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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tahiî üye Haydar Tunçkanat; Başbakan 
Süleyman Demirel'in Karadeniz Bakır işletmesi 
sermaye teşekkülü ile ilgili beyanlarının tuta
naklara yanlış geçtiğini ifade ederek yanlış 
gördüğü hususları belirtti. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin; Başbakan Sü
leyman Demırerin Hükümet programı görüş
melerinde Karadeniz Bakır işletmesine şahısla
rın koyduğu yirmi bin lirayı yirmi milyon şek
linde ifade ettiğini ve bu hususu tashih etmek 
için &öz aldığını bildirdi. 

Samsun üyesi Fethi Tevetoğlu; Hükümet 
programının görüşülmesi sırasında şahsı ve ki
tapları hakkındaki yanlış beyanları cevapladı. 

Tabiî Üye Sami Küçük; Başbakan Süley
man Demirel'in Hükümet programı üzerinde 
konuşmalarındaki «99 milyon dolarlık Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikasının finansmanını sağ-

hyan insana % 10 ncu denildi ve bundan ötü
rü ipe götürüldü» şeklindeki beyanının yanlış 
olduğunu, o zamanın idarecilerine ait hâtıra 
defterinden bâzı notlar okumak suretiyle 
izah ve idam kararma bunların büyük ölçüde 
müessir olmadığını söyledi. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci; bâzı üyelerin 
konuşmalarında «Seçilmemiş başkan, gayrimeş-
ru başkan» gibi tâbirler kullanmalarının doğru 
olmadığını, eğer bir usulsüzlük ve kanuna aykı
rılık görülüyorsa onu bir önerge ile Senatoya 
intikal ettirmeleri gerektiğini ifade etti. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; istanbul'daki 
özel Rum okullarındaki Türk Bayrağının, Türk 
büyüklerinin resimlerinin ve Türkiye haritala
rının kaldırılması için öğretmenlere baskı yapıl
dığını, Millî Eğitim teşkilâtının bilnıiyerek 
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Rumların megalo idealarma yardımcı oldukla
rını izah ile gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. 

İstanbul Üyesi Tekin Arıburun; Atatürk'ün 
ölüm yıldönümünde birtakım saygısızlıklar ya
pıldığını ve anma törenlerinin suiistimal edildi
ğini ve bu yolun Ankara Televizyonu tarafın
dan da ihtiyar olunduğunu beyanla, bu sahada 
yapılması gerekenleri belirtti. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker; Atatürk'ün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle Ankara Televiz
yonunda yapılan neşriyata temasla, bunda hu
susi ve siyasi bir maksat bulunduğunu, gereği 
nin yapılmasını istedi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men; Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebe
tiyle radyoda yapmak istediği bir konuşmayı 
Radyo Genel Müdürünün, program hazırlandı 
bahanesiyle reddettiğini söyledi ve teessürleri
ni beyan etti. 

Devlet Bakanı Turhan Bilgin; Atatürk'ün 
ölüm yıldönümü dolayısiyle Ankara Televizyo
nunda gösterilen filimin Sovyet Büyükelçili
ğinden temin edildiğini; kontrol yapılmadan 
gösterildiğini, bu olaya Cumhuriyet Savcılığın
ca el konduğunu ve neticenin bilâhara arz olu
nacağını ifade etti. 

İstanbul Üyesi Ekrem özden; istanbul Ad
liye binasının taşlanması olayına temasla, adli
yenin her türlü taarruzdan masun kalmasının 
şart olduğunu ve bu gibi hâdiselerin tekerrür 
etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını is
tedi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik edeceği

ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Vâki davet üzerine Sovyet Rusya'yı ziyaret 
etmek üzere 12 Kasım 1969 günü Ankara'dan 
ayrılacağına ve kendisine, dönünceye kadar, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ibrahim Şevki 
Atasağun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Giresun üyesi ihsan Topaloğlu ve Konten
jan Üyesi Mehmet izmen'e izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul olundu. 

624 sayılı Devlet Personeli Kanununun 14 
ncü maddesinin (i) bendinin Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline karar verildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi görüşüldü ve 
kanunlaşmaları kabul olundu. 

18 Kasım 1969 Salı günü saat 15 te açılmak 
üzere Birleşime saat 17,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At alay Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer JJcuzal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1006) (IS. Sa
yısı : 1281) (Dağıtma tarihi 18 . 11 . 1960) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 7 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yetersa
yı mevcut, müzakerelere başlıyoruz efendim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Gaziantep Üyesi İbrahim Terfik Kut
lar'm; Gaziantep Adliye binasının elektrik kon
tağından yandığının sabit olduğuna dair de
meci. 

İBRAHİM TEVPİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Benim de söz 
talebim vardı. 

BAŞKAN — Mevcut efendim, zaptı sabık 
hakkında söz isteğiniz var efendim? 

İBRAHİM TEVPİK KUTLAR (Gaziantep) 
Sayın Başkan, kıymetli senatörler; bundan ev
velin oturumda Saym Ekrem özden, İstanbul 
Adliyesinin taşlanması konusundaki konuş
masının son kısmında: «Filhakika D. P. zama
nında Gaziantep'te Adliye binası yakılmıştır 
ve faili de bulunamamıştır» şeklinde konuşmuş
tur. Saym Ekrem özden'in bu ifadesinin yan
lış olduğunu tashih etmek üzere, düzeltmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Gaziantep Adli
yesi yakılmamıştır, elektrik kontağı ile yan
mıştır. Bu yapılan tahkikat neticesi sabit ol
muştur. Nitekim 27 Mayıstan sonra tahkikat 
konusu olmuş, adlî makamların verdiği hüküm
le elektrik kontağından yandığı sabit olmuştur. 
Saym Ekrem özden'in yakılmıştır şeklindeki 
ifadesinin bu şekilde tashihini istirham ede
rim, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Kutlar, teşekkür ede
rim efendim. 

2, — Konya Üyesi Fakili Özlen'in; Konya 
21 illet vekili Sadi Koçaş'ın kitabını millî ve sos
yal: yardım derneklerine Jııbc ettiğine ve satışın 
bu dernekler tarafından yapılmış olabileceğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Saym özlen. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, Saym Samsun Senatörü Doktor Fethi 
Tevetoğlu'nun 13 Kasım 1980 Perşembe günü 
Cumhuriyet Senatosunda geçmiş tutanak üze
rinde yaptığı bir konuşmada, eski senatör, ha
len Kenya Milletvekili Sadi Koçaş'tan bahset
miştir. Tutanakları inceledik. Sadi Eoçaş Bey
le de görüştük. Tutanağın tashiha muhtaç ko
nuyla ilgili kısmını aynen okuyorum: «Bu 
Parlâmentoda yalnız ben değil, daha birçok ki
tap yazan değerli arkadaşlarım vardır. Onla
rın kitaplarından da meselâ Sadi Koçaş arka
daşımız da Ermeniler hakkında kitap yazmış
tır, bu kitaptan da satınalınabilir, alınmıştır.» 
diye zikredilmektedir. 

Konuyu Sayın Sadi Koçaş ile görüştük ve 
anladık ki; Saym Sadi Koçaş hiçbir devlet dai
resine bir tek dahi kitap satmamıştır. Satabi
lirdi. Çünkü Türk - Ermeni ilişkileri hakkın
daki kitap, merhum Cumhurbaşkanımızın teş
viki üzerine millî ve insanî bir gaye ile yazıl
mıştır. içinde şahsi ve günlük politikayı ilgi
lendiren tek satır yoktur. Münhasıran dünya
da memleketimiz aleyhine yapılmakta olan bir 
propagandaya cevap vermek ve hakkımızda 
yaratılan yanlış ve kötü düşünceleri düzeltmek 

340 — 



C. Senatosu B : 7 

gayesini taşımaktadır. Bu yüzden arkadaşımız 
belki de tamamen devlet tarafından satmalına-
rak bol miktarda dağıtılması gereken böyle 
bir kitaptan faydalanarak devlet kasasından 
para kazanmayı doğru bulmadığı için kitabı 
satışa çıkarmamıştır. Kitap olarak çeşitli millî 
ve sosyal yandım derneklerine hediye etmiştir. 
Onlar kitapları almışlar ve kendileri satmışlar; 
kime, nereye, ne miktar sattıklarını da kendisi 
bile bilmemektedir. 

Bu arada Sadi Koçaş'tan da kitap almak 
istiyen bakanlık ve kitapevleri olmuştur. Tele
fonla veya mektupla müracaat etmişlerdir. 
Kendilerine bu durumu anlatarak, derneklerin 
adlarını ve onlardan kitabı satmalmalarını söy
lemiştir. Şahsı için, ödemeli olarak bir tane ki
tap gönderilmesini istiyenlere de parasız ve im
zalı olarak birer tane gönderdiğini bize ifade 
etmiştir. Kitaptan birer tanesini Sayın Parlâ
mento üyelerine ve bâzı kişilere de hediye et
miştir. Sayın Dr. Tevetoğlu, kitabı aldıktan 
bir süre sonra Sayın Sadi Koçaş'ı bularak ten-
kidlerde bulunmuşlardır. Bu yüzden kitabı ta
mamen okudukları muhakkaktır. Binaenaleyh, 
bütün bu durumu ve kitapların hangi dernek
lere verildiğini, kitaptan elde edilecek menfaa
tin mezkûr derneklere aidolduğunu kitaptan 
okuyarak öğrenmiş olmaları lâzımdır. Buna 
rağmen Senato kürsüsünden bildiği gerçekle
rin aksine yapmış oldukları konuşmasının mak
sadını anlamak bizim için mümkün olmamıştır. 

Kaldı ki, ayıp olan devlete kitap satmak 
değil, satılmaması icabeden kitabı satıp çıkar 
sağlamaktır. Buna rağmen ... (A. P. sıraların
dan «kitap propagandası yapıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özlen, şimdi daha evvel 
muhterem Senatomuzda bulunan bir üyeye... 
(A. P. sıralarından «propaganda yapıyor» ses
leri) Rica ederim, sataşma mahiyetini almasın, 
yalnız düzeltmeyi icabettiren hususlar etrafın
da kalınız. 

FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Konuşmamı
zın delili olarak kitabın 308 nci sayfasından 4 
satır okuyarak sözlerimi bitireceğim: «Böylesi
ne insanî ve millî bir konuyu bir ticaret mev
zuu yapamayacağım için 1 nci baskısının bütün 
gelirini kendilerine bıraktığım Türkiye Kızılay 
Cemiyeti, Türkiye şehitlikleri ve Savaş Anıtla
rı Derneği, Türk Donanma Cemiyeti, Türk -
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Arap Dostluk Derneği, Ermenek Orta Okulu ve 
benzeri derneklerden bugüne kadar cevap ve
renlerin büyük ilgisine şahidoldum.» 

Kitabın derneklere satıldığı içindeki bu 
cümleden de bellidir. Maruzatım bundan iba
rettir. Bir yanlışın tashihi için söz almış bulu
nuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özlen, teşekkür ederim, 
efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu me
sele ile ilgili müsaade ederseniz kısa bir tav
zih yapayım. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de gündem dışı söz 
talebediniz, sıra gelince takdim edeyim efen
dim. 

3. — Millî Eğitim Bakam Orhan Oğuz'un; 
özel rum okullarının kanun, tüzük ve Lozan 
Andlaşması hükümleri dairesinde ve Batı Trak
ya'da bulunan Türklerin menfaatleri göz önün
de bulundurularak tanzim ve idare edildiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talepleri var. önergeyi okuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

istanbul Rum azınlık okulları hakkında gün
dem dışı açıklamada bulunmak istiyorum. Gere

ğini saygılarımla arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

Eskişehir Milletvekili 

Sayın Oğuz buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun çok muhterem üyeleri geçen haf
ta Sayın Malatya Senatörü Haindi Özer Beyin 
Yüce Senatoda yapmış olduğu görüşme, bu ko
nuda bâzı açıklamalarda bulunmak zaruretini 
ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu münase
betle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Türk 
kamu oyunun en hassas meselelerden birini bu 
suretle yeniden huzurunuzda bir nebze olsun 
açıklığa kavuşturmak imkân ve fırsatını bula
cağım. 

özel rum okullarının yönetmelikler, proto
kol anlaşmaları, hattâ Anayasa dışı davranış 

, ve eylem içinde bulundukları ifade edilmiştir. 
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Ben bu konuda Yüce Senatonun muhterem ] 
üyelerine gerekli açıklamayı yapmak istiyo
rum. 

Türkiye işmdiye kadar izlediği açık ve dü
rüst bir politika ile azınlıkların tam bir eşitlik 
içinde yaşama, eğitim, çalışma, kazanıma ve hat
tâ mutluluk imkânım sağlamış ve her türlü 
dftvranışlariyle bunun tahakkukuna yardımcı 
olmuştur. Esasen tetkik edildiği zaman görü
lür M, şerefli Türk tarihinin her devri aynı an
layış ve aynı davranışın örnekleriyle doludur. 
Bu hususu Sayın Hamdi özer konuşmasında 
açıkça belirtiyor. Ve diyor M: «Türk Milleti 
müsamahakârdır, taftaya eşit işlem yapmak 
•onun geleneğidir, rumlar bunu Fatih Sultan 
Mehmet'ten görmüşleridir.» 

Doğrudur. Yalnız hemen işaret edeyim ki, 
bu müsamabanın bir sınırı vardır. Bunun suiis
timal edilmesinle asla göz yummak doğru olmaz. 
Hiç birimiz güzel Türkiye'mizin istiklâli konu
sunda taviz vermeye yetkili değiliz. Bunun için 
kanunları, yönetmelikleri, anlaşmaları dikkatle 
fcakibetmek ve bunları uygulamak zorundayız. 
Bu konuda aksıyan taraflarımız olursa her çe
şit uyarmaları dikkate almayı görev saymak
tayız. 

