekûn 1 706. 

Yetimlerin sayısı : Şehitlerin dul ve yetimle
ri 13 157, vazife yüzünden ölenlerin dul ve ye
timleri 3 811 adeddir. 

Yine çok Sayın Arıburun arkadaşım konuş
maları sırasında harb malûlleri ve gazilerimizin, 
şehitlerimizin bu kanunla ruhlarının muazzep 
edileceklerini ifade ettiler, Burada yaptığımız 
tarif 5434 sayılı Emekli Sandığının kuruluşu 
hakkındaki Kanunun arzu ettiği bir tariften iba
rettir. Hiçkimse ne Hükümet olarak, ne komis
yon olarak ne de Yüce Parlâmentonun üyeleri 
olarak gazilerimizin ve şehitlerimizin kemikleri
nin sızlatılmasını arzu etmemektedir. Komisyon 
olarak ve Hükümet olarak mevcut bir adaletsiz
liğin düzeltilmesi hususunda Yüce Senatonun 
yardımcı olmasını istirham ediyoruz ve bu te
menni ile verilen değişiklik önergelerine iltifat 
edilmemesi hususunu istirham ederek Yüce Se
natoya saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Sayın enatörler, üç saate yakın bir 
zamandan beri bu kanun tasarısı üzerinde gö
rüşmekteyiz. Zannediyorum ki, bütün temel me
sele bu kanun tasarısı Hükümetçe yeteri kadar 
üzerinde teferruatlı olarak durulmadan hazırla
nıp getirildiği için, burada insanı vicdanen mu
azzep eden ve karar vermesinde müşkil noktaya 
iten bir durum doğmaktadır. Gerçekte kanunun 
açık ifadesi bir menfaat dağıtımı şeklinde gö
rülmektedir. Eğer Türkiye'de bir sosyal sigor
ta sistemi bütün vatandaşlarımız için kurulabil
miş olsa idi, tahmin ediyorum ki, bu gibi ko
nularda ve buna mümasil ve bundan sonra gel
mesi muhtemel bulunan birtakım haklar mev
zuundaki talepler Yüce Parlâmentoyu daha az 
işgal ederdi 

Şimdi, konunun temel noktalarına temas ede
cek olursak, zannetmiyorum ki, dünyanın hiçbir 
ülkesinde harb malûllüğü ile vazife malûllüğü 
bir mütalâa edilmiş olsun. Biz maalesef bir 
menfaat dağılımı konusunu tanzim ederken bey-
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nelmilel anlamda ve iç hukuk anlamında şimdi
ye kadar tamamen ayrı bir hüviyet arz etmiş 
olan iki mefhumu birleştirmiş, birbirine karış
tırmış duruma düşüyoruz. 

Harb malûllüğü, sayın senatörler Emekli Ka
nununun 64 ncü maddesinde çok esaslı olarak 
tadadedilmistir. Dikkat buvurulursa buradaki 
hâkim iki unsur vardır. Bir tanesi sefer halinde 
bulunmak, ikincisi düşman silâhı ile maluliyet 
durumuna düşmek. Bu iki unsur birbirinden çok 
ayrıdır muhterem senatörler. Seferde dahi savaş 
alanında bulunan birtakım askerî eşhasın harbin 
zorlukları karşısında kendisini yaralamak sure
tiyle savaş dışına çıkmaya çalıştıkları çok görül
müş ve müşahade edilmiştir. 

Buradaki tadat edilmiş bulunan maddeler 
gelişi güzel hükme bağlanmamıştır, sayın sena
törler. O kadar ki, savaş alanında eğer şehit düş
tüğünüz sizin birliğiniz tarafından birtakım ve
sikalara bağlanmıyacak olursa yani biz bir ka
yıp durumunda kalırsanız ne siz ve ne de sizin 
dul. ve yetimleriniz orada şehit düştüğünüzü is-
bat edinciye kadar herhangi bir hakka sahip ola
maz. Bunlar hepsi ortadadır. Bu haksızlıklar 
niçin düzelmiyor? Ben şimdi hükümete soruyo
rum. Sayın Komisyona soruyorum. Bu boşluklar 
mevzuatta dururken madem bütün haksızlıkla 
rı düzeltiyoruz. O halde hepsini cami olarak ni
çin kanun getirilmiyor? 

Kanunu savunan arkadaşlarım, sık sık şu 
tipik misâli veriyorlar. Diyorlar ki, bir uçak 
manevrada, içindeki personelle beraber kara or
dusunun içinde bulunduğu bir sahaya düştü ve 
orada bâzı er veya subayları, astsubayları yara
ladı, sakkatladı veyahut şehit etti. Uçakta bulu
nanlar mevcut kanuna göre harb malûlü adde
dilecekler. Fakat şehit ettikleri vazife malûlü 
durumuna düşecek ve burada bir haksızlık do
ğacak. Doğru, sayın senatörler. Hakikaten böy
le bir durumda bir haksızlık vardır. Bu tipik 
haksızlık olarak öne sürülen misâlde haksızlığa 
hal tarzı olarak getirilen iç hizmetin çeşitli fonk
siyonlarını ifa ederkende bu şekilde bir sakat
lığa duçar olana da aynı şekilde hak vermek, 
harb malûllüğü hakkını vermek aynı şekilde bir 
haksızlığı doğurmak demek değil midir? Bura
da belki misâl patates soyma misâli biraz ilk du
yan arkadaşlarımız için tuhaf geldi. Askerlik 
hayatının dışında olan sayın senatörler için ga-

1 yet tabiî. Fakat mutfak hizmetleri sayın sena
törler, iç hizmet talimatnamemize göre. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Askerî vazife 
değildir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Aske
rî vazife meyanmdadır, iç hizmetin hükümleri 
içindedir. 

ÂKİF TEKİN (Antalya) — Değildir, yar
dımcı vazifedir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu 
nihayet bir tanesi. Buna benzer diğer her hangi 
bir misâli de vermek mümkündür. Masa başında 
çalışırken ölüveren bir arkadaşımız şehit midir? 
(AP sıralarından değildir, sesleri) Harb malûlü 
müdür? Ama vazife malûlü. Fakat hepsi aynı 
duruma gelebilir mi, sayın senatörler. Mesele bu
rada. Harb psikolojisinin çok büyük etkisi var
dır. Harp dendiği zaman, sefer dendiği zaman 
gerçekleri söylemek mecburiyetindeyiz, sayın 
senatörler.Burada gerçekleri söyliyemezsek hiç 
bir şeyi haliedemeyiz. Savaşa seve seve kolay 
kolay gidilmediği, gitmiyenlerin de mevcut ol
duğu vâki. Biz dolayısiyle bunları bir mütalâa 
edemeyiz. Vatanın müdafaasına severek savaş
ta gitmelerini temin etmek için toplum olarak 
manevi değerlerin yanında birtakım sosyal ve 
ekonomik değerler vermek mecburiyetindeyiz. 
Zaten manevi değerleri de kısmen toplumun ver
diği değerler yaratmaz mı? 

Sayın Arıburun'un ortaya koyduğu gerçekle
re eğilmek mecburiyetindeyiz. Kanunun diğer 
sakat tarafları da var. Esas olarak şuna bina 
ediyor. Hizmet riski diyor. Fakat hizmet riskin
de tadat yapmıyor. Mayın döken bir erin hizmet 
görevi ile nöbet bekliyen bir erin hizmet görevi 
hudutta kaçakçılarla mücadele eden bir erin 
durumu tankın içinde bulunan bir tank görevli
sinin durumu, uçakta bulunanın aynı olabilir 
mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Gürsoytrak, 
tankta 17 kişi yandı. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — işte 
Sayın Komisyon Başkanı tefrik lâzım, ayırmak. 
Vazifeye gitmeyi teşvik edebilmek için gönüllü 
olarak gitmeyi temin edebilmek için biz bunla
ra derece vermek mecburiyetindeyiz. Çıkardığı
mız çeşitli tazminat kanunlarımda kıtada bulu-

I nursa, tazminatın şu kadar, karargâhta bulu-
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nursa su kaçlar diye ayırmadık mı? Yüce Sena-
lemis buna karar vermedi mi? Şimdi neden hep
sini ezbere bir duruma getiriyoruz? Ben de
mek i?.''emiyorum, ki, vazife malûlü bulunan ar
kadaşlarımızın toplun içerisinde bulunan içti
mai ypmantılarım bugünkü seviyesinde bıraka
lım, Ama öyle bir tadarı geliyor ki, kamınıza 
iman kanıma muhalefet etse nıuazzeboluyor, et-
ni£C3 yine; ın^a^rebolu.yor. Düzeltmek istesek 
bu temayülü görmüyoruz. 

