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bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
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misyonları raporları (M. Meclisi 2/176; 
C. Senatosu 2/10) (S. Sayısı : 108) 17:37,39:40 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Y. Ziya Ayrım, Kars'ın İğdır, 
Tuzluca ve Digor ilçeleri ve köylerindeki su bas
kını dolayısıyle meydana gelen hasar ve alın
ması gereken tedbirler; 

Malatya Üyesi Hamdi özer, sulama suyuna 
yapılan zammın kaldırılması ve, 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal da, yağan dolu 
ve yağmurlar sonucu yurtta genel bir âfet ha
line gelen durum dolayısıyle alınması gereken 
bazı tedbirler hakkında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun; Sa
karya'da meydana gelen son sel âfeti dolayısıyle, 
Sakarya nehrinin ıslahı için alınması gere
ken tedbirler ve son zamanlarda meydana gelen 
et sıkıntısı hakkındaki gündem dışı demeci
ne Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin ce
vap verdi. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay, yurdun her yerinde 
çekilmekte olan et darlığının nedenleri ve 
alınması gereken tedbirlere ve, 

Bursa Üyesi ihsan Sabri Çağlayangil de, 
iran'a yapmış olduğu bir gezi dolayısıyle, Türk -
iran arasındaki karayolu ulaşımı ve gümrük ka
pısı hakkındaki intibalarma dair gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Vazifeyle yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı Zeyyat Bay-
kara'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol

duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

içişleri Bakanı Ferit Kubat'm Dernekler ka
nunu tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek altışar üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi ile, 

içişleri Komisyonu Başkanlığının, Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 1961 
tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
dörder üyeden kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal ile Bursa 
Üyesi ihsan Sabri Çağlayangil'e Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve süreler ile izin 
verilmesi, ve, 

iki aydan fazla izin alan Manisa Üyesi Ru
hi Tunakan ile, 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a tahsisatları
nın verilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
edildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısının Ge-
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len Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı; maddeleri ka
bul edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonucuna göre kabul edildiği ve ka
nunlaştığı. bildirildi. 

Askerî Yargıtay kanunu tasarısının da Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve 
tümü kabul olunarak kanunlaştığı bildirildi. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle ekilenen ek maddenin birinci fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

29 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumcuoğlu Bahriye Üçok 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, resmî daire ve İkti

sadî Devlet Teşekkülleri dışında kalan ithalâtçı
lara dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/57) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acenta-
ları Birliği kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/604; 
Cumhuriyet Senatosu 1/95) (Malî ve İktisadî 
İşler, Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün). 

Teklif 
2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/506; Cumhuriyet ıSenatosu 2/22) (Malî ve 
iktisadî işler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün). 

Rapor 
3. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanu

nu tasansmnı Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarından 4'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/621; Cumhuriyet Senatosu 1/83) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

»>»<GB» <•-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) M. Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Yücs Cumhuriyet Senatosunun 71 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. BAŞKAN — Komisyon faaliyeti vardır; bu 
itibarla çoğunluğumuz bulunmaktadır, müza-(YOKiama yapıldı). , , , , ' kerelere başlıyoruz, 
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IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Vye Selâ-
hattin Babüroğlunun; Ankara İmar Planı, An
kara ve Kayseri'de yapılmakta olan yaya alt ge
çitler i ve Ankara Belediyesinin tutumuna devir 
gündem dışı demeci ve İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in cevabı. 

BAŞKAN — iki gündem dışı konuşma is
temi vardır. 

Ankara imar Planı ve Ankara Belediyesi ile 
ilgili hususlarda bazı bakanlıkların dikkatini 
çekmek üzere Sayın Selâhattin Babüroğlu gün
dem dışı söz istemişlerdir. Kısa olması istirha-
nııyle buyurunuz efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan sayın senatör
ler; 

Başkent Ankara'nın imar planı, Ankara ve 
Kayseri'de yapılmakta olan yaya altgeçitleri ve 
toprakaltı çarşısı konusunda pek önemli gör
düğüm şehircilik, yönetim ve teknik yönlerden 
sakıncalı uygulamalar ve davranışları, Yüce 
Senatoya ve ilgili sayın bakanlara duyurmak 
için huzurunuzda bulunuyorum. 

Konu sadece bir yaya geçidi, bir toprakaltı 
çarşı inşaatından ibaret olsa idi huzurunuzu 
işgal etmeyecektim. Konu, Devlet otoritesini 
dinlemeyen, onu zedeleyen, mevcut dar ola
nakları israf eden, şehircilik kurallarına ay
kırı uygulamalarla gelecek nesillere külfetler 
yükleyen bir görünüm arz etmektedir. 

Bendeniz, konunun seviyesini düşürmeden, 
bilimsel düzeyde ve mevcut belgelere bağlı ka
larak konuşmamı sürdüreceğim. 