Bu arada bilinmesi gerekli bâzı özel nokta
lara da değinmek isterim, özellikle Türkiye'de 
ve Yunanistan'da karşılıklı Rum ve Rum azın
lıkları yani müıslim ve gayrimüslim azınlıklar 
mevcuttur. Bunlara uygulanacak statüyü ilgili 
devletlerin mevzuatına ilâveten, Lozan Anlaş
masının bâzı hükümleri tanzim etmiştir. Bu 
hükümler esas itibariyle ve kısaca söylemek ge
rekirse uygulamada mütekabiliyet şartını ge
tirmektedir. Bu hususi durum, uygulamada, 
Türkiye'deki tatbikatta Batı Trakya'da bulunan 
110 binden fazla Türk aisıllı Yunan vatandaşının 
menfaatlerini orada yaşama, millî benliklerini 
koruma ve geliştirme imkânlarını göz önün- I 
de "bulundurma mecburiyetini ve zaruretini ha
tırdan çıkarmamayı gerektirmektedir. Bu hal, 
(bu mecburiyet Yunanistan için de aynı ölçüde I 
varittir. Karşılıklı azınlıklar meselesi çok çe- I 
şitli yönlerden ilgi ve hassasiyet konusudur. I 
Eğitim de bu yönlerden birisidir. Bu alanda I 
karşılıklı bir değerlendirme yaparken İstan- I 
buludaki Rum azınlıkların maddi durumunu, I 
küçük bir bölgede, büyük bir şehirde bulunu
şunun avantajlarını »eğitim meselesini çoktan I 

I halletmiş olduğunu, bunun aksine Batı Trak
ya'daki Türk cemaatinin çok geniş bir alanda 
yayılmış bulunduğunu, eğitimden büyük ölçü
de yoksun olduğunu ve gelir seviyesindeki fark
lılığı da gözden kaçırmamak icabeder. 

işte bu temel görüş, karşılıklı meseleleri dü
zenlerken heyecan yerine sadece milli menfa
atlerimizi gözeten bir akılcılığı ve soğukkanlılı
ğı zaruri kılmaktadır. 

Bu genel çerçeve içinde yerini alan azınlı
ğa, eğitim politikasında mevzuat ve anlaşmala
rın hassasiyetle tatbiki; bu nazik konuda, işle
rin şahsilik ve keyfilikten daima uzak bulun
durulması, bunun aksine davranışları gerekli 
şekilde değerlendirilip icabının yapılacağı ta-
biatiyle zaruri halde bulunmaktadır. Bu genel 
çerçevenin dışına çikacak olursak, özellikle 
belirtmek isterim ki, 23 Ağustos 1923 tarih ve 
340 sayılı Kanuna bağlı anlaşmanın 40 ve 41 
nci maddeleriyle ilgili bulunan İstanbul Rum 
okullarının; Türk Anayasası, ilgili kanunlar, 
Millî Eğitim Bakanlığınca kabul ve tasdik edi
len yönetmelik ve programlarında tesbit ©dilen 
esaslar dâhilinde faaliyette bulunmaları tabiî
dir. özellikle 625 sayılı özel öğretim Kurumla
rı Kanununun 25 nci maddesindeki, ilgili mem
leketlerin bu konudaki mütekabil mevzuat ve 
uygulamalarının dikkate alınmaları hususu ile 
20 Aralık 1968 tarihinde Atina'da imzalanan 
Türk - Yunan Kültür protokolünde yer alan 
prensipler göz önünle alınarak sözü geçen okul
ların faaliyetlerine yön verilmektedir. 20 Ara
lık 1968 tarihli Türk - Yunan protokolünün 
18 nci maddesinin (C) fıkrası aynen şöyledir: 
«Kültürel nitelik taşıyan dekoratif malzeme 
dışında okul binalarının devamlı dekorunu is
tanbul'daki azınlık okullarında Atatürk'ün, 
Batı Trakya'daki azınlık okullarında Yunan 

I Devlet Başkanının portreleri teşkil etmelidir. 
I «Dkulun bulunduğu ülkenin millî bayramları 

veya diğer istisnai haller vesilesiyle, azınlık 
I okullarının donatılması, her türlü aşırılıktan 
I kaçınılarak uygun bir şekilde süsleneceği tabiî-
I dir. Her iki ülkede okulların iç süsülenmesi, 
I protokolün bu maddesiyle bir mütekabiliyet 
I esasına bağlanmıştır. ifade edildiği gibi «Türk 
I bayrağının, Türk büyüklerinin resimlerinin ve 
I Türkiye haritasının asılmasının yasaklandığı» 
I varit değildir. Ancak bu okulların devamlı do-
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matımında her türlü aşırılıktan kaçınılacağı be
lirtilmiştir. Bu okullarda faydalanılacak ders 
araçları, mütekabiliyet esasına göre, Türkiye'
deki Rum okullarında, Rumca okutulan ders
lerde Rumca araçlar, Türkçe okutulan ders
lerde Türkçe araçlar, Yunanistan'daki Türk 
okullarında Türkçe okutulan derslerde, tara
fımızdan gönderilmiş, Türkçe araçlar ve Yu
nanca ifadesini bulan konularda Yunanca araç
lar kullanılmaktadır. Türkçe araçlarım yasak
landığı veya kaldırıldığı baJbis konusu olma
mak icabeder. 

Fatih Sultan Mehmet'in portresinin tarih 
şeridinden çıkarılması bizzat dersin mahiyeti
ni zedeliyeceğinden mâkul görülemez. Yuna
nistan ̂ dan gönderilen ve Hıristiyanlığın propa
gandasını yaptığı ileri sürülen ve Kılbnis'ı Yu
nanistan'la aynı renkte gösteren din dersiyle 
ilgili harita bakanlığımızca kalbul edilmemiş 
bulunmaktadır. 

12 . 9 . 1969 tarihimde Beyoğlu'ndaki 4 Rum 
okulunda Türk bayraklarının indirilmıiesîyle 
ilgili husus tahkik edilmektedir. Rum okulları
na bu öğretim yılında tâyin edilen müdür ve 
öğretmenlerin tâyinleri mütekabiliyet esasları
na göre yapılmıştır. Bu öğretmenlerim imtihan 
edilmeleri Yunanistan'daki Türk asıllı öğret
menlerin imtihana tabi tutulmalarına bağlı bu
lunmaktadır. Bu bakımdan söz konusu imtihan 
gerektikçe yapılmaktadır. 

istanbul'daki Rum okullarının durumjariyle 
Yunanistan'da, Batı - Trakya bölgesinde yerleş
miş bulunan soydaşlarımıza ait okulların du
rumları karşılıklı olarak mütekabil uygulama
lara göre düzenlenmektedir. Biz bu konuda da
ima Türkiye'de 59 Rum okulunda bulunan 
4446 öğrenciye karşılık, Yunanistan'daki 297 
Türk okulunda 15 000 in üstündeki Türk öğren
cisini dikkate almak ve dengeyi tesis etmek is
tiyoruz. 

Bu denge düşüncemiz, kanun, nizam ve an
laşmaların dikkate almmıyacağı maniasına as
la gelmez. Bu konuda bakanlığım ve bizzat ben, 
gerekli titizliği bundan böyle de göstereceğiz. 
Bu hususta Yüce Senatonuzu aydınlatmayı gö
rev bildim. Saygılar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim efendim. 

18 . 11 . 1969 0 : 1 

4. — Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun; 
Delhi'de Parlâmentolar arası Birliğin, doğumu
nun yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Mahatma 
Gandi'nin üye bütün memleketlerde anılması hu
susunda karar aldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talebi var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüöe Başkanlığıma 
Parlâmentolararası Birliğin 57 noi konfe

ransı ile Mahatma Gandi'nin doğumunun 100 
ncü yıl dönümünlde anılması konusunda gündem 
dışı söz rica ediyorum. Müsaade buyurulması-
nı istirham ederim. 

Trabzon 
Ali' Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, buyurunuz 
efendim. 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; Parlâmentolararası Birlik 57 nca kon
feransını Hindistan'im başşehri Yemi Delhi'de 
yaptı. 28 Ekim'den, 8 Kasıim tarihine kadar 
12 gün devam eden kongreye Parlâmentolar 
Birliğine dâhil 58 ülkenin delegeleriyle, Birleş
miş Milletler Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı temsilcile-
ririden terekkübedem 700 e yakın üye katılmış
tır. Türk millî grupu, 1 senatör ve 6 millet
vekilinden ibaret 7 kişilik bir heyet olarak iş
tirak etmiştir. Hindistan Parlâmentosu, dün
yamın her tarafından gelmiş parlâmento temsil
cilerine çok yakın bir ilgi ve sıcak bir mıisafir-
severlik göstermiştir. Delegelerin rathatı hu
zuru va kongre çalışmalarının verimli olması 
için her türlü tedbirleri almışlarıdır. Kısa sü
re içarisinde misafirlere Hint ülkesinin özellik
leni, Büyük Hint Milletinin sosyal ve kültürel 
yapısı; hürriyet ve istiklâline kavuştuktan 
sonra geçen 20 yıl içerisinde, kalkınma çalış-
mallan ve gelişmeler hakkında bilgiler vermek 
üzere kongre çalışmaları dışında birtakım sos
yal ve kültürel toplantılara da yer vermişlerdir. 

Ayrıca kongreye katılan tekmil delege ve 
temsilcilere Yeni Delhi'ye 200 Km. uzaklıkta 
Ağra şehrimde bulunan ve mimari bakımdan 
dünya şahaserlerinden biri sayılan Tacnııahal'i 
ziyaret imkânı hazırlamışlardır. Kongre dola-
ytsiyle Hindistan Parlâmentosunun gösterdiği 
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nezaket ve sıcak misafirperverliğe Türk dele
geleri adına derin şükran duygularımızı huzu
runuzda tekrar etmeyi bir görev sayıyorum. 

Sayın senatörler, Parlâmentolar Birliğinin 
bu yılki genel kurul toplantısını Hindistan'ın 
büyük lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 
100 ncü yıldönümüne Taslamaktadır. 1869 yı
lında doğmuş olan Gandi, ömrü boyunca Hint 
Milletinin hürriyet ve istiklâline kavuşmasın-
daki mücadelesinde, şiddetten kaçınarak, insan
lar arasındaki ilişkilerin sevgi ve saygı ölçü
leri ile düzenlenmesi ve meselelerin karşılıklı 
anlayışla çözümlenmesi prensiplerine bağlı kal
mış ve daima bu prensipleri telkin etmiştir. 
Hindistan bu yüksek duygu ve düşüncelerin ışı
ğı arkasında yürüyerek 1947 yılında hürriyet 
ve istiklâline kavuşmuştur. Uzun gayretler 
sonunda kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının temelinde yatan prensiplerde de Gan
di'nin telkin ettiği yüksek düşünceler yer al
maktadır. Bugün Hindistan, dünya üzerinde 
gerçek demokrasi ve hürriyet düzeni içerisinde 
idare olunan en büyük ülkedir. Asya kıtası 
üzerinde gerçek demokrasiye bağlı iki ülke ola
rak, Türkiye'mizle Hindistan arasında büyük 
benzerlik ve yakınlık vardır. Hindistan her 
türlü hürriyetlere saygılı bir topluluk olarak, 
siyasi, sosyal ve iktisadi kalkınmasını gerçek
leştirmektedir. 

Bugün Hindistan'a büyük düşünür ve büyük 
Lider Mahatma Gandi'nin fikirleri rehber ol
maktadır. Doğumunun 100 ncü yılı olarak 1969 
yılı içerisinde dünyanın her tarafında Gandi'
nin hayatına ve fikirlerine dair konferanslar. 
seminerler tertibedilmiş, geniş yayınlar yapıl
mış ve yapılmaktadır. Parlâmentolararası Bir
liğin yıllık konferansında da, Mahatma Gan
di'nin insanlığın sulh ve huzur içerisinde yaşa
ması ve kalkınması yolunda değerli hizmetleri 
geçmiş bir büyük lider olarak anılmasına karar 
verilmiştir. Konferansın bu kararını, Yüce Se
natomuzun bilgilerine sunuyor ve bir görevi 
yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde bu
lunuyorum. Yüce Senatoyu saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, teşekkür ede
rim efendim. 

5. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Selçuk 
sanatının şaheserlerinden Kay s eri'deki Gülük 

camiinin bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz 
tuttuğuna ve süratle ele alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talebi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kayseri'de Danişmentli Yağbasan ailesinde 

adsız Elti Hatun tarafından yaptırılmış bulu
nan Gülük camiinin durumu hakkında gündem 
dışı söz istediğimi arz ederim. 

Tabiî üye 
Mehmet özgüneş 

- • — ^ 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; bir ata yadigârının durumu üzerinde Hü
kümetin dikkatini çekmek için, gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Danişmentli Yağbasan 
ailesinden adsız Eltihatun tarafından Kayse
ri'de bir cami yaptırılmıştır. Bu camie halk 
arasında Gülük camii denir. Selçuk sanatının 
şaheserlerinden olan bu camiin durumu, İM 
yetkili tarafından verilen bir raporda şöyle 
belirtilmektedir : «Cami duvarı şakulinden 
25 cm. dış kısma taşmıştır, tonus kısmın ke
meri basık bir vaziyet alarak tehlikeli bir du
rum arz etmektedir, iç tonuz kısmın yeni yapı
lan sıvası çatlamış vaziyettedir.» Böylelikle 
asırların tahribatına tahammüle çalışan bu ata 
yadigârı harabolmakla karşı karşıyadır. Du
rumla ilgilenilmesi için bundan beş ay evvel 
Sayın Başbakana tevcih ettiğim yazılı soru 
önergem bugüne kadar cevaplandırılmamıştır. 
içtüzüğümüz yazılı soru önergelerinin 15 gün 
içerisinde cevaplandırılmasını âmirdir. Eski Yu
nan ve Bizans eserleri büyük bir titizlikle res
tore edilirken, aynı ilginin ata yadigârlarına, 
Anadolu'daki atalarımızın imzaları olan bu 
şaheserlere de tevcih edilmesini, bunlardan 
esirgenmemesini istemek tabiî bir hakkımızdır, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, teşekkür ede
rim efendim. 

6. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın kitabı aley
hinde bir söz sarf etmediğine, Bakanlıklarca 
yalnız kendi kitaplarının değil, başkalarının 
kitaplarının da alındığına dair demeci. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem. 
dışı bir söz talebi var, bu son taleptir, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Fakih özlen'in geçmiş tutanak üze

rinde yaptığı konuşma vesilesiyle yanlış an
laşılmış bir noktanın aydınlatılması için, çok 
kısa olacak, gündem dışı söz istirham ediyo
rum, saygılarımla. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem Senatör arkadaşlarım; 
geçmiş tutanak üzerinde Sayın Fakih özlen'-
in, benim konuşmamla ilgili yaptıkları düzeltme 
konuşmasında zikrettikleri sayın arkadaşımız 
Sadi Koçaş'm kitabı aleyhinde benim sarf edil
miş hiçbir sözüm olmadığını; bilâkis kitabı 
takdirle karşıladığımı, benim kitabım veya ki
taplarım hakkında burada yanlış konuşmalar, 
haksız isnatlar, iddialarda bulunulduğu ve yi
ne yanlış rakamlar verildiği için, bunun ne 
kasıtla yapıldığını sorarak ve tashihi cihetine 
giden bir konuşma yaptığım sırada, Parlâmen
toda başka kitap yazan birtakım değerli arka-

1. — Yeni kurulan Orman ve Gençlik ve Spor 
hakanlıklarına mütenazır komisyonların kurul
ması konusunu görüşen Danışma Kurulunun 
Orman Komisyonunun Tarım Komisyonuna ilâ
vesine ve 9 üyeli tir Gençlik ve Spor Komisyo
nu kurulmasına karar verildiğine dair Başkan
lık tezkeresi: 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşu var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
II nci Demirel Hükümetinde yeniden ihdas 

edilen; 

1. Orman Bakanlığı, 

2. Gençlik ve Spor Bakanlığına mütenazır 
komisyonların kurulup kurulmaması hakkında 
17 Kasım 1969 tarihli toplantısında Danışma 
Kurulunun ekseriyetle ısdar ettiği karar İçtü-

daşlarımız var, bunların da eğer kitapları ko
misyonlarca münasip görülürse satınalmabilir 
dedim. Nitekim bir arkadaşımızın da eserin
den bu vesile ile bahsettim ve demin arkadaşı
mızın da okuduğu gibi bunlar da alınabilir 
dedim. Yoksa alındı.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Alınmış
tır dediniz. Alınmamıştır. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — öyle 
ise bir sürçü lisan olmuştur, kabul ediyorum. 
Eğer alındığını bilsem, bunu bir tenkid mâna
sında veya bir kötüleme mânasında kullanma
dığım, gerek konuşmamın, gerek zabıtların in
celenmesinden gayet açıkça meydana çıkar. 
Yani benim buradaki sözüm kitap almak tenkid 
edilemez, kitap almanın bir yolu ve formülü 
vardır. Eğer bunda bir suiniyet, bir istismar 
bir yanlışlık varsa veya kitap alınmaması ica-
beden bir kitapsa bunlar üzerinde durulur kas-
diyle söyledim. Katiyen arkadaşımızın kitabı
nın muhtevası veya üzerinde her hangi bir fi
kir beyan etmediğimi açıklamak istiyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, gündemin müzakeresi
ne başlıyorum efendim. 

züğün 13 ve 17 nci maddeleri gereğince yüksek 
tensiplerinize arz olunur. 

Eki 

1 Karar 
Lûtfi Tokoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. : 2 
Karar Tarihi : 17 Kasım 1969 
Toplantı No. : 2 

İçtüzüğün 17 nci maddesinin III ncü bölü
münde tadadedilen komisyonlardan 7 nci sıra
da bulunan 15 üyeli Tarım Komisyonuna Or
man Komisyonunun ilâvesini ve III ncü bölü
mün 9 ncu sırasında 9 üyeden kurulu bir Genç-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lik ve Spor Komisyonu kurulması kararlaştırıl
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Lûtfi Tokoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Hüseyin Atmaca 

(Bulunmadı) 
Kâtip 

Sami Turan 
Kâtip 

Zerin Tüzün 
İdare Âmiri 
Nahit Altan 

A. P. Grup Başkanvekili 
Mustafa Bozoklar 

G. P. Grupu adına 
Necip Sevhan 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Orman Bak. için de ayrı 

bir komisyon kurulmasına 
taraftarım. 

Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Doğan Barutcuoğlu 

Kâtip 
Âdil ünlü 

idare Âmiri 
Akif Tekin 
idare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

M. B. Grup Başkanvekili 
Mucip Ataklı 

Gençlik ve Spor Komisyonu 
(9 üye) 

Gruplar Oran üye adedi 

A. P. Grupu 
C. H. P. Grupu 
G. P. Grupu 
M. B. G. 
Kontenjan G. 

(99) 
(34) 
(11) 
(14) 
(13) 

4,21 
1.63 
0,54 
0,67 
0,63 

4 
2 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Karar hakkında söz istiyen sa
yın üye? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bu nere
nin kararıdır Sayın Başkan, onu öğrenelim.? 

BAŞKAN — Dinlememiş olacaksınız. Çün
kü, dinleseniz, anlamamanıza imkân yoktur. Da
nışma Kurulunun kararıdır, efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — O halde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Muhterem senatörler, Danışma Kurulu ka

rarı üzerinde bir lehte bir aleyhte olmak üzere, 
,10 ar dakikayı geçmemek üzere, iki sayın üye
ye söz vereceğim. Usulümüz budur, arz ederim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bakanlıkların kurul
ması Başbakanın teklif etmesi şartiyle bir ka
rarname ile derhal yapılabiliyor. Bugün bir 
Bakanlık lâğvedildbilir, öbürü alınabilir, kuru
labilir, caJbiî kanunun verdiği yetkiye göre. 
Parlâmentoda, Meclisteki çalışmalar içtüzük 
hükümlerine göre, ayarlanır ve düzenlenir. 
Bunlar sık sık değişir. Fakat, İçtüzüğün değiş
mesi bir kanun değişmesi seramonisi içersinde 
cereyan eder. Cumhuriyet Senatosunda mevcut 
yirminin üzerinde Bakanlığın mütenazırı ko
misyon mevcut değildir. Birkaç bakanlığın me
seleleri, ismi değişik bir komisyonda görüşü
lerek, bakanlığın ismi mevcudolmadan, o ba
kanlıkla ilgili birçok kanunlar, ve saireler bu 
Meclisten geçer. Şimdi bir bakanlık kurulur 
kurulmaz, hemen komisyonların ona göre dü
zeltilmesi mevzuu bence hukuk anlayışımıza 
ve bu Parlâmentonun, İçtüzük, Anayasa anla
yışına da aykırı. Şimdi, içtüzüğün tadili gere
kir. Yeniden bakanlık kurulduğu zaman, o ba
kanlığa mütenazır komisyon kurulur diye, iç
tüzükte tadilât yapmak lâzımgelir. Halbuki, 
foizim İçtüzüğümüz komisyonları saymıştır. 
Bu sebeplerle bendeniz, Danışma Kurulunun 
kararını, içtüzüğün benim anlayışım içersinde 
olması lâzımgelen şekil ve kaideye uygun olma
dığı kanaati ile ve o düşünce içersinde, kabul 
etmiyorum. Ve her kuruluş karşısında da bu 
şekilde bir komisyon kurulması veya getirilmesi 
mevzuunu doğru bulmuyorum. Yalnız, Başkan
lık şunu yapabilirdi; şu şu işler şu komisyon
larda görüşülecektir. Ondan sonra içtüzük ta
dil teklifleri gelir, içtüzük tadil teklifleri ko
misyonlardan ve Umumi Heyetten geçer; ko
misyonlar kurulurdu. Bu bakımdan ban bu ka
rara muhalifim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rsn-
deci. Ama bir dakikanızı rica edebilir miyim? 

Başkanlığı töhmet altında bulundurduğu
nuz için müsaade ederseniz içtüzüğün 17 nci 
maddesini okuyorum; içtüzüğün 17 nci madde
sinin (b) fıkrası : 

«Genel Kurulda başka komisyonlar kurula
bileceği gibi, mevcut komisyonlardan bâzıları 
kaldırılabilir.» Hükmünü muhtevidir. Yani iki 
bakanlık teşkil edilmiştir. Bunların kendileri
ne göre meseleleri olacaktır. Başkanlık, Danış-
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ma Kurulunu bu gibi ahvalde, toplamaya ken
disini vazifeli addetmiş ve toplamıştır. Danışma 
Kurulu da Orman Bakanlığının işinin Tarım Ko
misyonunda; diğer bakanlığın işinin de, çok 
cepheli olması hasebiyle, müstakil bir komisyon 
kurularak yürütülmesi şeklinde bir karara bağ
lamıştır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Rendeei. 
REFET RENDECİ (Devamla) — Sayın Baş

kanını, ben müsaade ederseniz burada Başkanlı
ğı töhmet altında bırakmak, ve saire niyeti ile 
konuşmadım. Hattâ bu anlayışa, bu hukuki an
layışa karşı olduğumu ifade etmek istedim. 
Yoksa, Parlâmentonun ananeleri var, tüzüğü 
var, kanunlarımıza göre nasıl çalışacağımız bel
li. Benim Başkana bir kasdim yok, bu ciheti arz 
etmek isterim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so
rum olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler arz edi
yorum, Soru sormak imkânı mevcut değildir. 
Tatbik edeceğim muameleyi arz ettim. İçtüzü
ğün 13 neü maddesi gereğince bir lehte bir 
aleyhte söz vereceğim ve işari oyla meseleyi hal
ledeceğim. 

Sayın Ucuzal buyurun efendim. Lehte. 

ÖMEE UÖTJZÂL (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, dünkü Danışma Kurulu toplantı
sında bulunan muhterem arkadaşlarımız, Baş
kanlığın tensibi üzerine yeni kurulmuş olan iki 
bakanlığın kendisine düşen görevleri, kendileri
ni alâkadar eden meseleleri hassasiyetle takibet-
nıek için, komisyon kurulsun mu, kurulmasın 
ı:r.. diye meseleyi gündemine alıp, inceledi. Ne
ticede, daha geniş bir teşkilâta, yeni meselelere 
ve gençlik meselesine eğilecek, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı için bir komisyonun kurulmasına fa
kat. eskiden beri devam eden Tarım Komisyo
numuzun da, yeni kurulmuş olan Orman Bakan
lığını alâkadar eden meselelerde de yetkili ko
misyon olarak devamına, Danışma Kurulu ka
rar vermiştir. 

Muhterem Refet Rendeci arkadaşım, huku
ka, Anayasaya aykırılığı gibi, yanılmıyorsam, 
burada bir cümle sarf ettiler. Muhterem arka
daşlarım, bir komisyonun kurulması veya bir 
komisyonun kaldırılması hiçbir saman Anaya
sayı ve İçtüzüğü hukuki yönden ihlâl eder mahi-
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yet taşımaması gerekir. Komisyonlar, Yüce Mec
lisimize niyabeten vazife görmek için teşekkül 
etmiş, hazırlayıcı birer nüveden ibarettir. Ko
misyonlar meseleyi Millet Meclisinden geldiği 
şekliyle daha teferruatlı inceleyip, ondan son
ra huzurunuza getirmek, burada yapılacak mü
zakereleri kısmen uzatmayı önlemek ve oldukça 
da ihtisas erbabı tarafından teşekkül ettiği için, 
gelen tasarı ve teklifleri mümkün olduğu ka
dar Anayasa ve İçtüzüğe göre bir uygunluk ha
line getirmek için kurulmuştur. Bu yönelen ye
ni kurulan Spor ve Gençlik Bakanlığı Komisyo
nunun hukuk anlayışına aykırı olmadığını, bi
lâkis hukuki mahiyet taşıdığını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Muhterem senatörler, Danışma Kurulunun 

kar'aruıı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Danışma Kurulu kararı kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler, yeni kurulan 9 kişilik 
komisyon için grupların oranları nisbeti karşı
lığında bu komisyona seçecekleri üye adedini 
arz ediyorum. 

Muhterem Adalet Partisi Grupu 4, muhte
rem C. H, P. Grupu 2; muhterem Güven Parti
si Grupu 1, muhterem Millî Birlik Grupu 1, 
muhterem Kontenjan Grupu 1 üye bu komisyo
na vereceklerdir. 

Arz ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Rakamlarda hata var efendim. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, rakamlarda bir hata var. Çün
kü ne olursa olsun tam rakam hesabı yapıldığı 
zaman 183 kişilik bir Senatonun 100 üyesine ve
yahut 99 üyesine sahibolan A. P. Grupunun beş 
üye vermesi lâzım, yani ekseriyetin olması lâ
zım. 

Bu bakımdan rakamlarda bir hata vardır 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bu hesabı bir kere 
daha yaptırırız. Yalnız, mukaddemi Danışım 
Kurulu ile beraber tertibedilmh olan komisyon
ların oranları ve grupların o komisyonlara vere
cekleri üye adedieri Yüce Senatoda karara bağ
lanmış idi. Malûmu âliniz Sayıştay Komisyonu 
da dokuz kişiden müteşekkildir. Bu dokus ki-
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silik komisyona gruplar demin Heyeti Umumi-
yeye arz etmiş olduğum adedde üye vermişler
dir. Ona kıyasen bunu takdim ettik. Maamafih 
bu ikazınızı kaale alıp tekrar hesabı yaptırırız 
efendim. Şimdilik Yüce Heyetin almış olduğu 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet Senatosu 
2/269) (S. Sayısı : 1273) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili önergeler var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak isler 
kıs.nında bulunan ilişik 1273 Sıra Sayılı kanun 
teklifinin müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Muhterem senatörler, önerge iki 
kıçımdan müteşekkil, öncelik ve ivedilik talebi 
vardır, öncelik talebini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelik talebi ka
bul edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, müzakeresi şimdi önce
likle yapmaya karar verdiğiniz kanun tasarısı
nın görüşülmesine geçiyoruz. Sayın Bütçe ve 
Plân Komisyonu... Sayın Hükümet... Lütfen yer
lerini alsınlar. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunun 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Gerekçenin okunmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Gerekçenin okunmaması kabul edilmiştir efen
dim. 

(1) 1273 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

karar muvacehesinde yine arz ediyorum; Sayın 
A. P. Grupu dört, Sayın O. H. P. Grupu iki, Sa
yın G. P. Grupu bir, Sayın Millî Birlik Grupu 
bir, Sayın Kontenjan Grupu bir üye tefrik ede
ceklerdir efendim. Teşekkür ederim efendim. 

Muhterem senatörler; kanun tasarısının tü
mü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Sayın Ak-
soley buyurunuz efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanunu 
görüşüyoruz. 

özeti şu: Bu kanunla fiilî hizmet süresini beş 
yıl doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin 
dul ve yetimlerine bâzı şartlarla aylık bağlan
ması düşünülüyor. Şimdi, önümüzde bizim iki 
metin var. Birisi Millet Meclisinin kabul ettiği 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun da katıldığı metin. Bu metne 
göre, aylık bağlanabilmek için dul ve yetimler 
ya malûl olacak yahut da muhtaç olacaktır. On
dan sonra tekrar bakıyoruz. Bütçe ve Plân Ko
misyonu metni, bu iki şartı bir araya getiriyor. 
Hem malûl ve hem de muhtaç olmak kaydını 
koyuyor. 