^sym. -rmmürler. haksızlıkları giderelim der
ken yeri haksızlıkları getiriyoruz. Nasıl dü-
adi-merlr runları? S?mimi bir anlayış havasına 
gimmr^k, brmhra samimî olarak eğilmezsek dü-
aslrmd: rrJmrım bulabilir miyia? Sonra karma 
tekniği b:;h:..m?n:lr-n dr kusurları vrr. (e) fık
rasını grt i r inek srnan senatörler, (d) fıkrası 
kmıaibğmrmn başir duruma düşüyor. Hüküm-
"û^ duruma geliyor. Bilrmyorum sayın komis
yon bura ması! eevap verecekler? Sonra kanun
da açıklık yok. Hüküm gayet geniş. Tatbikat 
ta büyük rorluklar doğacaktır, Bilhassa Mali
ye Bakan1, arkadaşımız bu kanuna nasıl rahat. 
lıkla anlpyıs gcsterdb biraz hakikaten bizi şüp
heye sevk ediyor. Çünkü biz şeref madalyaa-
aylığı vermek istediğimi vam.ndaaknmıza ba-
nü s bunları malî mlrmt^an dolayı kolay kolay 
bağhyarmyorım. Tutuyoruz burada ilk ?.TZ-
rla görür ea - Komisyon BrskEnınm ifadesine gö
re - 17 milyon lira 60 milyon İmaya ilâveten bu 
sene 17 milyon Ura daha bir bütçeden, tabiî 
birincisi bütçeden değil doğrudan doğruya da
ha eski alınmış bir kanuna göre ayrılıyor. Fa
kat bütçeden ayrıca bir 17 milyon lira vazife 
malûllerini harb malûlü kabul ettiğimiz zaman 
bir sarf etme durumuna gidiyoruz. 

Burada neticeyi su şekilde bağlıyorum. Ka
nun yeni haksızlıkları, getiriyor. Uluslararası 
dahi olan harb hali ile sefer hali ile, barış du-
ramunr, birbmine karıştırıyor, Millî teşvik un-
rurlamm omasbmr kalmnyor, Kanun tekniği ba
bamından kusurla. O bakımdan teklif s.iiy? 
iv.m, Bir Önerge do "takdim edeceğim. Komis
yon kanunu geri alsın. Şu aksak taraflarını da 
dürekelin. Ondan sonra elbirliği ile çıkarla
terna Saygılarımla. 

7? AŞ ZAİT —Sayın Tekin, 
AKİF TEKİN (Antalya.) — Sayın Başkan, 

smrm sermekler, bmı baza hususları net olarak 

belirtmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nuyorum, 

Meseleyi şöyle vaz'etmek vs düşünmek dana 
doğru olur kanaatindeyim. Harb malûlü şimdi
ye kadar kime deniyordu? 

1. Harbde olan şehit ve harbde olan ma
lûllere, 

2, Hararda tayyarecilerle, denizaltıcılara ve 
ak ımlara ve deni^ personeline deniliyor idi. 

Kar?, ordusu nasıl ölürse ölsün, şehidolursa 
olsun. Bu haktan mahrum bırakılmış idi. Ev
velâ kara ordusuna bir hak vermektedir bu ka
nun, Şöyle ki, eskiden kara ordusu ne idi. şim
di r.erllr? Eskiden havacılar ne idi, şimdi ne
dir? Bunlrrı yarıştırır1? ak kara ordusunun 
•rr1vH ym cdmmna ve ölenine de şehit değil de 
şehitlerin aldığı parayı vermek zaruretini duya
cak vm a, Şimal eskiden kara ordusu piyade tü
feği, atla çekilen top, süvpri ve at. Talim ye
ri talimhane. Sporumsu tatbikat ve manevra
lar parasızlıktan, kadro yetersizliğinden pek ya-
mlamo?. Hakiki mermi ile talim yok. Manevra 
yok; tatbikat yok, talim mermisi ile yapılır. 
Durum bu, Buna nazaran havacılar, denizciler 
daim eck tehlikeye mâruz. Teşvik etmek ve on
lara bâzı haklar vermek lâzımgeliyor. Manza
ra bu. Şimdi bara ordusu tank, zırhlı topçu ve 
motorlu topçu, zırhlı süvari ve motorlu nakli
yeden ibarettir, Talim yeri arazidir. Talim 
sekli hakiki mermilerle muharebe tatbikatları 
^eklmdedr., Esin. talimhane talimciliği ile ra
hat hasır ol, yanaşık düzen arka çantası teftişi 
kalkmıştır, Tatbikattır, arazidedir. Tatbikat 
lar hakiki mermi ile yapılır. Yaptım, bulun
dum, piyon olarak bulundum, önde piyade 
gider mermisini atar, arkasında roket onun ka
fasının yanından atar, arkasından makinalı tü
fekler atar, arkasından topçu atar, hakiki mer
midir, yanından atar bunun öleni olur, şehidola-
m olur, yaralananları olur. Topçu mermisi 
^eker ummadığı bir yerde kara ordusunun ma
nevraya iştirak edenini, o tatbikata iştirak 
edeni öldürür. Bütün bunlar gözümüzün önün-
oo esrovam eden hâdiselerdir. 

Size bir tank eğitimini söyiiyeyim, muhare-
b?:.!e tank giderken yaralanan veya taııkda arı
za olduğu ioin aşağıda""'. t?hlive vardır, bunu 
yaptırmak ie'n alt kepak ~g:hr er s alını verilir. 
Palet eri yakaladı mı vurur öldürür, hu adam. 
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harb malûlü talimhane malûlü sayılmaz. Demek 
istediğim şudur, kara ordusu mekanik, hakiki 
mermi ile teknik olarak tehlikeler içinde vazife 
germektedir. Bunların ölenleri yaralananları, 
malûl olanları da tayyareden düşen gibidir, de
nizci gibidir, dalgıç gibidir. Tefrik edemezsi
niz. 

Sayın arkadaşlarım, özel kanunlarla yetişti
rilmiş birlikler vardır, gerillâcılar vardır, ko
mandolar vardır, özel görev hareketleri yapılır. 
Kıbrıs çıkartmalarındaki talimler gibi timler 
teşkil edilir. Her cins kuvvet içinde vardır, is
tihkâmından, piyadesinden topçusundan tank
çısına kadar, havacıların gözetleyicileri vardır. 
Bunlar tim olarak çalışır görev yapar, içindeki 
havacı şehit olur, yanındaki karacı o parayı ala
maz. O da bu vatan için beraber çalışmıştır. 
Bir hak yenmiyor. 

'Sayın senatörler evvelâ şunu belirtelim; ka
tiyen hak yenmiyor fakat kara ordusunun ara
zide tatbikat yaparken hakikî mermilerle ölür
ken, talim yaparken, sakatlanırken tatbikatlar
da hakları yeniyor. O hakları teslim ediyorsu
nuz. Bunu vicdanınızla her şeyinizle temin ede
rek bu tasarıya oy kullanmanız en büyük hak
şinaslık olur. Bu bakımdan eskisi gibi değildir, 
askerî görev patates soymak falan gibi görev 
değildir arkadaşlar. Askerî görev askerliğin 
ifası, bir askerî vazifenin yani vatan savunma
sında verilen bir vazifenin yerine getirilmesi 
meselesidir. Ötekiler yardımcı, teferruat mese
lelerdir. Askerî görev içine girmezler. 