Ankara Belediyesi bütün ilgili bakanlıkla
rın uygun bulmadığı, mahzurlu gördüğü bir 
projeyi; (Kızılay kavşağı alt yaya geçidi dük
kânlar ve eğlence yeri projesini) 6875 sayılı 
Kanuna aykırı olarak ihale etmiştir, ilerde de
tayını arz edeceğim şekilde Güven Park'ta kot 
değişikliği yapmaktadır. 

Ankara'nın en büyük caddesi olan Atatürk 
Bulvarı da, aslan kafesleri biçimi demir par
maklıklarla donatılmıştır. Bu caddenin yük
sek direklerinde hiçbir fonksiyonu olmayan 
yumruk büyüklüğünde Orta Çağı estiren kan
diller asılmıştır. Bütün teknisyenlerin ve yetiş-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mis şehirci uzmanların âdeta oy birliği ile red
dettikleri hususları, bir otorite alabildiğine 
masraf yaparak yürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Ankara, dünyanın en 
hızlı büyüyen, nüfus artımı gösteren bir şehri
dir. Böyle şehirlerin ihtiyaçlarının önceden bi
limsel verilere değer verilerek acele ve fakat 
asla telaş etmeden hesaplanmasından yanayım. 

Parisli, Londralı, Milanolu, Stokholmlu 
şehirciler ve yöneticiler, oralarda yıllarca önce 
yapılmış olan yolların, şehirsel aksamın ve do
natımın bugünkü durumlarında çok defa önemli 
bir sorunla karşılaşmamışlardır. Oralarda bili
me değer verilerek bu işler yürütülmüştür; 
oraların sanatçıları yenilerini yaparlarken, ol
dukça rahat davranmışlardır. 

Türkiyeli, Ankaralı şehirciler ve yönetici
ler ise, daha Cumhuriyet döneminde yapılmış 
olan 4 - 5 katlı binaları, yarım asrı geçmeden 
söküp 11 katlıya çevirmek ve yıllara yayılan 
millî serveti israf etmek yolundadırlar. 

Yakın bir gelecekte, örneğin Atatürk Bul
varında, 20 katlı binalar yapmak suretiyle bir 
söküp yıkmaya tanık olmamız mümkündür. 
Bu hesapsız, bilgisiz, uzmanları dinlemeyen mer
cilerin emir ve baskıları sürüp giderse; bir gün 
Ankara sokaklarının trafikten tıkandığına, park 
yeri kargaşasının başladığına, şehirde yapıp -
yıkmalarla ömür tüketildiğine gelecek nesiller 
tanık olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; Ankara şehrinin, baş
kent oluşu, Anadolunun coğrafyada pek entere
san konumu nedeniyle ulusal ve uluslararası 
düzeyde yüklendiği, belki de yüklenmesini ko
laylaştırmamız gereken fonksiyonları ve karak
teri olmalıdır. Ankara, hiç olmazsa uluslararası 
hizmetlerde Orta - Doğunun bir konferans mer
kezi olmalıdır. Ankara, kültür merkezi, kon
ferans merkezi, siyasî ve yönetici merkezi, eği
tim merkezi, ticaret merkezi ve bu ana ve esas 
hizmetlerle ilişkili ayrıntılı fonksiyonları bü
tünleştiren donatımla, iyi yaşanılır, temiz ve 
uygar bir şehir olmalıdır yakın gelecekte. Bu 
durum için, Ankara'nın çok müsait olanakları, 
mekânları vardır. Bunlar hünerli, tecrübeli, 
bilgili ve dikkatli uzmanlar elinde bilime de
ğer veren bir tutumla kıymetlendirilmelidir. 
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Bilimsel ve çağa uygun şehircilik kuralla
rını kapsayan teklifleri keyfî ve idarî karar
larla yüzgeri etmek, şehir için tehlikelidir. 

Değerli senatörler; şehir topraklarının kul
lanılmasını geleceği de içine alan bir görüşle 
beceremeyen, şehirlerin büyümesini, genişleme
sini ve kazanacakları karakterleri denetleyeme-
yen, bunları iradesine alamayan devletler ve 
hükümetler, ileride hiç kuşkusuz büyük ve 
çok zor sorunlarla karşı karşıya gelebilirler. 
Bütün bu kusurları siyasîler rejime de yükleye
bilirler. Böyle hükümetler halka ve ülkelerine 
en iyi hizmeti yapma iddiasında bulunamaz
lar. Uygarlık pahalı ve zordur. Yerleşme mer
kezleri ve şehirlere sahibolmak ise, daha zor
dur; ama bu gereklilik arz eder. Bu kaçınılmaz 
bir meseledir. Halkın şehirlerde rahat yaşama
sı sağlanmazsa, şehir içindeki bölgesel nitelik
ler, sosyal bünye ve tarihî gelişime ve teknoloji 
baskısına göre dikkatle hesabedilmezse bunlar, 
toplumsal patlamaları hızlandırıcı fonksiyon 
icra ederler. 