Aziz senatörler, eğer Bütçe ve Plân Komis
yonunun tadil teklifini, hem malûl hem muhtaç 
olmak şeklindeki methi kabul buyurduğunuz 
takdirde bu kanun ölü doğacak olan bir kanun
dur. Bir, iki kişiye ancak tatbik edilebilecektir. 
Size iki tane örnek vermek istiyorum. 

Üç sene evvel vazife esnasında Jeep kaza
sında ölen, bir kaymakam 15 seneden iki ay hiz
meti az olduğu için, bunun iki çocuğu ile dul 
karısına eski mevzuata göre, ki o zaman 15 sene
yi doldurmak lâzım idi, hiçbir şey bağlanma
mıştır. Yine Çaycuma Asliye Hâkimi Sezai Do
ğu 'nun hizmeti 15 yıldan 20 gün eksik olduğu 
için, yine dul ve yetimlerine hiçbir şey bağlan
mamıştır. Bütçe ve Plân Komisyonunun değiş
tirgesini kabul ettiğiniz takdirde bu verdiğim 
örneklerden hiçbirisi faydalanmıyacaktır. Sade
ce, cemiyete bir yük olan, kendisini idare ede-
miyecek kadar malûl ve muhtaç olan bir iki ki-

IÜL 6. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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siye vereceğiz. Onun dışında 15 seneye yakın 
hizmet; görmüş olan o kaymakamın çocuklarına, 
ki bugün sizden sıcak bir yuva, bir ekmek, okul, 
okul malzemesi ister, yardım elimizi uzatmıya-
cağız. 

Âzız arkadaşlarım, sanmayınız ki, bu kanunu 
çıkarmakla çok mükemmel, çok hayırlı bir sos
yal hizmet yapıyoruz. Bunu bu şekilde telâkki 
etmeyin. Dediğim gibi, bundan bir iki kişi an
cak istifade edecektir. Halbuki Millet Meclisi
nin metni kabul edildiği takdirde, verdiğim ör
nekler bunun içine girecek, ya «malûl» veya 
«muhtaç» tâbiri kullanıldığı takdirde bunlar 
istifade edeceklerdir. Konumu açıkladığımı sa
nıyorum. Yüce Heyetinize iltica ediyorum, bana 
iltihak buyurunuz. Millet Meclisinin metnini ka
bul ettiğiniz takdirde, çok hayırlı bir hizmet 
yapmış olacağız ve portesinin bu kadar milyon
lara varacağını da zannetmiyorum. Her memu
run beş senede, onbeş senede öldüğü vâki değil
dir. Allah uzun ömürler versin, memurlarımıza, 
Eğer böyle örnekler varsa, Millet Meclisinin 
metni kabul edildiği takdirde, bunlar faydalana
caktır. Bir önerge takdim ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; çalışan insanla
rın, millete geçmiş olan emeklerinin karşılığı 
olarak, ileriden beri 5434 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi bir boşluk yaratmakta idi. 15 yıl hiz
met edip, 15 yılı doldurduktan sonra her hangi 
bir suretle çalışamaz hale gelen veya vefat eden 
kimselerin bu 15 yıllık hizmet müddeti nazarı 
itibara alınarak, kendilerine, geriye bıraktıkla
rına, mirasçılarına bir emeklilik maaşı bağlan
makta idi. Ama, Devlet hizmetine girip de, 15 
yılını doldurmadan vefat eden memurların bı
raktıkları çocuklarına ve eşine, 15 yılı doldur
madıkları için bir maaş bağlama imkânı mevcut 
değildir. Halbuki önümüzdeki teklif görüldüğü 
üzere, beş yıldan fazla hizmet edip, 15 yılı dol
durmadan vefat eden kimselerin geriye bıraktı
ğı mirasçılarına, bâzı hususi durumları nazarı 
itibara alınarak, onlara da 15 yıl hizmet etmiş
çesine emeklilik maaşı bağlanması imkânını sağ-
lıyan, bir tekliftir. Huzurunuzda, teklifi geti
ren arkadaşlarımıza ve teklifi benimsiyen Hükü-
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metimize şükranlarımızı arz ederiz. Çünkü, Di
lekçe Karma Komisyonunda çalışan arkadaşla
rım bilirler ki, bu komisyona yüzlerce veya bin
lerce müracaat yapılmıştır. Bizim varisimiz 24 
sene 8 ay 9 gün çalıştı vefat etti; 25 senesini dol
durmadığı için, Emekli Kanunu hükmüne göre 
ikramiyeye müstahak olamadık veya 14 sene 11 
ay, 9 gün çalıştı, vefat etti, bundan dolayı da 
emekli maaşına müstahak olamıyoruz gibi birta
kım müracaatlarla, Dilekçe Karma Komisyonu
na gelmiş müracaatlar mevcuttur. Nitekim, Di
lekçe Karma Komisyonumuz üç yıl evvel aldığı 
bir emsal kararla, gerek 14 sene 6 ayı geçmiş 
olan hizmeti bulunan kimselerin bıraktığı miras
çılarına maaş bağlama imkânını, 15 yıl doldur
muş gibi; gerekse 24 sene hizmetini tamamlı-
yanların geriye bıraktığı mirasçılarına da 25 se
ne hizmet yılı geçmiş gibi ikramiye verilmesine 
dair karar vermiş, Yüce Meclislerde de bu ka
rarlar tasvip görerek geçmiştir. Şimdi önümüz
deki bu teklif, Dilekçe Karma Komisyonuna ya
pılan bu tarzdaki müracaatları önliyeceği gibi, 
Devlete 5 yıldan 15 yıla kadar hizmeti geçmiş 
kimselerin de, bir sosyal adalet yönünden vefa
tında, geriye bıraktığı kimselere hayatlarını ida
me ettirmek için bir imkân sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, teklif esasında, ben
den evvel konuşan arkadaşımın açıkladığı gibi, 
iştirakçinin ölümünden sonra geriye bıraktığı 
mirasçılarının muhtaç ve malûl olma esası üze
rinden gelmiştir. Ama, Millet Meclisinde teklif 
görüşülürken, orada (ve) kelimesi değiştirile
rek, muhtaç veya malûl olan İdmselere de, 15 
yıl müddete göre, tesbit edilen emeklilik maaşı 
bağlanır diye bir tadil yapılmıştır. Bizim ko
misyonumuz da, Millet Meclisinden gelen me
tindeki (veya) kelimesini kaldırıp, teklifin esa
sında bulunan (ve) kelimesini getirmiştir. Böy
lece Emekli Sandığı yönünden, bilhassa çalışan 
insanlarla, çalışmadan emekliliğe müstehak olan, 
emeklilik maaşı alması lâzımgelen kimseler ara
sındaki farkı ortadan kaldırmamak için bu yo
la gitmiştir. Şimdi, evet, benden evvel konuşan 
arkadaşım, haklı olarak dediler ki, şu yaşta şu 
kadar çocuğu bırakmış, dul eşi bu çocukları 
okutmak gibi bir mecburiyetin, mükellefiyetin 
karşısında kalmıştır. Bu çocukların sefil olma
ması için (ve) kelimesini kaldıralım, muhtaç ise
ler bunlara da 15 yıl hizmet etmiş insanların ala-
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cağı maaşı bağlıyalım, dediler. Aslında ben de 
bu fikre iştirak ediyorum. Ama 15 yıl çalışarak 
bu hakka kavuşan insanlarla, 5 yıl çalışmış in
sanı da aynı hakka getirip birleştirmekte bir 
adaletsizlik doğmaktadır. Bu bakımdan, aslın
da gerij'e bıraktığı kimseler genç, çalışma im
kânına sahip kimselerdir, hayatlarını kazanma 
imkânlarına sahibolabilirler. istisnaları olabi
lir. Ama istisnaları nazarı itibara almak da lâ
zımdır. Ancak, muhtaçlık aziz arkadaşlarım; 
köy veya mahalle muhtarının vereceği bir bel
ge ile tesbit edilir. Bunun başka tarafı yoktur. 
Herkes de ister istemez kendisine müracaat eden 
bir dul eşin veya yetim çocukların müracaati 
karşısında, muhtaçlık derecesini teferruatı ile 
incelemeye kalkmadan rahatlıkla muhtaçtır di
ye bir belge verir. Bu bakımdan Emekli San
dığı, bir bakarsınız senelerin içerisinde binlerce, 
onbinlerce bu yolda emekli maaşı bağlama duru
mu gibi bir mecburiyetle karşı karşıya gelir. 
Onun için, (ve) kelimesi doğrudur. Aslında muh
taç veya malûl ise, yani bir başkasının yardımı
na muhtaç olarak yaşama mecburiyetinde ise 
Devlet bu külfete katlansın. Ama, başkasının 
yardımına muhtaç değil de, kendisi yaşama im
kânına sahipse'bu insana da kalkıp emeklilik 
maaşı bağlayıp, 5 - 6 sene, 7 sene hizmete kar
şılık 40 sene, 50 sene gibi bir müddet emeklilik 
maaşı verilmesine şahsen... 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Bu ço
cuklar nerede çalışacak, nereden kazanacak? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hanımefen
di, ben fikrimi söylüyorum. Siz de fikrinizi söy
lediniz. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, siz konuştunuz 
ve önerge verdiniz, o önerge üzerinde de müza
kere devam edecektir efendim. Sayın Ucuzal de
vam buyurunuz efendim. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Gelen tekli
fin 2 nci maddesi gayet güzel, Geçmişte bir za
man erkek evlât, yetim aylığı alma imkânının 
doğduğu halde kendisine bu haklan tanınmasın
dan mahrum iken, bu metin ile eğer muhtaç ve 
malûl ise, babası vefat ettiği zaman yetim ma
aşına muhtacolmasa dahi, bir gün bu duruma 
geldiği takdirde, babasından erkek evlât olarak 
maaş alma, yetini maaşı alma imkânını sağladı
ğı. için; her iki yönüyle müspet istikamette ya
ni emeklilik yönünden ve sosyal adalet zinciri

nin bir halkasını teşkil ettiğinden, sözümün ba
şında da arz ettiğim gibi, hem teklifi getiren ar
kadaşlarımıza, hem de benimsiycn Hükümetime 
huuzrunuzda teşekkür eder, Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim 
efendim. Sayın Mete, 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ M İ T E (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; ha
kikaten Emekli Sandığmdaki önemli bir nok
san bu kanun ile giderilmiş olacak. Fiilî hizmet 
süresi 5 yık dolduktan sonra vefat edenler de
ğil, Devlet memuru olduktan sonra vefat eden
lere dahi maaş verilmesi, vefat edenlerin muhtaç 
vârislerine maaş verilmesi mantık icabıdır. Şöy
le ki, bir insan Devletle bir mukavele aktediyor, 
Devlet hizmetine girerek. Ben şu kadar ss-ne 
şu şartlarla sana hizmet edeceğim, diye. Elinde 
olmıyaıı bir sebeple ki, tâbiri vefattır, ayrılma 
değil, işinden dolayı veya sair sebeplerle vefat 
ettiği takdirde, eğer 4 sene Devlet hizmetinde 
kalmış ise ki, ben biraz daha durumu iyi arz ede
bilmek için rakamı küçültüyorum, beş seneden 
de aşağıya iniyorum. 4 sene Devlet hizmetinde 
kalmış ise, öldüğü takdirde çocukları bir tek ta
raftan bir tek kuruş geliri olmaksızın ortada ka
labiliyor. E., hayatını Devlete vakfetmiş, onun
la mukavele akdetmiş bir insanın bir garantisi 
olması lâzım. Birçok devletlerde, birçok mem
leketlerde Devlet hizmetine girer girmez bu hak
lar tanındığı halde bizde maalesef ancak 15 yıl
dan sonra vefat edenlerin vârisleri için böyle 
bir hak mevcut idi. Bu kanun bunu 5 seneye 
indirmekle hakikaten çok isabetle bir yarayı 
sarmış olacak. 

Şimdi Sayın Aksoiey'in teklifini daha mantı
ki bulurum. Ömer Ucuzal arkadaşımız «ve» yi 
«veya» dan farksızmış gibi önce mütalâa etti, 
ama sonradan böyle olması daha doğrudur dedi. 
Burada bence «veya» kelimesi daha mâkul gelir. 
Çünkü «ve» birleştirme edatı oluyor, burada. 
Hem. malûl, hem muhtacolacak. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Malûl 
olup da zengin olana da verelim mi? 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Hayır ama, şu da var. E., malûl olmayıp ca 
muhtaç ise. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, Heyeti 
Umumiyeye lütfen hitabediniz lütfen. 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Sayın Başkan, hayır, ben karşılıklı konuşmu
yorum, daha iyi birbirimizi tenvir etmek için uğ
raşıyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Binaenaleyh, arkadaşlarımdan belki istifade 
edeceğim. Şimdi buradaki «veya» kelimesinde 
malûl olmadan muhtacolanı kastediyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, öyle 
olacak. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Ona bağlanacak. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! tekrar söz alabi
lirsiniz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bendeniz arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yaşınldaki ço
cuktur ; malûl değildir ama muhtaçtır, bunu arz 
etmeye çalışıyorum. Üç yaşındaki çocuktur, beş 
yaşındaki çocuktur. E... peki ama bu malûl de
ğildir ama muhtaçtır, bir yerden geliri yok. Şu 
halde buradaki kelimeyi biz Milllet Meclisinin 
kabM ettiği şekilde ve Sayın Mebrure Aksoley'-
in değiştirme önergesi yönünde mütalâa eder ve 
kabul edersek daha isabetli hareket etmiş olu
ruz. Çünkü demin yaştan misal verdiğim gibi 
küçük bir çocuk malûl olmadan muh'tacolabilir; 
okuyacak, beklenecek, büyüyecek. E... bunu, 
hayır yapmıyalım ama, mutlaka malûl olanı ya
palım. Niçin? Bunu, aksi fikirde olan arkadaş
larım lütfetsinler, bizi tenvir etsinler öğrenelim. 