Bütün bunlar göz önüne alınırsa, kara ordu
sunda da hazarda hakikî mermi ile tatbikat ya
panken talim yaparken, hakikî mermi ile atış 
yaparken, kazalarında şehidolanlarma ve sakat 
kalanlarına bu kanun aynı parayı verdirmekte
dir ki, büyük bir hakşinaslıktır, iç hizmet tali
matının gerektirdiği hizmetler vardır, nöbetler 
veya bâzan da devriye hizmetleri gibi. Sayın 
arkadaşlar Erzurum'da kışın bana 11 kişi veri
lerek Palandöken dağları üzerindeki mevzileri 
tetkik et gel dediler. Kışın burada mevzilenile-
bilir mi, gidilebilir mi, tank yürüyebilir mi top 
çıkabilir mi, rapor vereceğiz, 11 kişiyiz, Bir üs
teğmenim vardı. Gittik, üsteğmenim yolda kal
dı efendim. Baktım ki, orada donulacak, muay
yen bir mmtakaya gittik. Akşam karanlığında 
Lâleli Garnizonuna Palandöken dağlarından 
inerek canlarını kurtardım. Şimdi bu da görev

dir. Orada ufacık bir rüzgârda hepimiz ölebi-
lirdik. Bize verilen özel görev idi. Şimdi ne sa
yacaksınız arkadaşlar? istifa yoktur, gidemem 
yoktur, ben mütalâa serd ederim yoktur, bu va
zifeyi bana vermeyin ötekine verin yoktur. Da
hilî hizmet menetmiştir. Öyle ise bu vatan için 
oraya gideceksin. Bu emri yerine getireceksiniz. 
Ölünce de maaş almam, havacının aldığı para 
kadar bir para da lütfen bana veriniz. Onun için 
bir hak yemiyorsunuz, bir hakkı veriyorsunuz, 
bu kanuna rey veriniz, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ne karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bu
yurun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın ar
kadaşlarını, fevkalâde ehemmiyetli bir kanunu 
konuşmaktayız. Kanun tasarısı üzerinde müda-
velei efkâr etmekteyiz. Her şey anlaşıldı diyor
lar. Anlaşılmadığı şundan belli ki, Sayın son ge
len Âkıf Tekin arkadaşımız orduda Hava Kuv
vetlerini, Deniz Kuvvetlerini adeta bir ayrılık 
içine sokuyormuş gibi bir ifade ile itham etti
ler. Şimdiye kadar hiçbir arkadaş burada çıkıp 
da havacılara veriliyor, denizcilere verilmesin, 
denizcilere veriliyor, karacılara verilmesin diye 
verilsin verilmesin dâvası mevzuubahsolmadı. 
Mesele şehitlik ve malûllüktür. Yani gazilik, 
harb malûllüğü gazilik Unvanını hazerdeki va
zife malûllüğü ile şehitlikleri ile veyahut, da 
ölümleri ile karıştırmamaktır. Herkese verilsin 
diyoruz. Yalnız tertip yanlıştır diyoruz. Şimdi 
mevzuu ne filân yerde patates soymaya ne de 
falan yerde tankda hazarda şöyle oluyor böy
le oluyor, havadan düşüp şehidolanlarla niçin 
karadakiler müsavi addedilmiyor meselesi değil 
ki,buraya niçin getiriyoruz? Söylenecek daha 
birçok şeyler var. Eğer bu tarzda anlaşılıyorsa 
herkese verilsin, vazife malûllerine de şehitlere 
de dul ve yetimlere de verilsin. Dâva onları ter
fih etmektir. Ama unvanlarını, mânevi unvan
larını birbirine karıştırmamak lâzımgelir, bu bü
tün dünyada ayrıdır 
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Eğer dâva bu şekilde alınır ise kanunun geri 
gitmesi ve yeniden tanzim edilmesi lâzımgelir. 
Bunu arz ediyoruz. Binaenaleyh, daha anlaşıl
mamıştır, konuşacak arkadaşlarımız cılksın ko
nuşun, tavzih etsinler ve yanlış yollara sapmı-
yalım. Onun için kifayet önergesine lütfen oy 
venmeyin, konuşacaklar varsa, mütalâa beyan 
edecekler varsa daha ziyade tanzim bakımından, 
teînvir bakımından çıkıp konuşsunlar. Arz ede
rim. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Önergem 
hakkında konuşmak istiyorum lehinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır mümkün değil, yeterlik 
önergesinin ancak aleyhinde konuşulur. Yeter
lik önergesi okundu, aleyhinde konuşuldu. Ye
terlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum? 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi 

ile ilgili kanun tasarısının birinci maddesinin, 
«harb şehidi ve malûlü mefhumunu zedelemesi 
harb ve harbin dayandığı moral prensip ve se
beplere olumsuz etki yapması ve aynı zamanda 
Emekli Kanununda mevcut vazife malûlleri 
arasında eşitsizlik yaratması bakımlından tasarı
dan çıkarılmasına arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan kanun tasarısının: 
a) Birinci maddesi kaldırılarak yerine ikin

ci madde (birinci madde) olarak kabul edil
mesi, 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Arıburun önergenizin 
ikinci kısanını sonra okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan kanun tasarısının getirilme şekli 

şehit, harb malûlü, gazilik durum ve unvanla-
riyle vazife malûllerini tefrik etmek gayesiyle 
gösterilen bir gayretin büyük mikyasta suitevil 
edilmesine ve çok kötü yankılar uyandırmasına 
ayrıca tatbikat güçlükleri doğurmasına sebep 
teşkil edecektir. 
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Bu sebeple komisyonca geri alınarak yeniden 
tanzim edilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü ko

nuşulmakta olan kanun tasarısının birinci mad
desindeki, (e) fıikrasmm Komisyon tarafından 
geri alınması, (şehitlik ve harb malûllüğü mâ
nevi. değerini düşürmiyecek, zedelemiyecek, kal-
dırmıyacak) surette yeniden yazılması ve tek
lif edilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

izanir 
Orhan Kor 

«e) Hanigi meslek ve sınıftan olursa olsun 
tâlim, tatbikat, manevra, eşkiya takibi, kaçak
çılarla müsademe, mayın dökme ve toplama va
zifelerinin ifası sırasında çeşitli silâhların di
rekt tesirleriyle.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tarafımızdan teklif edilen (e) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde tanzimini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

«e) Hairigi meslek ve sınıftan olursa olsun 
talim, tatbikat, eşkiya takibi, kaçakçılarla mü
sademe, mayın dökme ve toplama vazifelerinin 
ifası sırasında çeşitli silâhların direkt tesirle
riyle;» 

BAŞKAN — Okunan önergeleri aykırılık 
sırasına göre oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Saffet Ural ile Sayın Telkin Arıburun'-
un birinci önergeleri birinci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını ön görmektedir. 

Sayın Tekin Arıburun, aynı önergenizde çı
karılacak birinci maddenin yerine ikinci mad
denin birinci madde olarak ilâvesini, bilâhara 
işleme tabi tutacağım. Bu sebeple önergenizin 
yalnız birinci kısmım şimdi işleme tabi tutu-
yorum. 
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Sayın Tekin Arıburun'un önergesinin birin
ci kısmı ile Sayın Ural'm önergesi birinci mad
denin tasarı metninden çıkarılmasını öngörmek
tedir. Komisyon katılıyor mu?... Katılmıyor. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ko
misyona iadesi diyor. 