Arkadaşlar burada bir konuya değinmeyi 
hakkaniyet gereği sayarım. 

Ankara Belediyesi, bugün elbette Ankara'
yı 1968 yılının başıboşluğu, sahipsizliği ve An
kara'nın önemini kavrayamamış zihniyetten 
kurtarmıştır. Bunu tebrikle arz ediyorum. Şe
hirde değerli çalışmalar vardır. Bu durumun 
tanığı olan Birinci Erim Hükümeti, İmar İskân 
Bakanlığı salonunda Ankara Belediyesi ilgilile
ri ve Belediye Başkanına brifing verdirmek su
retiyle ilgili bakanlar huzurunda Ankara'nın 
sağlık altyapı tesisleri için 100 milyonun üze
rinde ek ödenek tahsis etmesi kararını almışlar
dır. Kuşkusuz bu paralar şehircilik kuralları ve 
tekniğine uygun uzmanlar eliyle, tasarruflu 
kullanmak koşulu ile verilmiştir. Ancak ben bu
gün burada Ankara Belediyesinin, Devlet oto
ritesine sırt çeviren, bilim adamlarının kınadık
ları uygulamaları yapmasından duyulan üzün
tüyü belirtmeyi görev saydım. 

Ankara Belediyesi ilgilileri bugün acele ve 
biraz da hırslı bir tutumla şehrin anaarteri 
olan Atatürk Bulvarı üzerinde, Kızılay'da, kav
şakta yaya alt geçidi, dükkânlar ve eğlence 
yerleri yapmak istemektedir. Peşinen söylüyo
rum ; Belediyenin yapmak istediği hizmetin kar
şısında değilim. Hiç bir hizmeti yeterli görmek 

mizacım değildir. Ancak, burada durum deği
şiktir. istisnasız konu ile ilgili bütün bakan
lıkların uygulamasını sakıncalı gördüğü bir pro
jeyi bakanlıkların ısrarına rağmen, belediye 
uygulamak istemektedir. Durumu az sonra res
mî belgeleriyle arz edeceğim. 

Müsaade buyurursanız, şu hususu söyleye
yim. Bu Devlet otoritesini 'dinlemez gözüken, 
bilime değer vermediği iddia edilen çatışmada 
ilgili sayın bakanların da uygun uzlaşmayı ace
le sağlamalarını hayatî önemde saymaktayım. 
ilgili bakanlıklarla Ankara Belediyesi arasında 
anlaşmazlık konusu olan projenin ihale edilmiş 
olması da, Belediye sorumlularının dinlemezlik 
içinde olduklarını göstermektedir. Yani bu hiz
met, bu uygulama tam bir anarşi içinde cereyan 
etmektedir. Baş kaldırmanın moda olduğu ça
ğımızda, Devlet otoritesinin, Devletin hizmetle
rini uygulayan kuruluşları arasında zedelenme
sine müsaade verilmemesini, ilgili sayın bakan
ların bu konuya eğilmelerini istirham ediyo
rum; Yüce Senatoya da maruzatta bulunuyo
rum. 

Kısaca olayın detayı şudur: 22 . 5 . 1970 ta
rihinde Ankara Belediyesi selefim Sayın imar 
İskân Bakanı zamanında imar planı değişikliği 
olarak konuyu İmar îskân Bakanlığına sun
muştur. Bakanlık 22 . 5 . 1970 günü, yani yine 
selefim zamanında 4513 sayılı mektupla yaya, 
vasıta, metro konuları ile birlikte projenin in
celenmesi kaydı ile imar planı değişikliğini 
onaylamadan belediyeye iade etmiştir. Bakan
lık belediyenin 6875 sayılı Kanun hükümlerine 
uymasını istemiştir. Hal böyle iken, Ankara Be
lediyesi bu projede hiç bir değişiklik yapmadan 
Bakanlık emrini dinlemeden bu projeye göre 
işin yapılmasını 10 . 2 . 1972 gün ve 14095 sa
yılı Resmî Gazete ile ihaleye çıkarmış ve ihale 
etmiştir. İmar ve İskân Bakanlığı durumu Res
mî Gazeteden öğrenince, 26 . 2 . 1972 gün, 1011 
sayılı yazı ile halefim Sayın Serbülent Bingöl 
imzası ile Ankara Belediyesine 6875 sayılı Ka
nun gereğince bu davranışından ötürü sorumlu 
olacağını hatırlatmıştır. Bunun üzerine belediye 
ihale kararının uygulanmasını üç ay ertelemiş-
tir. Şimdi öğrendiğimize göre Sayın Melen Hü
kümetinin iktidara gelişinden sonra bu projeyi 
uygulamaya koymak istemektedir. Oysa ki, ko
nu, altyapı, ulaşım ve trafik hizmetleri gibi çok 
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yönlü teknik çalışmaları gerekli kılan, ceffelka
lem başkent planları ile oynamaya müsaidolma-
yan, hele hele bakanlıklar emirlerine, yani Dev
let otoritesine başkaldırarak çözülecek türden 
bir hafifliği kaldıramayacak kadar önemli ve 
hiç olmazsa tarihî sorumluluğu olan nitelikte
dir. 