'Biliyorsunuz, çocuklar, 18 yaşına kadar er
kek çocukları, kızlar ise evleninceye kadar veya 
25 yaşma kadar yetim maaşı alabiliyorlar. Biz 
15 seneyi 5 seneye indirmek suretiyle, bir yıl 
konusunu hallediyoruz, ama arada tefrik yapı
yoruz. 14 ncü sene ölen bir şahsın çocuklarından 
5 yaşında olan bir çocuk hiçbir şey aîaamyacak, 
mâllûl olmadığı için, ama 16 ncı sene ölen bir 
şahsa aylık bağlanacağı içim çocukları alacak. 
Hani ne oldu? Bu tefriki biz kaldıramadık orta
dan arkadaşlarım. Yani şu kanun sadece benim 
anladığıma göre yıl farkını, 15 sene gibi uzun 
bir müddeti kılsalltımış oluyor. Yoksa ikinci bir 
farklılık getirmemesli lâzım. Eğer biz burada 
«ve» tâbirini kullanacak olursak yepyeni bir 
farklılık, bir tarafta ölen bir adamın çocukları, 
18 yaşına kadar erkek çocuğu, 25 yaşma kadar 

1 kız çocuğu veya 18 yaşından önce yüksek okula 
geçmiş olan erkek çocuk maaş alıyor; bir ta
raftan yıl farkı olduğu için ölen bür memurun, 
muhtaç çocuklarına, malûl ve muhtaç çocukla
rına bağlanıyor, ama muhtaç çocuklarına maaş 
bağlanmıyor. E... büyük bir farklılık oldu. Eski 
tâbirle bir tefrika oldu bu. Bunu ortadan kal
dırabilmek için kanunun esas maksadını gözönü-
ne alirsak, bilmem belki arz edemiyorum, bence 
bu kanun 15 seneyi aşağıya indirmiştir, yoksa 
ikinci bir farklılık doğurmak için getirilmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer burada «ve» 
kelimesi olarak bu kanun çıkarsa, bendeniz ko
nuyu iyice arz edemediğim kanaatine varacağım 
yoksa şu arz etmek istediğim şekilde konu mü
talâa olunursa, zannederim ki, Millet Meclisin
den geçen metin daha isabetlidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, teşekkür 

ederim efendim. 
Muhterem senatörler, malûmuâliniz 1 nci 

madde üzerinde değil, kanun teklifinin tümü 
üzerinde konuşuyoruz. 

Şimdi söz sırası Sayın özmen'in, Sayın öz-
men buyurunuz, efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, böyle bir ka
nun teklifi hakikaten hepimizi memnun etmiş
tir. Bir boşluğu doldurmaktadır. Yıllardan beri 
giderilmesi mümkün olmıyan bir ıstırabı, inşal
lah bu kanunla gidereceğiz. Yalnız, halledilme
si lâzım gelen bir mesele var. Acaba burada 
«ve» mi olsun? «veya» kelimesi mi olsun? Çün
kü, hukukda «ve» kelimesi ile «veya» kelimesi 
arasında çok büyük bir fark var. «Ve» derseniz, 
her ikisini de kabul etmiş olacaksınız. «Veya» 
kelimesini araya koyduğunuz zaman ya maluli
yeti arryacaksmız, onu tesbit edeceksiniz veya
hut muhtacolduğunu tesbit edeceksiniz. Halbuki 
«ve» kelimesi hem muhtacolup olmadığı, hem 
de malûl olup olmadığı hususunu getirmektedir 
ve aklı selime, hukuka, mantığa daha yakın gö
rülmektedir. Eğer bir ıstırabı, kanıyan bir ya
rayı durdurmak istiyorsanız ki, hepiniz bunda 
birleşiyorsımuz, hükümet de bunu benimsemiş
tir, teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız böyle bir 
boşluğu doldurmak için bu kanunu getirmişler
dir. Kendilerini tebrik ederiz. Binaenaleyh, de-
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ğerli Senatör arkadaşlarım, lütfen bu kelimeye 
dikkatinizi tekrar, celbediyorum, «Ve» kelimesi 
ile «veya» kelimesi arasında hukukta çok bü
yük fark vardır. 

Ben, biraz evvelki muhterem arkadaşımın 
ve değerli Ucuzal'm sözlerine iştirak ediyorum. 
Çünkü, ikisi de haklı. Ama, arkadaşlar, bir mü
him mevzuu çıktı önümüze; 15 sene 3 ay. Değer
li bir kaymakam, ateş gibi bir kaymakam, bir 
idare âmiri çalışmış; milletine, memleketine va
tanına sonsuz hizmetler yapmış ve bir cip ka
zasında ölmüş gitmiş. 3 yasında bir çocuğu ile 
karısı kalmış. Şimdi bu duruma göre ne yapaca
ğız? Buna biz malûldür diyemeyiz, dememize 

' imkân yok. Hanımefendi çalışacak, çocuğunu ya 
büyütebilecek ya da büyütemiyecsk, hanımın 
yaşma bağlı o. 20 yaşında 25 yaşında bir kadın
sa sabredip çocuğu oğlan ise belki büyütebilir. 
Ama, bu her insanın, her kadının yapabileceği 
bir iş de değildir. Şu halde ne olacak bu gibi 
işlerde? Eğer annesi bu çocuğu büyütemezse 
işte hamiyet elini o zaman devletimiz, hüküme
timiz uzatacak, bu çocuğun muhtacolnp olma
dığını o makam hangi vilâyette veya kazada ise, 
ilçe idare heyetleri, vilâyet idare heyetleri araş
tıracak ve o çocuğun muhtacı muavenet oldu
ğunu tesbit ederse karısına ve çocuğuna bir ma
aş bağlıyacak. Aksi halde mümkün olamıyacak 
arkadaşlar. «Veya» kelimesi işi tamamen değiş
tirecek. 

Bir hususu daha açıklıyayım arkadaşlar; 
belki içinizde bilen varya, bilmiyen de olabilir 
beyler. 15 seneden iki gün evvel ölmüş bir arka
daşımız. Fiili hizmet halamından alamıyor ma
aşını. Hayatta bir kız çocuğu kalmış, yegâne 
bir kız çocuğu. Bugün İstanbul'da tımarhanede 
yatıyor. Şimdi, bu vaziyet karşısında, ne diye
ceğiz buna? Malûllük ve muhtaçlık mı arıyaca-
ğız? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
işte, o alır. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Anladım, 
Ahmetciğim ama hangi kelimelerden alacak bu
nu, «muhtaç» kelimesinden mi? «malûl» keli
mesinden mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Her ikisinden de. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Burayı ayır
manızı çok rica edeceğim. 

Bence, muhterem arkadaşlar, gayet basit; bu 
kimse bundan fazla istifade edemiyecek. Mil
yonlar, milyarlar gitmiyeeek devletten, muay
yen kimseler istifade edecektir. 

Son olarak bizim kıymetli arkadaşlarımızın 
kabul ettiği, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonundaki değerli arkadaşlarımızın 
kabul ettiği metni kabul edelim «ve» kelimesini 
oraya koyalım. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Yanlış 
söylüyorsunuz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Affınızı rica 
ederim, «veya» kelimesini koyalım bu suretle 
büyük bir boşluğu dolduralım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın özden, teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Tunçkanat, buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, bu kanunun, iyi niyet mah
sulü olarak ve hakikaten büyük bir boşluğu 
doldurmak için, getirilmiş olduğuna inanıyorum 
ve getirenleri tebrik ederim, Yalnız, Millet Mec
lisi metni ile bizim Senato Komisyonunun kabul 
ettiği metin arasında ufak ve fakat gerçekte 
büyük bir fark var, elbetteki, bunun Maliye 
Bakanlığına, Bütçeye ve Emekli Sandığına olan 
külfeti hiç de önemsenmiyecek kadar az olma
makla beraber teklif, maaşın muhtaç veya ma
lûllere verilmesini gerektiriyor. Bizim Komis
yonun getirmiş olduğu metin ise «muhtaç ve 
malûllere» yani her iki durumun bir arada bu
lunması halinde verilmesini derpiş ediyor. Bu
nun, Emekli Sandığı üzerine büyük bir etkisi 
olacağını, elbetteki, kabul ediyorum. Fakat 
hakikaten bu da bir adaletsizliktir. Küçük yaş
ta kalmış, muhtaç vaziyetteki çocukların, gene 
konmuş bir usule göre tesbit edilmek suretiyle, 
bu kanun veya bundan sonra getirilecek bir 
kanunla faydalandırılması, yararlandırılması 
hakikaten sosyal adalete de uygundur bir ada
letin yerine getirilmesi bakımından da srerek-
lidir, kanısındayım. O bakımdan ben Millet 
Meclisi metnine il+ifat edilmesini arkadaşlarım
dan istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, teşekkür ede

rim efendim. 
Sayın Gümüşoğlu, buyurunuz efendim. 
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OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarım, ben daha evvel konuşan ar
kadaşların tamamen aksi bir kanaatte olduğu
mu ifade etmek isterim. Bu kanunun bir boş
luğu doldurduğu kanısında değilim. Bu kanu
nun bir adaleti sağladığı inancında da değilim. 
Zaman, zaman münferit hâdiselerle karşı karşıya 
bulunduğumuz için zaman zaman bâzı hakların 
mağdurlarının haklı isyanlariyle kam karşıya 
bulunduğumuz için münferit kanun tekliflerimiz 
vardır ve devam etmektedir. Zannediyoruz ki, 
bunlar bir derde deva olacaktır, cemiyetin bir 
ıstırabına cevap verecektir. Ancak, çok defa 
bu tekliflere Hükümetin karsı geldiği, iştirak 
etmediği ve kanunlarda aranması lâzımerelen 
«genellik» ve «eşitlik» prensibine irca edildiği 
görülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanımda, 
bence, bu kanunların bir vasfı olarak, aranıl
mam. lâzımprelen «srenellik» ve «eşitlik» pren
sibi olmıyacaktır. Çünkü, muhtaç olan veya 
malûl olanların tesbiti meselesi memleketimizde 
ne ölçü içerisinde obiektif kıstaslara dayandığı 
hemmizin malûmudur. Bir hekim r>ek âlâ ma
lûllük rancru verebilir. Bir mahalle ruhtan 
da vek âlâ fakrü - hal mazV âtası tanzim edebilir. 
E£er imk^n olsaydı da bu kanun 5 senevi dol
duran. fiilî hismet yattan memurların dul ve 
yetimlerine, öteki kanunun koyduğu esas pibi, 
hecine alelıtlak, srenellikle yetim ve dul maaşı 
hakkı tanmsaydı, ^evre daha isabetli olurdu, 

Simdi, istisnai şartların tahkiki ve teshi+i 
de bu kanun teklifi idinde yoktur. Şu halde 
bunlar sübjektif ölçüler içinde devam edecektir. 
İşini aşıran bu kanundan istifade etmiştir, 
denecektir ve böylece adalet duygularını zede-
liyecektir ve gerçekten mağdur olanların hakkı 
iade edilmiyecektir. Belki edilecektir, ama bu 
kanundan istifade etmemesi lâzımgelenlerin de 
etmesi sağlanmış olacaktır. 

B?n aslında, teklifin adaletle ilgili yönünü 
de bulamıyorum, sosyal güvenliğe bir tedbir ol
maktan da uşak buluyorum ve Hükümetin buna 
iştirakini de uygun mütalâa etmiyorum. Eğer 
kanun 15 senelik müddeti 5 seneye indirecekse 
isabet vardır, obiektif kıstasları ve kriterleri 
vardır. Muhterem bir arkadaşın dediği gibi, 
ömrünü ve istikbalini Devlet hizmetine adıyan 
insanların peşinen verdikleri hükme vefa olacak

tır, karşılık olacaktır. Ama, bunların tahkiki 
ve tesbitinde daima hususiyetler meydana çıka
caktır. 

Bir misâl arz edeyim, sayın arkadaşlarım, es
kiden yetimlerin erkek olanları 18, tahsilde ise 
22 yaşa kadar; kız olanlar, 25 yaşma kadar ye
tim maaşı alıyorlardı. Sonra bu kanun değişti 
ve kız olanlara hayatlarının sonuna kadar bu 
maaş temin edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, derhal şunu arz 
edeyim ki, öyle insanları tanıyorum ki, karı, 
koca evli olduğu ahvalde, yetim maaşını alama
maktadır. Fakat, muvazaa olarak boşanmakta, 
nüfus da bu boşanma ilâmları tescil ettirilmekte 
ve bu suretle dul hale gelmektedirler. Bir arada 
yaşadıkları halde maaşa müstahak olabilmek 
için işte böylesine kanuni bir hile yoluna sap
maktadırlar. 

Şimdi demek ki, o kanun değişikliği vatan
daşa hileli birtakım yollara başvurmayı gerek
tiriri bir saik olmuştur, icbar vesilesi olmuştur. 
Yani, bu kanunda gerçekten «genellik» ve «eşit
lik» prensibi olmadığı için bu yola başvurma za
rureti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla, ben bu teklife elbette müspet oy 
vereceğim, ama gönül arzu ederdi M; bu, objek
tif esaslara bağlı bir hale getirilsin ve sübjektif 
takdirlerden uzak ve tatbikatında huzursuzluk 
doğurucu sebeplerden âri olarak sevk edilsin. 
Bu şekilde olsaydı memnun olurdum. 

Saygılarımı sunarım., 

BAŞKAN — Sayın G-ümüşoğlu, teşekkür 
ederim. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, ikinci defa huzu
runuza gelişimin sebebi; bir hususu açıklamak 
içindir. «Ve» ile «veya» kelimesi arasında büyük 
farklar doğuyor. Netice itibariyle, «veya» keli
mesinin metne ilâvesi suretiyle teklifin kabul 
edilmesini itsiyen arkadaşlarımız bâzı misaller 
vererek kendilerine esbabı mucibe aradılar. 

Değerli arkadaşlarım, cemiyetin içerisinde 
bâzı ıslaha muhtaç veya yardıma muhtaç kim
seler varsa,. Devletin bunlara el uzatması kadar 
normal bir şey olamaz. Ama, biraz evvelki ko
nuşmamda da arz ettiğim gibi, 5 sene bu millete 
hizmet eden bir insanın bıraktığı mirasçı ile, 15 
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sene bu millete hizmet eden insanın bıraktığı 
mirasçı arasında bir farkı gözetmek mecburiye
tindeyiz. 

Evet, Devlet, muhtacına da veya malûlüne 
de yardım etsin; derken bir adaletsizliği de ya
ratmaya hakkımız yoktur. O zaman 5 sene ça
lışmış insanı, 15 sene hizmet etmiş insanla bir 
araya getirmiş gibi bir duruma geliriz ki, buna 
da bizim hakkımız yoktur. Çünkü, 5 sene çalı
şıp her hangi bir suretle vefat eden iştirakçinin 
Emekli Sandığına ödediği iştirak payı, zannedi
yorum ki, 500 - 600 lirayı geçmez. 