BAŞKAN — Aykırı olan evvelâ çıkarılma
dır, tamamen çıkarılma. Müsaade buyurun sıra 
ile geleceğiz. 

Çıkarılmayı ön görmektedirler. Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu?... Katılmıyorlar. Komis
yon ve Hükümet katılmıyorlar. Nazarı dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. Na
zarı dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge Sayın Tekin Arıburun'un ver
miş olduğu önergedir. Komisyonun birinci mad
deyi geri almasını ve tesbit ettiği bazı husus
ları gerekçe olarak göstermek suretiyle sadece 
geri almaktan ibarettir. Komisyon geri alıyor 
mu almıyor mu?... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Almıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyonun geri almasını iste
mektedir. Bu sebeple komisyona geri alınarak 
komisyona iadesini Umumi Heyete Sayın Tekin 
Anburun teklif etmiyor. Komisyonun ihtiyar 
hakkını kullanıp kullanmamasını öngörmekte
dir. Şayet önergesinde komisyona geri çevril
mesini deseydi komisyona sorduktan sonra Ge
nel Kurulun hakemliğine arz eder idim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — O şekil
de tadil ediyorum. 

BAŞKAN — Arz edeyim. Biraz sonra üçün
cü önergenizde o var Sayın Anburun. Bu sebep
le Komisyona soruyorum. Komisyon, Sayın Ko-
misyoin Başkanı Sayın Tekin Anburun geri al
manızı teklif ediyor. Alıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Almıyoruz. 

BAŞKAN — Almıyorlar. Saym Tekin An
burun yine birinci madde ile ilgili (e) fıkrası
nın şehitlik ve harb malûllüğü, mânevi değeri
ni düşürmiyen, zedelemiyen, kaldırmıyan suret
te yeniden yazılması ve tertibedilmesi şekliyle 
komisyona iadesini istemektedir. Bu şekilde 
şartlı olarak yani şehitlik ve harb malûllüğü 
mânevi değerini düşürmiyen, zedelemiyen, kal-

dırmıyacak surette yeniden düzenlenmek şekliy
le (e) fıkrasının komisyona havalesini istemek
tedir, geri çevrilmesini istemektedir. Yani ko
misyona gönderilmesini istemektedir. Komis
yon?... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
Maddede böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Hükümet?... Katılmıyor. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan görüşüldü, mev
zu önerge sahibi tarafından da izah Adildi. Bu 
sebeple yeniden önergenin leh ve aleyhinde söz 
açmaya imkân yok.. 

Komisyon ve Hükümet birinci maddedeki, 
(e) fıkrasının, önergede gösterilen hususlar içe
risinde yeniden düzenlemek üzere geri çevril
mesi hususuna katılmıyorlar. Nazan dikkate alı
nıp alınmamasını oylannıza arz ediyorum. Na
zarı dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Orhan Kor ve Sayın Ekrem Özden 
birinci maddede bulunan (e) fıkrasının, «Hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun talim, tatbikat, 
manevra, eşkıya takibi, kaçakçılarla müsademe, 
mayın dökme ve toplama vazifelerinin ifası sı
rasında çeşitli silâhların direkt tesirleriyle» 
şeklinde (e) fıkrasının düzeltilmesini istemekte
dirler. 

Sayın Özden sizin önergeniz de Sayın Kor'-
un önergesi de harfiyen birbirine uymaktaJdır. 
Komisyon (e) fıkrasının biraz önlce okuduğum 
şekilde değiştirilmesi yönündeki önergeye katı
lıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Halen müza
kere edilen metin Sayın Kor ve Saym Özden'in 
teklif ettikleri hususu kapsamına almış bulun
ması hasabiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Hükümet?... Ka
tılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci madde üzerineki önergeler reddedil
miş bulunmaktadır. Birinci maddeyi biraz ön
ce okunan şekliyle oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a),(b), (e) 
ye (d) fıkralarına göre harb malûlü statüsünde 
bulunanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı 
Kanun uyarınca almakta oldukları inhisar be
yiyeleri üçte birleri 1968 yılında dağıtılan mik
tarlar üzerinden saklı tutulur. 

Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit ye
timi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna 
göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birleri di
ğerlerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan 
sonra artan miktar üzerinden usulüne göre öde
nir. 

Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1968 yılında al
dıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar 
Hazineye kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var
dır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan (1244) sıra sayılı 

kanun tasarısının 2 nci maddesinin Millet Mec-
lkinden geldiği şekilde aynen kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altaln 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin ilk paragrafının aşağıdaki 

şekilde tâdilini arz ve teklif ederim. 
Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), 
(c), (ç), (d) fıkralarına göre harb malûlü sta
tüsünde bulunanların 1485 sayılı Kanun uyarın
ca almakta oldukları inhisar beyiye ikramiye
leri 1968 yılında dağıtılan miktarlar üzerinden 
şehidin, dul ve yetimleri arasında taksim edi
len hissesi ise 6 nci derece harb malûlü erin 
1968 yılı hisselerine eşit seviyeye geldikten son
ra saklı tutulur. 

Bursa 
Saffet Ural 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim mucip sebeplerden ötü

rü konuşulmakta olan kanun tasarısının 2 nci 
maddesinin birinci paragrafı sonuna, «saklı tu
tulur.» kelimelerinden evvel aşağıdaki cümlenin 
ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

ilâve cümle : 
«Şehidin dul ve yetimleri arasında taksim 

edilen hisse ise, 6 nci derecede harb malûlü erin 
1968 yılı hissesine eşit seviyeye geldikten son
ra.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesinin ilk paragrafının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

istanbul 
Ekrem Özden 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), (c), 
(ç), (d) fıkralarına göre harb malûlü statüsün
de bulunanların 1485 sayılı Kanun uyarınca al
makta oldukları inhisar beyiye ikramiyeleri 
1968 yılında dağıtılan miktarlar üzerinden şehi
din, (dul ve yetimleri arasında taksim edilen) 
hissesi ise 6 nci derece harb malûlü erin 1968 
yılı hissesine eşit seviyeye geldikten sonra saklı 
tutulur. 

BAŞKAN — Sayın Kor önergeniz Sayın Öz
den'in önergesinin aynıdır. 

ORHAN KOR (izmir) — Okutun efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi
nin ilk pragrafmm aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), 
(c), (ç) ve (d) fıkralarına göre harb malûlü 
statüsünde bulunanların 1485 sayılı Kanun uya
rınca almakta oldukları inhisar beyiye ikrami
yeleri 1968 yılında dağıtılan miktarlar üzerin
den şehidin dul ve yetimleri arasında taksim 
edilen hissesi ise 6 nci derece harb malûlü erin 
1968 yılı hissesine eşit seviyeye geldikten son
ra saklı tutulur.» 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde

siyle ilgili kamın tasarısının 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına tütün ikramiyelerinin 1968 de 
dondurulmasının ilerideki hayat şartlarına uy
durulması ve mağduriyete sebebiyet verilmeme
si bakımından aşağıdaki ibarenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 
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Ek ibare : «Her üç yılda bir Maliye Bakan
lığı tarafından durum tetkik edilerek gerekir
se dağıtılan miktar artırılarak günün şartları
na uydurulur.» 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim mucip sebeplerden 

ötürü görüşülmekte olan Kanun tasarısının 
2 nci maddesi 2 nci paragrafının aşağıdaki şe
kilde tadil edilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