Şimdi, 500 - 600 lira iştirak payı ile Emekli 
Sandığına iştirak etmiş olan bir kimsenin ölü
münü mütaakıp bıraktığı, 15 yıl hizmet etmiş 
insanların; yani, bugün 15 sene hizmet edip ve
fat edenlerin mirasçılarına bıraktığı maaş, ma
aşının % 55 idir. 5 sene çalışmış bir iştirakçinin 
- ücreti 800, 1 000 lira ise veya40, 50, 60 lira asli 
maaşlı ise - Emekli Sandığına ödediği para 500 -
600 liradır. Buna karşı kalkacaksınız geri bırak
tığı muhtaç veya malûl mirasçıllarına 1 000 lira
nın % 55 ini maaş olarak iade edeceksiniz, 
Emekli Sandığı olarak. 

Arkadaşlarım; üçer, beşer misal diye geçme
yin; gün gelir bu, Emekli Sandığına büyük bir 
külfet teşkil eder. Merhamet hislerine kapılıp 
bu tasarı ile âdil bir ölçü içerisinde yardıma gi
delim derken öbür tarafta çalışan insanda, daha 
az çalışmış insan arasındaki farkı yıkarız. 

Böylece bir adaletsizliğin bulunduğuna kaa-
niim. Sözcü arkadaşım da gelip izahat verecek
ler. Onun için burada sözümü kesiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, teşekkür ederim, 

efendim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz, efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Buradan 
konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Hay, hay, söyliyebilirsiniz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatör arkadaşlarımın izahları, Ko
misyon ollarak bu teklifin yeniden incelenmesi 
istikametinde bize bir ilham vermiştir. Bu ba
kımdan teklifi geri alıyoruz. Bu görüşlerin ışığı 
altında Komisyonda yeniden tezekkür edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Salih-
oğlu. 

Muhterem senatörler, bu kanun teklifinin 
görüşülmesi için 54 günlük bir müddetimiz var
dır. Muhterem Komisyon Sözcüsünün talebi İç
tüzük hükümlerine uygundur. Talep üzerine ka
nun teklifi Komisyona iade edilmiştir, efendim. 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayısı : 
1274) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündemle 
iflgili bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik (1274) sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Öncelik önergesi kabul 
edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, 1274 sıra numaralı ka
nun tasarısı ile ilgili bir önerge daha var oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

nun 172 nci maddesMn değiştirilmesi hakkın
daki. kanun tasarısının müzakeresinde Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu rapo
runun esas alınmasını arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Balkanı 
istanbul 

Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bugüne 
kadar tatbikatımızda, ilgili komisyon olarak, 
son komisyonun raporu tezekkür edilmektedir. 

(1) 1274 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Yalnız bir takrir vardır, bu takrire göre mua
mele yapmak zorunluğu mevcuttur. Şimdi bu 
takrire göre... 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAJH 
M. TEKİN ARIBURUN (istanbul) — izahat 
vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Başkanlık 
mütalâasını Genel Kurula arz edecektir. Sonra 
zâtıâlinize söz vereyim efendim. 

Efendim, riyaset 35 nci madde ile alâkalı 
olan bu takriri şu mânada anlamaktadır: 35 nci 
madde: «Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda 
ilgili Komisyon savunur.» içtüzüğümüzün 23 ncü 
maddesi, ilgili Komisyonun re'sen tâyini hakkı
nı, Cumhuriyet Senatosu Başkanına vermekte
dir. O halde, bundan çıkacak netice; Cumhuri
yet Senatosu Başkanı ilgili komisyonu takdir 
etmek hakkına malik iken, Genel Kurulun evle-
viyetle bu ilgili komisyonu tâyin etmek hakkı 
mevcuttur. Yine içtüzüğün 19 ncu maddesinin 
son fıkrası: «Plân Komisyonu diğer komisyon
ların rapor ve metinlerinde, yürürlükteki uzun 
vadeli plâna aykırı bulduğu hususları belirtir 
ve metni uzun vadeli plâna uygun şekle sokar. 
Bu takdirde Genel Kuruldaki görüşmelerde esas, 
Plân Komisyonunun raporudur.» Demek olu
yor M, içtüzük, Plân Komisyonu raporunun 
münhasıran müzakere edilmesi lâzımgeldiği hu
susunu 19 ncu maddenin son fıkrasında tesbit 
etmiştir. Bu sebepten şimdi okunan önerge, tü
züğe uygundur. Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye var mı?... 

M. TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

M. TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; esas ola
rak konu, doğrudan doğruya Millî Savunmayı 
ve Millî Savunmanım içinde fevkalâde ehemmi
yetli olan bir durumu ilgilendirmektedir ki; o 
da, bilhassa paraşütçüler, denizaltıcılar, dalgıç
lar ve ekip halinde bir vazife için uçan uçucu
lardır. Mâna ve mefhum itibariyle ayrılması 
icabeden bir durum vardır. Silâhlı kuvvetlerde 
klta veya kıta gerisi olarak, kıta sayıktııyan 
yerlerde çalışma dâvası çok büyük bir konudur, 
büyük bar mefhumu ifade etmektedir, büyük bir 
saha kaplamaktadır. Fakat bunun içinde haya
tını ayrıca bir tehlikeye sokmakta olan hususi 

ihtisas sınıfları vardır. Bunlar kısa sürelidirler, 
fakat umumi bir kıta çerçevesi içine giremez
ler veya kıta gerisi olarak umumi bir vazitfe 
çerçevesi içinde sayılamazlar. Bundan dolayı 
esasen Hükümet tarafından teklif edilip de Mil
let Meclisine gelmiş ve orada kabul edilmiş olan 
metnin, doğrudan doğruya bu hususları ihtiva 
ettiği için, müzakereye konulması icabeder 
idi. Nitekim, biz Millî Savunma Komisyonu 
olarak mâruzâtımızı raporumuzda bildirmişiz. 
Eğer tetkik buyurulursa, Bütçe ve Plân Komis
yonu yalnız bu madde ile ilgili olarak« Hazine 
menfaati ve genellik ilkesi yönünden» diye bir 
usul meselesini ortaya koymuş ve diğer komis
yonların aleyhine veya onlara aykırı esası teş
kil eden bir geçici maddeyi kaldırmak suretiy
le huzurunuza sevk etmiş bulunuyor. Bundan 
ötürü gerek meslekî, gerek bu meslekin içinde 
de hususi bir durumu, fevkalâde ehemmiyetli 
bir konuyu ihtiva ettiği ve aynı zamanda da 
Hükümetten gelmiş bir teklif Mecliste de ay
nen kabul edilmiş olduğu için umumi bir usul 
yönüne feda edilmemesi icabeder. Bundan ötü
rü Millî Savunma Komisyonundan ayanen geç
miş olan, Millet Meclisinden gelmiş metnin mü
zakeresini bilhassa istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Arı-

burun. 
SAFFET URAL (Bursa) — önerge üzerin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşacaksı

nız, öyle mi efendim? 
SAFFET URAL (Bursa) — Bâzı açıklama

larda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem efendini, ancak le
hinde ve aleyhinde birer sayın üyeye söz vere
bilirim. Lehinde konuşulmuştur efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yetiniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önerge üzerinde aleyhte konuşmak istiyen sa
yın üye var mı?... Yok. önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Yani Bütçe Komisyonu raporu
nun değil, Millî Savunma Komisyonu raporu
nun müzakerede esas alınması hakkındaki öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 
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Muhterem Millî Savunma Komisyonu Baş
kanı, lütfen yerinizi alınız efendim. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunun 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylannıza 
arz edeceğim. Gerekçenin okunmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Gerekçenin okunmaması karar altına 
alınmıştır, efendim. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısının tü
mü üzerinde söz istiyen sayın üye var mı? 

SAFFET URAL (Bursa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ural, buyurunuz efen
dim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, bundan evvel, 1967 yılın
da çıkarmış bulunduğumuz Askerî Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin yanlış anlaşılması 
ve tatbiki neticesi, paraşütle havadan atlıyan 
ve bunun eğitimini görenler veya tayyarelerde 
pilotların maharetine bağlı olarak hayatlarını 
tehlikeye koyanlar bir tazminat almakta idiler. 
Ancak, kıta tazminatı da çıkmıştı, iki tazminat
tan birini tercih etmek durumunda bulunuyor
lardı. Şimdi, aynı hizmeti gören kişiler, tazmi
nat alıyor, bunun rizikosunu çekiyor, fakat : 
«Kıta tazminatını alamazsınız» deniyor. Yahut: 
«Kıta tazminatını alırsınız, atlama parasını ala
mazsınız» deniyor. Bu ise mesleke olan cazibeyi 
azaltıyor ve rizikoyu karşılamıyaeak nisbette 
olan bu miktarın ödenmemesi yüzünden gittik
çe bu mesleklere rağbet azalıyordu. Üstelik,. 
meselâ; pilot olarak tayyareyi kullanıyorsunuz, 
iyi kullanıyorsanız beraberinize aldığınız bâzı 
ilmî tecrübeleri yapacak kişileri selâmetle yeri
ne getirirsiniz. Ama, iyi kullanmıyorsanız o za
vallı bir kurbanlık gibidir, sizin hatanız yüzün
den çok kere sakat kalabilir, ölebilir. İşte ko
numuz olan kanun hem lata tazminatını, hem 
de bu hizmetleri yaptıkları anda ve zamanda 
kendilerine tazminat ödenmesini âmir bir ka
nun olmaktadır. İtiraz konusu olan yahut mü
nakaşa konusu olan diğer bir husus da; bir za
manlar Askerî Personel Kanunu yeni çıktığı 
zaman, bâzı saymanlıklar hem kıta tazminatını, 
hem de bu atlama paralarını bâzı personele öde
miş bulunuyorlardı. Kanunun sonradan muha
sebe işleriyle ilgilenenler tarafından iyice tet
kik edilmesi neticesi, ancak ikisinden birisini 
alabilecekleri durumu ortaya çıkmış bulunuyor. 

Ve tabiî ki, muhasebeciler daima fazla veya 
haksız ödedikleri paraları şahsan kendi maaş
larından ödeme durumunda bulunduklarından 
ödedikleri kişilerin maaşlarından haciz sure
tiyle bu parayı geri almaya çalınmaktadırlar. 
Tabiî ki, konu bir dâva konusu olmakta, bâzı 
kişiler de bu paraların kesilmesini önlemek 
üzere tedbir kararı aldırmaktadırlar. İ<te bu 
durum karşısında itiraz etmiyenlerden fazla 
ödenmiş paralar alınmış ama itiraz edip müna
kaşayı devam ettirenlerden alınmamış. 

Şimdi, Bütçe ve Plân Komisyonu metninde
ki geçici madde kaldırılmış durumdadır, bu 
madde kaldırılırsa ödemiş bulunanlar âdeta 
bir kusur etmiş bulunacaklar, ödememiş bulu
nanların da yanına kâr kalacaktır. Büyük hüs
nüniyet göstererek kendisine fazla para öden
diği söylendiği zaman «pekâlâ geriye kesin» 
diyen ve kestiren adam bir nevi vergi vermiş 
olacak öbürü de «hayır ben kestirmem» diyen 
parayı ödememiş bulunacaktır. Bu yüzden «ge
nellik» kaidesi, «Hazine menfaati» gibi sebep
leri düşünmek belki maliyecilik yönünden uy
gun olabilir ama adalet mefhumu, eşitlik mef
humu yönünden de çok sakat bir davranış olur. 

Bu sebeple Millî Savunma Komisyonunun 
hazırladığı metnin görüşülmesinin ve aynen ka
bul edilmesinin adalet, nesafet kaidelerine uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ural, teşekkür ederim. 
efendim. 

Sayın Yılmaz Mete buyurunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, bu 
kanun da bir önceki gibi, bir haksızlığı telâfi 
eden bir kanun. Zannediyorum ki, hiçbir arka
daşını kanun teklifinin aleyhinde bulunmıyacak 
ve bu teklif kanunlaşacaktır. Bu sebeple müm
kün olduğu kadar kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Biraz da, tam anlamiyle konuyu benimsememiş 
arkadaşlarımız varsa, kendilerini kısmen uyar
mak için bu konuşmayı yapmış olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyoruz ki; yahut 
tetkikattan anlıyoruz M; Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 172 nci maddesine göre 
144 sayılı Uçuş Tazminat Kanunu kapsamına 
girenlerin yalnız pilot ve pilot adayları tazmi-
natlariyle birlikte kıta tazminatını da alabil-. 

— 356 — 



O. Senatosu B : 7 

inektedirler, uçuş tazminatiyle birlikte. Bu, 
172 nci maddeye göre... Muvakkat görevle uçan 
paraşütçüler bu tazminatı alamıyordu, şu son 
kanuna göre. 

Muhterem arkadaşlarım, paraşütçüler esasen 
Türkiye'de çok az miktardadır ve aldıkları taz
minat çok azdır. Şöyle ki : 

Atlayış yapan subay ve astsubaylar atlayış 
basma albay maaşının % 4 ü kadar bir tazminat 
almaktadır. Atlayış başına albay maaşının % 4 ü 
kadar... Üstelik bu, bir yılda 30 u geçemez. Çok 
az bir şey. Zannederim ki, Komisyondan ve 
Hükümetten öğrendiğim rakama göre, malî por
tesi 185 bin lira, bir yılda 185 bin lira. Biz uçu
culara, deniz altıcılara tazminat veriyoruz. Hem 
kıta tazminatı, hem ayrıca görevlerinin tehli
kesi nazarı dikkate alınarak, ayrı bir tazminat 
veriyoruz. İçinden bir kaçım ayırmışız. Muvak
kat görevle denizaltı ile dalış yapan kimseye 
vermiyoruz. Tehlike ise, onunki de tehlike. Ve 
bu yılda on bin lirayı buluyor arkadaşlarım, çok 
bir para da değil. 

Sonra, paraşütle atlıyana vermiyoruz. Pilota 
veriyoruz ama paraşütle atlıyana, uçağa çıkıp 
kendisini bir de boşluğa bırakan, daha tehlikeli 
bir duruma sokan şahsa vermiyoruz. Sonra, 
muvakkat bir görevle uçuş yaptırdığımız şahsa 
da vermiyoruz. Bu gayet tabiî ki, hiçbir arka
daşımın aleyhinde bıılunmıyacağı bir konudur, 
kanaatindeyim. 

Şimdi, burada Sayın, Saffet Ural'ın temas 
ettiği, bir nokta da, biliyorsunuz M, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci 
maddesi gereğince kıta tazminatiyle birlikte 
başka tazminata müstehak olma, ki, orada bir 
yanlış yazılma sonucudur şu kanunun geliş se
bebi, 1 Eylül 1967 tarihinden itibaren ödenmiş
tir bu tazminatlar. Paraşütçülere, denizaltıcı-
lara ve muvakkat görevle uçan veya dalış yapan 
kimselere, subaylara verilen tazminatların bir 
kısmı geri alınmış, üstelik mağdur edilmişlerdir. 
Zaten, eline çok az maaş geçen bu kimselerden 
bir de verilen paraların geri alınması bunları 
tam mânasiyle zor duruma sokmuştur. Bu kanun 
kabul edildiği takdirde bu arkadaşlarımız, bu 
gençler sıkıntılı durumdan kurtulacaklar ve 
1 Eylül 1967 tarihinden itibaren bütün dalışlar 
ve atlayışlar için müstehak olacaklar. Zanne
diyorum, komisyon da böyle mütalâa eder. Bu
nu? 
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Kanunun kabulü lehinde oy verilmesini ve 
bu kanunun hayırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, teşekkür 

ederim efendim. Söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik talebi mevcuttur, ivedi
lik talebini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 172. — 18 . 5 . 1929 tarih ve 1453 
sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte 
olan makam tazminatı, hizmeteri tazminatı, tâ
yin bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general -
amiral tazminatı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
görevli subay ve astsubaylara 17 . 1 . 1963 ta
rih ve 144, 18 . 4 . 1963 tarih ve 223 sayılı ka
nunlarla verilmekte olan tazminattan başka her 
hangi bir adla tazminat, ödenek veya ihtisas üc
reti alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan 
kıta tazminatı verilmesi gereken bir göreve tâ
yin edilenler, fazla olan tazminatı tercih edebi
lirler. Ancak; kıta tazminatını tercih ettiklerin
de bu tazminat, göreve katılış tarihini takibeden 
aybaşından itibaren ödenmeye başlanır ve al
maktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı za
manda kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar ve yalnız bir gö
rev için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler madde 
üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Birinci madde kabul edilmiştir efen
dim. 

Geçici madde — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile değiştirilen 926 sayılı Türk Silâhlı 
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Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci mad
desi gereğince kıta tazminatı ile birlikte başka 
bir tazminata da müstahak olan subay ve astsu
baylara mezkûr tazminatlar 1 Eylül 1967 tari
hinden itibaren ödenir, ödenmiş olanlar geri 
alınmaz, geri alınanlar iade edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Yok. Geçici maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanun tasarısını tümüyle 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece kanun tasarısı, kanunlaşmıştır, mem
leketimize ve Millî Savunma Vekâletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim efendim. 

3. — Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 

mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanun
la tasdik edilen mukavelenin feslii hakkında ka
nun tasarısının 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 1/392; Cumhuriyet 
Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 1275 Sıra sayılı kanun tasarı
sının müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu kanun 
tasarısının müzakere müddeti ancak 6 günle 
mukayettir. O sebeple müsaade ederseniz, bu 
kanun tasarısını da müzakere edelim, ondan 
sonra oruçlu olan arkadaşlarımız için Birleşimi 
kapatırız efendim. Tasarının öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Bütçe Komisyonu?... Yok. Muhterem 
Hükümet?.. Buradalar. Komisyon temsilcileri 
yok. Ancak Perşembe günü müzakere edebile
ceğiz. öncelik kararı alınmıştır. Teşekkür ede
rim Sayın Hükümet. 

3. — YOKLAMALAR 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Başkan
lık Divanınca ekseriyetin olmadığı kana.au mev
cut bulunmaktadır, yoklama yapılacak. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Ekseriyet yok, yoklamaya ne lüzum var? 

BAŞKAN — Usul böyle efendim. Beni usul 
dışına çıkartmamanızı istirham ederim. Re'sen, 
ekseriyet yok demeye hak sahibi değilim efen
dim, 52, 106, 107 ve 108 nci maddeler bunları 
âmir bulunmaktadır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, komisyon 

temsilcisinin bulunmaması hasebiyle müzakere
lerin devamına imkân olmadığı kanaati ile ar
kadaşlarımız ayrıldığından ekseriyet kalmamış
tır. Bu sebeple 20 Kasım 1969 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

*m»^ 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'ın, Denizcilik Bankasına, dair 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Sa
dettin Bilgiç'in cevabı (7/602) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki yazımın Ulaştırma Bakanı tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla rica ederim. 

18 . 10 . 1969 
İstanbul Senatörü 

Cemal Yıldırım 

1. Denizcilik Bankasının dış hat gemile
rinde, süregelen kaçakçılık olaylarının önlenme
si için Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe ne gibi 
tedibirler alınmıştır? Akdeniz gemisinân son se
ferinde Marsilya limanındaki afyon kaçakçılığı 
dolayısivîe Bankanın Ödediği para cezası mik
tarı nedir? 

2. Bankanın 1969 senesi zararlarının daha 
•bugünden 10 milyon lirayı aştığı söylenmekte
dir. Bu doğru mudur? Senelerdir zararına çalı
şan bu kurulusun durumunun ıslahı için alman 
veya düşünülen köklü tedbirler nelerdir? 

3. Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe Ban
kanın iç ve dış hat seferlerinde her sene kulla
nılan ücretsiz seyahat permisi aJdedi nedir? 

4. Uzun zamandan beri îstanbul - İskende
run seferleri için Haliç'te tadiline çalışılan Mar
mara gemisinin tadilinin gecikme sebepleri ne
lerdir? Bu geminin 1970 senesi baharına kadar 
hizmete sokulması imkân altıma alınmış mıdır? 

5. Denizcilik Bankası Yönetim Kurulu üye
lerinin tâyininde Bakanlıkça ne gibi vasıflar ve 
şartlar aranmaktadır? 

6. İsletmenin senelik sefer programları ha
zırlanırken gemi süvarilerinin ve diğer yetkili
lerin teklif ve mütalâaları gözönüne alınmakta 
mıdır? 

7. Gemilerde ve tersanelerde fazla mesai 
ücretlerinin tesbitânde hakka dayanan ciddî bir 
yol izlenmekte ve bu husus sıkı olarak kontrol 
edilmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14.11.1969 

Liman ve Deniz İşleri Dairesi 
Başkanlığı 

Şubesi : İşletmeler Md. 
Ç-3/2-8/4392-16083 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Cemal Yıldırım'ın yazılı 
soru önergesi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22.10.1969 tarih ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7/602-5359/9992 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Cemal 
Yıldırım'ın, Denizcilik Bankası T.A.O. na dair 
yazılı soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Cevabın bir örneği bilgi için Başbakanlığa 
da gönderilmiş bulunmaktadır. 

Gereğine müsaadelerimizi arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Cemal Yıldırım'ın Denizcilik Bankasına dair 
18.10.1969 tarihli yazılı soru önergesinin cevap
ları. 

1. nci sorunun cevabı : Deniz işletmeciliğinde 
tamaımiyle ihtisas sahibi teknik elemanlardan 
terekkübeden gemi personelinin esas vazifesi, 
gemilerin emniyet ve selâmetle bir limandan di
ğerine götürülmesine, yolcu ve yük hizmetleri
nin gereği gibi sağlanmasına taalluk eder. Bu 
itibarla gemi personelindin, her memlekette kol 
salan ve beynelmilel: bir mahiyet alan kaçakçı
lığı önlemelerine imkân bulunmamaktadır. Esa
sen gemi zâbitanının silâhı dahi yoktur. 

Ancak, memleket içi ve dışı geniş şebekeler 
halinde çalıştığı anlaşılan, kaçakçıların, meslekî 
durum ve avantajlarından faydalanarak gemi 
personelinden bâzılarım kendi işlerine bulaştır
dıkları da bir vakıadır. 

Gemilerle yapılan kaçakçılığın önlenmesi 
için, Bakanlığımızca Denizcilik Bankasına ve 
Denizcilik Bankasınca da gemi kaptanlarına sık 
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sık gerekli ikazlarda bulunulmaktadır. Hattâ 
gemi personelinin çalıştığı bölümlerin kendileri
ne avnlan kısımlarında kaçak eşya bulunduğu 
takdirde, bu personelin sorumlu tutulması cihe
tine gidilmek istenmHjir. Ancak, bu idari ted
bir de ererek! favdayı saklamaktan uzak kalmış
tır. Malûm olduğu üzere, kaçakçılık fiili cürmü-
meshutla failinin tesbitânıi gerektiren bir suçtur. 
Bu bakımdan, g-emi personelinin bağlı bulundu
ğu ısendika, delililer ©İde edilmeden şüphe üze
rine bir personellinin gemiden alınmasına veya 
işine son verilmesine karsı bulunmaktadır. 

Bakanbğınıız, ancak suc isledim sabit olan 
gemi ada.mjiannın yeterlik beliğe ve «remiadam-
ları cüzdanlarını iptal ederek bu gibilerin bir 
daha denizde çalışmalarına enıgel olmakta, De
nizcilik Bankası ise, bunların işlerine nihayet 
vermektedir. 

23.9.1969 günü Marsilya'da rıhtıma yanaşan 
Akdeniz gemisinin 30 metre gerisinde, asırlık 
banlamak suretiyle denize atılmış olarak bulu
nan 122 kilo (baz morfinin, maalesef meTn^eketi-
mrâden sevk edildiği anlaşılmış ve bu hâdise ile 
ilgtfi olarak zan. altında olan 8 personel, gemi
nin. İstanbul'a dönüsünde tufrıık7'anmı«ıtır. Bu 
hâdise dolaviKiyle Fransız makamları tarafımdan 
976 000 frank ceza istenilmiştir. Ancak beynel
milel. teamülden olarak, kaıcakmiiffa karsı De
nizcilik Bankası gemileri de sigorta ettirilmiş 
bulundıığu için, bu ceza Kulüp Sigortası tara
fından karşılanacaktır. 

2 nci sorunun cevabı : Bir taraftan Deniz
cilik Bankası bünyesinde teşekkül etmiş bulu
nan 17 sendika ile yapılmış tonlu is sözleşmele
rinin malî inikasları, 851 sayılı Denliz İş Kanu
nunun gemiadajnlarına hafta tatili ve genel ta
til ücretleri ödemesi ve fazla mesai ücretlerinin 
% 50 zamlı tediyesine mütedair hükümleri do-
lavTSİvle yıllık ortalama olarak yüklenen 
30 000 000 liralık külfete ve diğer taraftan çe
şitli gelirlerde tahminlere nazaran vâki nok
sanlıklar ve türlü sair sebepler dolayısiyle De
nizcilik Bankası Bilançoları zararlarla kanan-
maıkta, ise de, 1969 egzersiz yılı idrak edilme
den ve bilanço çıkarılmadan, bankanın kâr ve 
zarar durumu hakkında şimdiden bir beyanda 
bulunmanın mümkün olamıyacağı kolayca tak
dir buyurulur. 

Senelerdir zararına çalışan Denizcilik Ban
kasının durumunun ıslâhı için, Bakanlığımızca 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca gerekli çalış
malar yapılmaktadır. Bu cümleden olarak 440 sa
yılı Kanun. Birimci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
plânlan göz önünde tutulmak suretiyle Bankaya 
verilecek yeni hüviyet üzerindeki çalışmalara 
Bakanlığımızca devam edilmektedir. Bu maksat
la, «Türk Deniz Yolları Anonim Şirketi>x, «Devlet 
Limanları İsletmesi» ve «Devlet Gemi İnm, Ku
rumu»! adları altında üıç kanun tasarısı hazır-
îammıs bulunmaktadır. Bunlar üzerindeki ni-
h»i calı«ma1ar tamamlandıktan sonra, tasarılar 
Büyük Millet Meclisine arz edilecektir. Diğer 
taraftan bu Bankaya ait reorganizasyon çalış
maları, İkinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1968 
Yılı Proqraimini yürürlüğe koyan 27 . 11 . 1967 
tarih ve 6/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesine ekli Kararın 60 ncı maddesi gereğin
ce. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapıl
maktadır. 

Bankanın devamlı olarak zarar etmesinin di-
p-er bir sebebi de sermaye yetersizliğinden illeri 
sreîmektedir. Bu sebeple banka kendi malî kay-
ftoiirip.n dmndaki nakit- ihtiyacının mühim kıs
mım D°!Vİplt Yatırım Bankasından ve Hazine
den. bir kısmını da başka kaynaklardan kredi 
almak sureciyle karşılamak zorunluluğunda bu-
lunma.ktajdır. Bankanın bu kredilere ödediği 
yıllık fite miktarı, ortalama olarak, 35 000 000 
lira civarında olup. yıllar geçtikçe borçları yük
selmekte ve faizlerin inzimamı sebebiyle ödeme 
imkânları da zorlaşmaktadır. Yukarda belirtilen 
ta:s ani arda, her teşekkülün ihtiyacına uygun 
olarak sermaye durumu göz önüne alınmıştır. 

Mezkûr tasanlar kanunlaştığı takdirde, ha
len bir bünye altında toplanmış bulunan ve ça
lışma .sahaları itibariyle ayn ayn ihteası gerek-
tiiren isletmelerin, ayrı teşekküller hâlinde faa
liyete geçmesiyle daha rasyonel bir çalışma du
rumuna kavuşacakları beklenmektedir. 

3 ncü sorunun cevabı : Bakanlıkça hiçbir 
sahsa permi verilmemektedir, permiler, Banka 
Yönetim Kurulu karan ile banjkaya hizmeti ge
renlerle yararlı olan muteber şahıslara veril
mektedir. 

1967 - 1968 yıllannda verilen permilerin ade
di aşağıda gösterilmiştir. 
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Dış hatlar : 1967 de % 50 tenzilâtlı 98, 
% 75 tenıziiâtlı 14 ve % 100 tenzilâtlı 66 aded ki, 
«eman 178 aded permi verilmiştir. 

1968 yılında ise; % 50 tenzilâtlı 100, % 75 
tenzilâtlı 5 ve % 100 tenzilâtlı 48 ki ceman 153 
adedten ibarettir. 

îç hatlar : 1967 de % 50 tenzilâtlı 121, % 75 
tenzilatlı 9 ve % 100 tenzilâtlı 127 olup, oeman 
257 adödtir. 

1968 de ise; % 50 tenzilâtlı 115, % 75 tenzi
lâtlı 1 ve % 100 tenzilâtlı 83 M, oeman 199 aded-
rtftr. 

Adedleri gittikçe azalan bu permilerden ye
mek ücreti hariç tutulduğu için, verilen ücretsiz 
permi yoktur. 

4 ncü sorunun cevabı : Gemi 1968 Temmuz
unda Haliç Tersanesine alınmıştır. Gemide, bü
yük sökme ve tadilât yapmak için lüzumlu inşa
at işlerine gİMşilmiştdr. Bu işlerin yapılması sı
rasında teknik tadiHi plâna göre, ayrı ayn detay 
dizaynı da yapılmıştır. 