2 nci Madde 2 nci paragraf satır başı; 
Çıkarılacak kısım 
(Bu Kanım uyarınca harb malûlü ve şehit 

yetimi sayılmış bulunanlara...) 
Yerine yazılacak satır 
(Bu Kanunun (e) fıkrası şümulüne giren 

malûller dul ve yetimlere de) 
BAŞKAN — Evet, önergeler üç kısmı kap

samaktadır. 
Sayın Altan'ın önergesi... 
NAHlT ALT AN (Çanakkale) — Önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Zaten önergeniz işleme tabi 

tutulmıyacaktı. Diğer önergeler 2 nci madde
nin birinci paragrafı ile ikinci paragrafı ilgi
lendiren hususlardır. Sayın Saffet Ural'ın bi
raz önce okunan ikinci maddenin birinci ben
dini değiştiren önergesidir. Komisyon birinci 
maddeyi değiştirmek istiyen Sayın Ural'ın 
önergesine katılıyor mu?.. Komisyon katılmı
yor... Hükümet?.. Katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tekin Arıburun, ikinci maddenin bi
rinci bendini biraz önce okunan ilâve cümle 
ile değiştirilmesini teklif etmektedir. Komis
yon bu önergeye katılmıyor... Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Ekrem Özden ikinci maddenin 
yeniden düzeltilmesini, aynı şekilde Sayın Or
han Kor'da ikinci maddenin ilk paragrafının 
düzeltilmesini ve bu şekilde ikinci maddenin 
birinci bendinin değiştirilmesini istemektedir
ler. İki önerge harfiyen aynıdır. İki önergeyi 
beraber soruyorum. Komisyon?.. Katılmıyor, 
Hükümet... Katılmıyor. Dikkate alınıp alınma

masını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ural ikinci maddenin birinci bendine 
bu kez bir ek ibare ilâvesini istemektedir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Geri alıyorum 
önergemi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ural önergelerini geri 
almışlardır. Sayın Tekin Arıburun «ikinci mad
denin ikinci bendinde biraz önce okunan deği
şikliğin yapılmasını» önergesiyle istemektedir. 
Komisyon?.. Katılmıyor. Hükümet?.. Katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz edeceğim : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz önce birinci madde ile Sayın Tekin 
Arıburun'un vermiş oldulu önergede «birinci 
maddenin kaldırılarak ikinci maddenin birinci 
madde olarak yer almasını ve şu şekilde birinci 
madde olarak metinde bulunmasını istemekte
dirler. Eklenen fıkrada Sayın Tekin Arıburun 
tarafından şöyle istenilmektedir : «Miktar han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun talim, tatbi
kat manevra, eşkiya takibi» birinci madde ola
rak bu şekilde istemektedir. «Kaçakçılık, mü
sademe, mayın, bu şekilde kaçakçılık, müsade
me, mayın dökme, toplama vazifelerinin ifası 
sırasında çeşitli silâhların direkt telsizlerle 
malûl olan vazife malûlleri derecelerine göre 
taksim edilir. Taksimin bu şekilde yapılmasını 
ve ikinci maddenin birinci madde olarak metin
de yer almasını istemektedir. 

Komisyon?.. Katılmıyor. 
Hükümet?.. Katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 

edeceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, öner
geler reddedilmiş bulunmaktadır. 

İkinci maddeyi biraz önce okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1485 sayılı Kanunun ve deği
şikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — T. O, Emekli Sandığı Ka
nununun '64 ncü maddesinin (e) fıkrası hükmü 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı 
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sebep ve tesirlerle malûl kalan ve şehidolanlar 
hakkında da uygulanır. 

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

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden özür dilerim, gö
remedim, oylama oldu. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Sayın Özden, hatamı tamir için tümü üze
rinde aleyhte size söz vereceğim. Yalnız daha 
önce Sayın Altan lehte söz istemişlerdir, buyu
run Sayın Altan, size aleyhte söz vereceğim. 
Oradaki görüşünüzü de ifade edebilirsiniz. 

Buyurun Sayın Altan, 10 dakikalık görüş
me süresine tabidir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın se
natörleri görüşülmesi biten bu kanun hakika
ten yerinde, lüzumlu ve bir müsavatı temin edi
ci kanundur. Bâzı arkadaşlarımın bir endişesi 
var, harb malûllerini, vazife malûlleri ile aynı 
tutulması doğru değildir diyorlar. Esasen harb 
malûlünün tarifi, vazife malûlünün tarifi belli
dir. Binaenaleyh normal olarak bu tarifi bilen 
arkadaşlarımız için mânevi yönden elbette 
farkları vardır, fakat bu malûllerin; ister 
harb malûlü olsun, ister vazife malûlü olsun 
hayatlarında düşecekleri sıkıntıyı giderme ba
bında getirilmiştir bu kanun. Burada bir mü
savat sağlanmaktadır. Mânevi evsaflarında bir 
müsavat bahis mevzuu değildir. Hiç kimse bu
nun ikisinin aynı olduğunu iddia edemez. Ama 
bu vazife malûlünün ve harb malûlünün du
rumları, mânevi durumları, ayrı bir mevzudur, 
bunların geçimlerini sağlamak ve daha doğru
su bulundukları yerlerde kimseye avuç açma
malarını, mağdur duruma düşmemelerini te
min etmek bakımından bu kanun getirilmiştir. 
Esasen şimdiye kadar maalesef Türkiye'mizde 

şehit yetimlerine ve bu şekilde harb malûlleri
ne gereken alâka gösterilmemiş, daima memle
keti için hizmet etmiş vatandaşlarımın fakrüza-
ruret içinde bırakılmışlar ve dolayısiyle sanki 
memlekt ve millet hizmetine gitmek bir vatan
daş için mağduriyeti muci'bolacak bir netice do
ğuracak hâdise olarak karşılanmıştır. Halbuki 
bugün bu gibi kanunları çıkarmakla bir bakım
dan sosyal adaleti de temin etmiş oluruz ve va
tanını, milletini seven vatandaşlarımıza mağ
dur duruma düşmemelerini ve vatan ve hizmet 
yolunda bu şekilde cansiperane çalışanların 
milletçe takdir edildiğini göstermek istiyoruz. 
Bu kanun bunu temin etmiş oluyor, yoksa mâ
nevi yönden elbette hepsinin vatandaş kalbinde 
ve fikrinde ayrı ayrı yeri vardır, bu kanun ha
kikaten lüzumlu ve âdil bir kanundur. Tasvip
lerinizden dolayı hepinizi tebrik eder ve mil
letimize, vatandaşlarımıza, bu kanundan istifade 
edecek arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, evvelâ bir vazifemi ifa edeyim; teşekkür 
ederim, bana söz verdiniz. Ama hakikaten mü
teessir ve müteellim olarak bu vazifeyi ifa ede
ceğim. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, ben ve tasa
rının aleyhinde olan arkadaşlar hiçbir zaman va
zife sırasında şehit düşmüş, yaralanmış, malûl 
olmuş vatandaşlarımızın kendilerine ve aileleri
ne, dul ve yetimlerine bir hak verilmemesi taraf
tarı olmamışızdır. Böyle bir hak verilsin ayrı bir 
kanunla, ayn bir mevzu içinde ve meseleler ge
nişliğine tadâdedilerek ortaya konulsun, biz de 
seve seve bu hakları kabul edelim gönlümüz bu
nu arzu ediyordu. Ama bir kanunla istiklâl Mu
harebelerinden sonra harbte şehit düşmüş, şehit
lerin dul ve yetişlerine harblerde, isyanlarda, is
tiklâl Muharebesinde, Birinci Cihan Harbinde ve 
bundan sonra olacak harblerde her hangi bir şe
kilde zarar görmüş ve şehit düşmüş vatandaşla
rımızın dul ve yetimlerine bir hak tanıyan mev
zuu bir tarafa iterek bu müktesep haklara ta
sallut ederek, daha doğrusu yeni bir mevzu ge
tirmek hak ve adaletle kabili telif değildir. O 
vatandaşlarımızın müktesep bir hakları vardı, 
böyle tanınmıştı, bu kanun getirilmişti ve buna 
göre de hak alıyorlardı. Şimdi biz bu haklara 
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el uzatıyoruz diğer vatandaşlara da hak veril
mesini kabul ediyoruz. Bunu doğru bulmuyo
rum, bunu yerinde bulmuyorum ve bilhassa bi
rinci maddeye eklenen (e) fıkrasında iç Hizmet 
Kanunu ve yönetmeliğinin gerektirdiği askerî 
görevler işin de gayet müphem, gayet elâstiki 
bir ibare olarak telâkki ediyorum ve bu ibarenin 
tatbikatında da tatbikatçıların çok müşkülâta 
mâruz kalacaklarını ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, başımızdan çok hâdiseler geçmiş
tir. Bir adam top tekerleği altında kalmış, ba
cağı yok olmuştur, kesilmiştir. Bu arkadaş, bu 
vatandaş emeklilik istemiştir, alamamıştır. Bir
takım müşkülât çıkarılmıştır. Vazife sırasında 
mıdır, değil midir. Hattâ öyle rapor almıştır ki 
bu ayağı kesilmesine sebebiyet veren kangren 
bilâhara geçirdiği tifonun tesiri ile olmuştur 
diye rapor vermiştir, Heyetisıhhiye. işte bâzı 
arkadaşlarımızın üzerinde durdukları ve tadili 
ieabeden maddeler olarak gösterdikleri mesele
ler bunlardır. O adamlara hak vermek lâzım
dır. Onların haklarını temin etmek icabederdi. 
Biz şimdi bu meseleleri bir tarafa koyuyoruz, 
meseleleri genişletiyoruz ve büyük hakları tanı
yoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (e) fıkrası 
hükmü bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan ve şehido-
lanlar hakkında da uygulanır ibaresi, geçici 
madde hakikaten çok korkunçtur. Bu maddeyi 
idareciler nasıl tatbik edeceklerdir? Burada işte 
ben suali buradan soracaktım, Sayın Başkanımız 
göremediler, sonra bu sözü verdiler. Burada di
yecektir; ne kadar tahmin ediyorsunuz? Ne 
kadar miktardadır? Ne kadar müracaat var
dır? Kaç milyon lira sarf edeceksiniz? Bunun 