Geminin 1970 yılı Mayıs ayının ilk haftası 
içinde tamamlanması proigramlaştırılmiştır. 

Ancak, geminin ikmalinde müessir olacak ve 
dış memleketlerden getirilmişi gerekli bulunan 
«sıcak ve soğuk havalandırma tesisatı») ve bu te
sisatla ilgili ünitelerle makinaların bakiye döviz 
transferlerinin biran evvel yapılması hususun
da Maliye Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçil
miştir. Programa göre, bu malzemelerin Ocak 
tayı ortasında gelmesi iktiza etmektedir. 

18 . 11 . 1969 O : 1 

Diğer ithal malı konulardan asansör ve garaj 
kapaklan ile elektrik kablolarının zamanında 
gelmesi ve ihale suretiyle yaptırılması gerekli iş
lerin programda belirtilen tarihlerde tamamlan
ması halinde, geminin yukarıda gösterilen ta
rihte sefere çıkması mümkün olabilecektir. 

5 nöi sorunun cevabı : Denizcilik Bankası 
Yönetim Kurulu üyelerinin (tâyini, 440 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak, Bakanlar 
Kurulunca yapılmaktadır. 

6 ncı sorunun cevabı : Dört beş yıldan beri, 
Denizcilik Bankası Denizyolları İşletmesine ait 
îç ve Dış hatlar Sefer Programları, Yönetim 
Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, İş
letme Müdür ve Müdür Muavini ile Dış ve İç 
hatlarda sefer yapan gemilerde çalışmış birer 
kaptanın iştirakiyle kurulan bir komisyon ta
rafından tetkik edilerek tanzim olunmakta ve 
Yönetim Kurulunun tasvibini müteakip, yürür
lüğe konmaktadır. 

7 ndi sorunun cevabı : Toplu îş Sözleşmeleri 
ile 854 ve 931 sayılı iş Kanunlarına uyularak, 
ayrıca işin icap ve zaruretleri de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, bilcümle personele 
fazla mesai yaptırılmakta olduğu, ve bu husu
sun gerek ilgili işletme müdürlüklerince ve ge
rekse murakabe elemanlarınca kontrol ve teftişe 
tabi tutulduğu, Denizcilik Bankası T. A. O. Ge
nel Müdürlüğünce bildirilmiştir. 
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GÜNDEMİ 
7 NCİ «BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1969 Sah 
Saat : 15,00 

I 
A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Komisyonlara üye1 seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kumluna bir yedek 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA (KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir "Üyesi 
Ömer UcuzaFım, Orman İdaresine gen el bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmem'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

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

4. — Cumhuriyet ıSenatıosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerimi bitiren öğ
retmenlerin ihaik ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim' Bakanından 
sözlü sorulsun (6/523) 

5. — Cumhuriyet ISenatosu ITabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in İstanbul'ca LCC Langu-
age And Cultutre Cemter ismi ile faaliyette 
bulunan özel öğretim kurumulna dair DVlillî Eği
tim (Balkanından sözlü sorusu (6/524) 

6. — iCum'huriyet (Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nan, Denizli sınırları içinde 
birebirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ul'aiştırma İBakanıından sözlü sorusu (6/460) 

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu iSivas Üyesi 
Hüseyin Öztünk"üm, ibankalaırıın yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (G/530) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, İktisadi 'Devlet Teşekkülle
ri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere dair 
Maliye Bakamından sözlü sorusu (6/531) 

12. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Aynm'ın, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak şedde dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/532) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, turneye çıkan tiyatno 
oyuncularının uğradıkları tecavüze dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/533) 

14. — Cumhuriyet 'Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sairhcalı'nın, Ayvalik'ta (Sarmısalklı mev
kiindeki Haızineye ait arazinin tevziine dair 
Başlbakandam sözlü sorusu (6/534) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve 'Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü ısorusu 
(6/535) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA j 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER j 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyessi Hay- i 
dar Tunçkamiat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile j 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato j 
araştırması istiyen önergesi (10/23) j 

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

3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü i 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanv ekili erinin Ge- j 
nel Kurul görüşmelerime katılıp katılamıya- j 
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis- ! 
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. j 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi ı 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın- [ 
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak- j 
kmda Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) I 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü- j 
günün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle- j 
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bmın ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendi eriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31)! * I 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2, — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhlriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mdrköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
müteallik olarak.akdedilen ve 6844 sayılı Kanun
la tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısının 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 1/392; Cumhuriyet 
Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1969) 

....>.. se<( ....... 



Toplantı : 8 I A"T M 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mîllet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 778) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6.5. 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7805 - 48267 

CIMHUBBlYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1969 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kaJbul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 22 . 11 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 5 . 5 . 1969 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(MiUet Meclisi S. Sayısı : 778) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 8.5. 1969 
Esas No. : 1/1009 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkaajlbğa, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci midesinin (Jeğişitirilınıesi hakkında kanun 
tasarısı, lilgili bakanlık temsilcilerinin d̂e iştiraki ile Kondisyonumuzun 8.5.1969 tarihli toplantısın
da tetkik ve müzakere edildi. 

'Temsilcilerin verdiği malûmattan da anlaşıldığı gibi her hangi bir uçuş görevine müştereken 
katılan pilot, piloit adaylan ve uçuş ekibi ile uçuşta muvakkat görev alanlar ve uçaktan paraşütle 
aJtlıyanla.nn, dalış görevine katılan denizaltıcılarla, kontrol, teftiş gibi maksatlarla iştürak edenlerin, 
görevlerinin zorluğu, önemi ve yıpratıcılığı nazarı itibara alınarak 144 ve 223 sayılı kanunlarla 
değişik tazminat ödenmjesi öngörülmüştür. Ancak, 926 sayılı Kanunun 172 nci ma(34eısi yukarda bah
sedilen personeli tazminatlarından mahrum kılmaktadır. 
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Bu ayırım,* gideren tasarı, KomfLsyonumıızda, Millet Meclisinden gelen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek; Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Aydın Hakkârli Tabiî Üye 

C. Ortaç C. Co§kun N. Seyhan M. Ataklı 

H. A. Göktürk 
Gaziantep 

/ . T. Kutlar 
Çorum, 

Ş. Özçetin 
Toikat 

A. Altuntaş 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/1009 
Karar No. 15 

14 . 5 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temisilcilerıiınfln de iştirakiyle Komisyonumuzun 13 . 5 . 1969 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve müzakere lolundu. 

Her hangi bir uçuş görevine müştereken katılan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi ile uçuşta 
muvakkat görev atanlar ve uçaktan paraşütle athyanların, keza her hangi bir dalış görevine katı
lan denizaltıcılarla, kontrol, teftiş ıgibi maksatlarla muvakkat olarak iştirak edenlerin, !bu görev
lerinin önemi, zorluğu, yıpratıcılığı derecelerine göre 144 ve 223 sayılı kanunlarda değişik taz
minat ödenmesi öngörülmüştür. Ancak, 926 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde yapılan ayrımı yu
karda sayılan personelin, kazanılmış hakkı olan tazminatından mahrumiyetine ve dolayıisiyle mağ
duriyetlerine sebeb olmuştur. Yukarda ibahsi geçen bu personelin uçak veya denizaltı içindeki teh
likeye mâruz kalma derecesi hiçbir zaman pilot veya denizaltı personelinden daha az değildir. 

Bilhassa paraşütle atlayış yapanların tazminatını kaldırmakla görevin zorluğu ve önemine 
rağmen maddi cazibesi kalmadığından teşvik mümkün lOİonıyacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerde bugünün teknik ve süra/i icabettiren şartlarına uygun personel yetiştiril
mesini sağlamak ve bu hizmetlere iştirak ve arzuyu artırmak gibi bir hedefin tahakkuku ve biran 
önce bu mağduriyetin bertaraf edillmesfini öngöron tasarı, Komisyonumuzca da ıbeniımseınmış ve 
Millet Mecliısinlce kabul edilen metin laynen kahul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Malî ve İktisadi İşler Komisyonumla tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulun 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul İzmir Samsun Cumhurbaşkanimea S. Ü. 

T. Arıburun O. Kor H. E. Işıklar F. Korutürk 

Adana 
M. N. Âdemoğlu 

Bursa 
S. Ural 

Kayseri 
S. Turan 

Malatya 
H. özer 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayılsa. : 1274) 
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Malı ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malı ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No : 1/1009 
Karar No. : 21 

22 . 5 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları ve Millet Meclisinin 5 . 5 . 1969 tarihli 87 mcd Birleşiminde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri 'Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin -değiştirilmesi hakkındaki 'kanun tasarısı, Komisyonumuzun 21.5.1969 
tarihli toplantısında her yönüyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde taf silen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair verilen tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Sözcü 
Balıkesir 'Muş Afyon Karahisar Erzurum 
M. Güler 1. Bingöl Y. Kemal Şenocak O. AlihocagÜ 

Maraş 
A. Karaküçük 

Muğla 
/. Karaöz 

Giresun 
/ . Topaloğlu 

Ordu 
B. Sıtkı Bay kal 

Kontenjan 
M. İzmen 

Balıkesir 
N. Sarhcah 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1009 
Karar No. : 155 

Bütçe ve Hân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

26 . 5 . 1966 

Millet Meclîsinin 5 IMayıs il969 tarihli 87 itici Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile (kalbul »edi'lenı, 'Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 'İTE mci maddesinin değiştiril
mesi malkkınıdalki kanun (tasarısı IMillet Meclisi Başkanlığınım 6 Mayıs 1969 tıarMi ve 7805/48267 sa
yılı yazıları ile Cumlhuriyett Senaltosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 26 Mayıs 1969 
tarihli Birieş&minde Hükümet temsilcileri de hazır (bulundukları halde tetkik ve müzakere olunldu. 

I - 'Tasarı, '27 Temmuz 1967 Itarihli ve 926 sayılı Türk iSilâlhlı Kuvvetleri Personel Kanununum 
172 inci maddesinde değişiklik yapılarak Iher hangi »bir uçuş 'görevine müşterekem katılan pilot, pi
lot iadayları ve uçuş 'ekibi üe uçuşta muvakkat görev alanlar ve paraşütle latlıyanlann ve deniLzalftıı-
cılarla Iher 'hangi (bir ıdalış ıgörevinıe katılanlarım da kıta tazminıatı kapsaimı içine alinımasıııı önigiör-
melkteldir. 

ÖUmlıurliyet Senatosu (S. Sayısı : 1274) 
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Tasarımım gerekçesinde ifade olunduğu üzere her hangi ibir uçuş ıgörevine ımüşjterekien katılan 
pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi ile uçuş'ta ıgeçiei görev «alanlar ve uçıalktan paraşütle laitlıyanllann 
ve 'her Ihanigi bir dalış 'görevime 'katılan demizaltıcıllıarla, kontrol, 'teftiş ıgibi maksatlarla 'geçici ola
rak sözü edilenlere iştirak 'edenlerin fcu ^görevlerinin ömemi, ızorluğu (ve yıpTiatıcılığı (gözetilerek 144 
ve !223 Isayılı feanumlarlıa (tazminat ödenmesi kalbul edilmiş iken 27 Temjmuz 1967 tarihinde yürürlü
ğe giren '926 sayılı 'Türk ıSüâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 mlci maddesinde kıita tazminatı 
•alma hakkına sahip (kişiler ıtadadedilirken 'söz konusu uçucular, latlıayıcıilar ile denüzaltıcı ve dalgıç
ların ibu durumları [gözetilmediği ve haklan saklı tutulmadığı için kıta tazminatı yahut hu hizmet
lerin sağladığı tazminattan (birinin tercihi durumu yaratılmıştır. Bunun neticesi olarak da sözü edi
len personel 'kazanılmış (bir halktan mahrum kılınmış mağdur duruma d%müş'lerdir. 

Bir mağduriyetin önlenilmesi ve kazanılmış hir hakkın iadesini sağlayıcı telâkki edilen toasarı 
Komisyonumuzca da benimsenlmiştir. 

I I - Millet Meclisi metni Komisyonumuzca esas itibariyle henimsemnieMe Iberalber 27 'Tetmmuz 
1987 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 172 nci ımaddesinin yorum
lanmasından çılkan ihtilâflarla bir süre ödenmiş bulunan tazminatlar halkfkunda İbir ibrayı mutaızam-
mın tasarınım geçici maddesi Hazine yararı ve -genellik ilkesi yönlerinden uygun görülemiyerek me
tinden çıkartılmıştır. 

III - Millet Meclisi 'metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kahul edilmiş
tir. 

rV - Tasarının G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde hülunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek [Başkanlığa saygı ile ısumulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir istanbul 

Söz hakkım saklıdır. O. Salthoğlu C. înkaya H. Berkol 
Y. Köker 

Manisa Niğde Ordu Trabzon 
O. Karaosmanoğlu K. Baykan Ş. Koksal ö. L. Ilocaoğlu 

Cumihurliiyet Senatosu (S. Sayüsı : 1274) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 172. — 18 . 5 . 1929 tarih ve 1453 
sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte 
olan makam tazminatı, hizmeteri tazminatı, ta
yın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general -
amiral tazminatı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
görevli subay ve astsubaylara 17 . 1 . 1963 ta
rih ve 144, 18 . 4 . 1963 tarih ve 223 sayılı ka
nunlarla verilmekte olan tazminattan başka her 
hangi bir adla tazminat, ödenek veya ihtisas üc
reti alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan 
kıta tazminatı verilmesi gereken bir göreve tâ
yin edilenler, fazla olan tazminatı tercih edebi
lirler. Ancak; kıta tazminatım tercih ettiklerin
de bu tazminat, göreve katılış tarihini takibeden 
aybaşından itibaren ödenmeye başlanır ve al
maktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı za
manda kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar ve yalnız bir gö
rev için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile değiştirilen 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci mad
desi gereğince kıta tazminatı ile birlikte başka 
bir tazminata da müstahak olan subay ve astsu
baylara mezkûr tazminatlar 1 Eylül 1967 tari
hinden itibaren ödenir, ödenmiş olanlar geri 
alınmaz, geri alınanlar iade edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımım takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

içişleri Komisyonunun kabul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici 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. 

Cu'mimMyet Seaıatlosu (S. Sayısı : 1274) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 172 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanım 
MADDE 1. — Millet Mecli

since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi işler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 172 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — Millet Mecli

since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

M m*>^ ** •> 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 172 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — Millet Mecli

si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Culmlhorftyet Senatosu (S. Sayaa : 1274) 