taihsisatı hakikaten burada mevcut mudur? 
Acalba bu mevcut olanla bu getirdiğiniz hak 
karşılaştığı takdirde bu paraların eksik kalan 
miktarını kim verecektir, kim ödiyecektir? Bu 
suali mukaddere bir cevap vermek lâzımdı ve 
bu cevabı alacaktım, ama imkân olmadı. Eğer 
Sayın Bakan, tekrar söz almak imkânım var
sa - bilmiyorum acaba Başkan verebilir mi? -
eğer Bakan kabulünden sonra bir söz alır da 
bu meseleyi açıklarsa, hiç olmazsa gönlüm fe
rahlamış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunla filhakika 
bir hak zayi oluyor, fakat yeni haklar doğdu, 
bundan dolayı da ruhumda bir serpinti var, 
bir hazla burayı terk ediyorum. Hiç olmazsa 
bâzı müktesep haklara el uzattık ama, bâzı 
hakları da getirdik. Bu hakları gönül isterdi 
ki, başka kadrolarla getirelim. Ama olmadı. 
ilerideki iktidarlar belki bunu telâfi ederler 
düşüncesiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Kanunun milletimize hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmi-
yenler. Kalbul edilmiştir. 

Yarın Çarşamba günü saat 15,00 te birleşik 
toplantı yapılacağını bilgilerinize sunacağım. 

Daha önce Yüksek Heyetiniz almış olduğu 
bir kararla Çarşamba günü de çalışmayı kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple, yarınki bir
leşik toplantının idaresini yapan Başkan tara
fından toplantının bitiminin tebliğinden itiba
ren geçecek 15 nci dakikanın sonunda toplan
mak üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,53 

«•» 

B) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, İktisadi Devlet Teşekkülle
riyle belediyelerin 3659 sayılı Kanuna tabi 
personeline ikramiye, prim ve temettü veril

mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi ve İçişleri Bakam Faruk Sü-
kan'ın cevabı (7/551) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasma 
delâletinizi saygıyla arz ederim. 

21 . 3 . 1969 
Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Son olarak kabul edilen 1069 sayılı Kanun, 

özel idare ve belediye memurlarına % 10 - 15 
oranında avans verilmesini öngörmektedir. An
cak kanun iktisadi Devlet Teşekkülleriyle be
lediyelerin 3659 sayılı Kanuna tabi personelini 
kapsamadığından belediyelerin ve bunlara bağlı 
işlemlerin 3659 sayılı Kanuna tabi memurları, 
diğer arkadaşlarının nail olduğu maddi imkân
dan yoksun kalmışlardır. 

Diğer taraftan bunlar Kamu iktisadi Ku
ruluşları mensupları gibi yılda iki ikramiye de 
almadıklarından mağduriyetleri fazla olmuştur. 

Bunların 440 sayılı Kanunun geçici 7 nci 
maddesi delaletiyle 3659 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde yazılı ikramiye, prim ve temettü
den faydalandırılmaları düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise bunun uygulama şeklini tes-
bit eden bir talimat hazırlanmasına ihtiyaç gö
rülmekte midir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. M. : 2. D. Rs. Hs. Şb. Md. 

622. 69). 402.2 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Ga
ziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 25 . 3 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 9706-3784-7/551 sayılı yazıları. 

15 . 4 . 1969 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
yın Salih Tanyeri'nin, belediyeler ile bunlara 
bağlı işletmelerin 3659 sayılı Kanuna tabi 
personelinin, aynı kanunun 13 ncü maddesin
de yazılı ikramiye, prim ve temettüden fayda
landırılmalarının düşünülüp düşünülmediği 
hakkındaki yazılı soru önergesi incelendi. 

Sayın Senatörün önergesinde işaret edildiği 
gibi il özel idareleri ile belediyelere bağlı ku
ruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve 
hizmetlilerinin, genel idare memurları gibi, 
maaş veya ücret (durumlarına göre % 10 - 15 
oranında bir «avans» tediyesinden faydalandı
rılmaları amaciyle vaz'edilmiş bulunan 5.12.1968 
gün ve 1069 sayılı Kanun, 3659 sayılı Kanuna 
tabi işletme personelini avans tediyesinde kap
samı içine almamış olmakla beraber yürürlük
teki mevzuatımız hükümlerine göre, 3656 sa
yılı Kanuna tabi personelin almakta oldukları 
istihkaktan farklı olarak, işletme personeline 
3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla deği
şik 13 ncü maddesinin C, E ve G bendlerinde 
gösterilen ikramiye, prim ve temettü ödenmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Nitekim bu husus 29 . 3 . 1969 gün ve Ma
hallî idareler Genel Müdürlüğü ifadeli, 622-
406-2/9908 sayılı bir genelgemizle valilikler ara
cılığı ile bütün belediyelerimize duyurulmuş
tur. 

Bu ödemelerin uygulanmasına ilişkin bir yö
netmeliğin hazırlanması - şimdilik - düşünülme
mektedir. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

50 NCl BİRLEŞİM 

15 . 4 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

rseçiml 
2. — Yüksiek Hâkimler Kuruluna Hiç asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluma bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınırları içinde 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. —- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdcn'in, etiket koyma usulüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/471) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu naporu. (Millet 



Meclisi; 1/157; Oumlıulüyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 
(Bitiş tarihi : 4 . 5 . 1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 1 . 1969) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunokanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşsmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
'raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se

natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi <Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . S. 1969) (Bitiş tatilini : 24 . 4 . 1969) 

X 12, — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963' 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) (S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 '. (3 . 1969) (Bitiş tarihi : '24 .. 4 . 1969) 

X 13. — İstanbul Telknlik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 14. >— İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu,. (Millet Mec
lisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24. 4.1969) 

X 15. — İstanbul Üniversitesi 1965 Ibütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24 . 4.1969) 

X 16. .— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt-



çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) (Bitiş 
tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 17. <— :Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan -metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/971) (S. Sa
yısı : 1229) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 18. •— !Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı -: 1230) (Dağıtma /tarihi >: 18 . S . 1969) 
(Bitiş tarihi): 24 . 4 . 1969) 

X 19. — (Karayolları 'Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 2̂4 . 4 . 1969) 

X 20. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 
(Bitiş tarihi : 24 .4 .1969) 

X 21. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 
24 . 4 .1969) 

X 22. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nın 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 
(Bitiş tarihi: 24 . 4 . 1969) 
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X 23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 24. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 25. — Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının onan^ 
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yılı : 1243) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. C Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası öklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 13 . 5 . 1969) 

X 2. — Kooperatifler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) (Dağıtma tarihi 1 . 4 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 3. — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle-



ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 
5 . 5 . 1969) 

X 4. — 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/290) ; Cumhu
riyet Senatosu 2/256) (S. Sayısı : 1250) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 
22 . 4 . 1969) 

X 5. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

6. — 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taş
ra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum 
memur ve hizmetlilerin intibakları hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Maili ve İk
tisadi İşler, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/521; 
Cumhuriyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 1251) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 

22 . 4 . 1969) 
7. — Milletlerarası münasebetlerin yürütül

mesi ve koordinasyonu hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 2/243; Cumhuriyet Senato
su 2/260) (S. Sayısı : 12:54) Dağıtma tarihi : 
10 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1969) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı-
nm Millet Meclisince kabul olunan touetni. ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm Ye Ta
nıtıca ve Bütçe ve Plân 'komisyonları raporu 
(Mi'Det Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/996) (S. Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
11 .4 .1969) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasın
dan sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Senatosu 1/986) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 704) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
8ay% : 2337 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ye ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, T. € . Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi [hakkında kanun tasarısı,dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 7 . 1966 tarihinde Başkaıdıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 704) 

Malî ve İktisadi tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu , 21 . 2 . 1969 

Esas No. : 1/986 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 . 2 . 1969 tarihli toplantısında tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanunun gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair yetkili temsilcilerin verdikleri 
bilgilere göre : 

a) Maluliyete duçar olma fiilinin ömrü boyunca mağduru olan şahsın durumunu bir tarafa 
bırakarak vakanın cereyanı ve mevkiine göre kıymetlendirilmesi, 

b) Harb malûllerinin azalmakta, mukabil olarak tediyelere esas olan yekûn miktarlarının 
süratle artmakta olması dolayısiyle beher malûl şahsa ödenecek bedellerin cemiyet bünyesine te
sir edecek seviyelere yükselmesi, 

c) Mevcutların mağduriyetine mahal bırakmadan ödemeleri sabit tutması, vazife malûllerine 
imkân verilmesi görüşleriyle tasarı metni Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

1244 
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Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

Muş 
î. H. Bingöl 

Erzurum 
O. Alihocagü 

Kâtip 
Erzincan 

F. Baysoy 
Edirne 

M. N. Ergendi 
Balıkesir 

N. Sarlıcah 

Afyon Karahisar 
Y. K. Şenocak 

A. Karaküçük 
Tabiî Üye 
Ş. özkctya 

Çanakkale 
Z. Termen 

Muğla 
/ . Karaöz 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/986 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 3 . 1969 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 neü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun tasarısı) Komisyonu
muzun 14 . 3 . 1969 tarihli Birleşiminde ilgili bakanlık temsil çilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Mahiyeti itibariyle kanun tasarısı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Ancak, yeni getirilmiş bulunan (e) fıkrası ile, bütün askerî malûllere (harb malûlü tazmina

tı) hakları verilmiş iise de, 2 nci madde ile, açıkça unvan itibariyle de bunların tümünün (harb 
malûlü) sayılması gibi, aslında (harb malûlü ve şehitlik) kutsal unvanlarının mefhumlarını ze
deleyici, hattâ ortadan kaldırıcı bir anlam yaratmıştır. 

Bu suretle hem mânevi ve kutsal bir değerin zedelenmesine sebebiyet verilmiş, hem de 5434 
s/ayılı Kanunun 64 neü maddesd ile varlığı ve kıymeti kabul edilmiş ve hattâ ayrı bir başlık altın
da müstakil bir kısım olarak mütalâa edilmiş bulunan (harb malûllüğü) statüsü ve mefhumuna 
da aykırı hareket edilmiş bulunulmaktadır. 

Bu mülâhazalardan ötürü 2 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan «Bu kanun uyarınca harb 
malûlü ve şehit yetimi sayılmış bulunanlara» ibaresinin, (Bu kanunun (e) fıkrası şümulüne giren 
malûller, dul ve yetimlere de) şeklinde tadil edilmesi Komisyonumuzca zaruri ve hakşinaslık ad
dedilmiştir. 

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

Komdsyon Başkanı 
İstanbul 

Muhalefet şerhi eklidir 
T. Arıburun 

İzmir 
Muhalifim söz hakkım 

mahfuzdur 
O. Kor 

Başkanvekili 
İstanbul 

C. Yıldırım 

Malatya 
H. Öner 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Samsun 
H. E. Işıklar 

Kayseri 
S. Turan 

Adana 
2 nci madde tadiline 

muhalifim 
M. N. Âdemoğlu 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1244) 
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Muhalefet Şerhi 

1. 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinde (a), (b), (c), (ç) fıkralarında hakiki harb ma
lûlünün tarifi yapılmıştır. Hülâsa olartak; (harbde fiilen ateş altında, her nevi düşman silâhları
nın tesiri ile, askerî harekât, iç tedip ve hudut hareketleri sırasında) ölenler, yaralananlar «Şe
hit ve harb malûlleri olurlar...» 

2. (d) fıkrası file hava ve denizaltı kazaları bu şümule alınmıştır. Kanaatimee, gaye haklı 
fakat teknik taktim yanlış olmuştur. 

3. OBu defa, (e) fıkrası ile bütün malûller şümule girmiş ve (Harb şehidi ve malûlü) mefhu
mu büsbütün zedelenmiş ve hattâ ortadan kaldırılmıştır. 

'Bu sebepten ötürü harb ve harbin dayandığı monal prensip ve sebeplere ve harb malûllerinin 
hissiyatına mühim mikyasta menfi tesir edecek olan böyle bir karışımın yapılmasını doğru bul
mamaktayım. 

Vazife malûllerini terfih edici zamları sağlamalı, fakat unvanlar karıştırılmamalıdır. 
14 . 3 . 1969 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Tekin Arıburun 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 3 . 1969 

Escu No. : 1/986 
Karar No. : 132 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul ©dilen, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinde (d) fıkrasından sonra bir 
(e) fıkrası eklenmesi hakkında' kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 Mart 1969 tarihli 29 ncu Birle
şiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi ile tanınan hakların, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet görenlerden, hazarda ve fevkalâde hallerde talîm, tatbikat ve 
manevra sırasında ve İç Hizmet Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği askerî görevlerle özel 
kanunların tahmil ettiği diğer görevlerin ifası sırasında malûl kalanlara da teşmil edilmesini; 
ayrıca, bu değişikliğe paralel olarak, halen «inhisar beyiyeleri üçte birleri» nden istifade eden
lerin hakları saklı tutulmak kaydiyle, yukarıda sözü edilenlere, tesbit olunan esaslar dâhilinde 
ödeme yapılmasını öngörmektedir. 

a) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 6306 sayılı Kanunla eklenen 
(d) fıkrası ile; «hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçucularla, hangi 
meslek ve sıhftan olursa olsun emirle vazifeli olarak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve 
yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun emirle vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan deniz-
altıcılığm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü olan» muvazzaf ve yedek 
subay, astsubay, askerî memur, erbaş ve erlere, orduda vazifelendirilmiş sivil iştirakçilere ve er
likten dolayı aylık bağlananlara, «harb malûlü» denilmiş ve bunlara, vazife malûllüğü aylıklariy-
le birlikte «harb malûllüğü zammı» ödenmesi kabul edilmiştir. 

Sözü edilen hüküm, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet gören ve sadece yukarıda sayılan vazi
felilerden denizaltında veya1 havada hizmet ifa etmeleri halinde vazife mûlûlü olanlara uygulan
makta; Deniz ve Hava Kuvvetlerinin diğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel 

€ . Senatosu (S. Sayısı : 1*244) 
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Komutanlığmdaki görevliler, havada veya denizdeki emsallerine göre ve değişik şiddette olmak 
üzere hizmet riskine mâruz bulundukları halde, bu hükmün dışında kalmaktadırlar. 

Halbuki, bir vazifelinin mâruz kalacağı hizmet riskini, diğer bir sınıf mensubu ile mukayeseye 
imkân yoktur ve tehlikenin hepsi için mevcut bulunduğu bir vakıadır. Nitekim, bu nevi vazifele
rin ifası dolayısiyle malûl kalanlar, hizmet risklerini gösteren birer emsal teşkil etmektedirler. 

Vazifenin birini diğerinden üstün tutmak için hukukî bir sebep mevcudolmadığı cihetle, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında her sahada vazife görenlerin harb 
maluliyeti) zammından faydalandırılmaları, görev ve hizmette öngörülen eşitliğin zaruri bir netice
sidir. 

Esasen, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki hizmetlilere İç Hizmet Kanunu ile sağlanan sosyal hak
larda, sınıf ve meslekler arasında bir fark gözetilmemiş olmasına rağmen, sosyal yardım mahiyetini 
taşıyan harb malûllüğü zaammanın ödenmesinde farklılık yaratılması hizmetin özelliğine de uygun 
düşmemektedir. 

Bu itibarla, 6306 sayılı Kanunla T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen 
(d) fıkrasında belirtilen yerlerde, hazarda ve fevkalâde hallerde görev yapanlardan vazife malûlü 
olanların durumları harb malûlü emsalleri gibi mütalâa edildiğine göre, bunların dışında kalan
ların da aynı şartlar ve tesirler altında malûl olmaları halinde aynı işleme tabi tutulmaları, eşit
liğin sağlanması bakımından zaruri bulunmaktadır. 

Bu hususun gerçekleştirilmesini öngören tasarının 1 nci maddesi, Komisyonumuzca uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

b) Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun (a), 
(b), (c) ve (d) fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulunanlara verilmekte olan inhisar be
yiyeleri üçte birlerinden, tasarının 1 nci maddesi uyarınca harb malûlü ve şehit yetimi sayılanla
rın da istifade ettirilmelerini öngörmektedir. 

Harb malûlleri ve şehit yetimlerinin himayesi maksadiyle 1929 yılında 1485 sayılı Kanunla, 
Tekel maddelerinin satışı dolayısiyle verilen beyiyelerin üçte birinin, Ziraat Bankasında tesis olu
nacak bir fonda toplanması ve bunların harb malûlleri ile şehit yetimlerine tevzii kabul edilmiş ve 
bu uygulamaya bugüne kadar devam olunmuştur. 

Ancak, tesis edildiği tarihte 800 bin lira civarında olan fon, zamanla artarak 1968 yılında 60 
milyon liraya ulaşmış; buna mukabil, fondan yararlanan harb malûllerinin sayısı 1936 yılında 
1 128 iken, 1968 de 325 e düşmüş bulunmaktadır. Bu tabiî gelişme muvacehesinde, dağıtılan ik
ramiyeler, sözü edilen fonun tesisindeki «himaye» maksadının dışında bir nitelik kazanmış ve yük-
sdk miktarlara ulaşmıştır. 

Harb malûllerinin bu durumuna karşılık vazife malûlleri çok daha ağır ve kifayetsiz şartlar al
tında yaşama mücadelesi yapmaktadırlar. Nitekim, birinci derecede vazife malûlü olan erler ha
len 250 lira aylık aldıkları halde, aynı derecedeki harb malûlü erlere 1 876 lira aylık ödenmekte
dir. Birinci derecede vazife malûlü teğmene 607,50 lira harb malûlü teğmene 3 505,50 lira; vazi
fe malûlü binbaşıya 1 485 lira, harb malûlü binbaşıya 4 383 lira ödeme yapılmaktadır. 

Tasarının kanunlaşması halinde, halen sayıları 325 olan harb malûlü subaylara 1968 yılında ve
rilen Tütün İkramiyesi miktarı dondurulacak ve artan paralar, sayıları 256 olan vazife malûlü su
baylara belirli esaslar dâhilinde ve maluliyet derecelerine göre dağıtılacaktır. Vazife malûllerine 
tevzi edilen miktarlar, harb malûllerine yapılan ödeme seviyesine ulaştıktan sonra artan paralar da 
Hazineye kalacaktır, 

Tasarının 1 nci maddesi ile harb malûlü olarak kabul edilenlerin, harb malûllerine tanınan hak
lardan istifade ettirilmeleri tabiî olduğu kadar, inhisar beyiyeleri üçte birlerinin ulaştığı yüksek 
miktarların kazandığı nitelik dolayısiyle malûller arasında meydana gelen büyük dengesizliğin gi
derilmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunanlara da bu suretle bir teminat tanınması, 
sosyal bünyede mevcut bir eşitsizliğin düzeltilmesi yönünden zaruri telâkki edilmek gerekir. 
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Bu Mbarla, Millet Meclisi metninin 2 nci maddesinde öngörülen hususlar Komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş; tasarıyı Komisyonumuzdan önce tetkik eden Millî Savunmıa Komisyonunun, 
2 nci maddenin 2 nci fıkrasında yaptığı değişiklik, meselenin prensibini teşkil eden 1 nci madde
nin kabulünden sonra bir mâna ifade etmiyeceği cihetle benimsenememiştir. 

Yukarıda arz edilen hususlar muvacehesinde tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş
tir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü, geçici 4 ncü ve 5 nci maddeler Komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı da karariagtınlmıgtır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Koktr 

Aydın 
t C. Ege 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

SÖ2CÜ 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

istanbul 
H. Berkol 

Uşak 
M. F. Atayurt 

0. 

Kâtip 
Balıkesir 
C. tnkaya 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Ordu 
Ş. Koksal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — (5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkra
sından sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası ek
lenmiştir. 

e) Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, tat
bikat ve manevra sırasında ve İç Hizmet Kanu
nunun ve yönetmeliğinin gerektirdiği askerî gö
revlerle özel kanunların tahmil ettiği diğer gö
revlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmetle
rin çeşitli sebep ve tesirleriyle; 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c ve 
d fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulu
nanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı Ka
nun uyarınca almakta oldukları inhisar beyiye
leri üçte birleri 1968 yılında dağıtılan miktar
lar üzerinden saklı tutulur. 

Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit ye
timi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna 
göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birleri di
ğerlerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan 
sonra artan miktar üzerinden usulüne göre öde
nir. 

Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1968 yılında al
dıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar 
Hazineye kalır. 

MADDE 3. — 1485 sayılı Kanunun ve de
ğişikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin (e) fıkrası 
hükmü bu kanunun yürürlüğe girmesinden ev
vel aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan ve şehi-
dolanlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

Ba-

MALI VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ SAVUN

MA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 »ayılı 'T. O. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, fb, c ve d 
fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulu
nanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı Ka
nun uyarınca almakta oldukları inhisar beyiye
leri üçte birleri 1968 yılında dağıtılan miktarlar 
üzerinden saklı tutulur. 

Bu kanunun (e) fıkrası şümulüne (giren ma
lûller, dul ve yetimlere de 1485 sayılı Kanuna' 
göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birleri di
ğerlerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan 
sonra artan miktar üzerinden usulüne göre öde
nir. 

Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1968 yılında aldık
ları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar Ha
zineye kalır. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince ka
bul edilen ıgeçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 n»i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metni
nin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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