Bundan sonra durum bakanlıklararası bir 
komisyonda incelettirilmiştir. Vaktinizi alma
mak için bu raporu arz etmiyorum, ilgili Sayın 
bakanlar isterlerse elde edebilirler. Komisyona 
İmar ve İskân Bakanlığı temsilcisi, Bayındırlık 
Bakanlığı, Sıkıyönetim Komutanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı, içişleri Bakanlığı temsilcileri, Ankara Trafik 
Müdürü, Ankara Belediyesi imar Müdürü ve 
Fen Müdürü, Ankara EGO Müdürü katılmışlar
dır ve bütün bu teknisyenler oybirliği ile bu 
projenin bu haliyle uygulanmasının başkent 
için zararlı, israfil, teknik ve şehircilik kuralla
rına aykırı olduğunu kabul etmişlerdir. Buna 
rağmen belediye bildiğini yapmış, projeyi ihale 
etmiştir. Projeyi alan müteahhitlerin teknik ele
manlarının dahi bu konudaki görüşlerini merak 
etmekteyim. 

Komisyona katılan Belediye ilgilileri bu 
projenin savunmasını ancak şu şekilde yapabil
mişlerdir; (ki, bu bir savunma değildir, yukar
da saydığım temsilcilere katılmadan başka bir-
şey değildir.) bir yetkili diyor ki, «Bu konu, 
Belediye Başkanının arzusudur, ilgili bakanlık
lar konuyu biliyorlar Proje hatalı ise, yenisi 
yapılır.» Ama yapılmadan ihale edilmiştir. «Der
hal bu fikri reddetmemelidir. Projenin Ankara 
için gerekli işlerin öncelik sırasını, uygulama 
sırasını biz tayin edemeyiz, yöneticiler tayin 
eder. Bu projeye biz de katılmıyoruz; ama bu 
belediyenin uygulamak istediği bir projedir, 
karşısına .çıkılmaz.» Yani, Ankara'nın hayatî 
önemde bunca işi dururken, sözde yayaları bi
raz daha rahat ettirmek için 25 - 26 milyon li
ranın harcannıasmdaki önceliği şehirciler, eko
nomistler, teknik personel değil de Belediye 
Başkanı tayin edecektir, deniliyor. 

Ankara Belediyesinin bir başka yetkilisi de, 
«Bu 1958 yılından beri söylenilmek tedir, halk 
istemektedir. Yaya altgeçidi dükkânlarla eğer 
uymuyorsa, dükkânlar yapılmayabilir; ama bu 
emir yapılmalıdır. Gökdelenle Kızılay'da yapı

lacak gökdelen arasında bir İrtibat olmalıdır. 
Bu 15 yıldır söyleniyor. Nazım plan neyi öne-
rirse önersin, burada yığılma olacaktır.» diyor. 
Yani, nazım plan tersini söylediği halde, bilim
sel çalışmalar hangi sonucu verirse versin, 15 
yıldır söyleniyor bunu yapalım, 7 - 8 sene son
ra bozar istenilen başka bir şey yaparız, tadil 
ederiz demek istiyor. 

Yine Ankara Belediyesinin bir başka yetki
lisi de, «Proje Bayındırlık Bakanlığınca onay
lanmıştır. O onaya göre yapıyoruz.» diyor. Al
dığım bilgiye göre Bayındırlık Bakanlığının 
onayladığı mimarî ve statik projenin üzerinde 
bir şart vardır, bu şart yerine getirilmemiştir. 
Sayın bakanların bu konuyu tabiatıyle incele
me yetkileri ve imkânları daha fazladır. 

Şimdi bu projeyi savunan Belediye ilgilileri 
üç noktaya daynıyorlar : 

1. Bu proje yapılmakla, şehir trafiğinin ra
hatlayacağı ümidi, 

2. Yayaların kolayca hareket edebilecekleri 
isteği, 

3. Bu yapının ileri de yapılması düşünülen 
metroya bir başlangıç olabileceği fikrî. 

Değerli senatörler; bu gerekçeleri uzmanlar 
kabul etmemektedirler. Mütehassıslar, «Kızı
lay'da yaya akımı sanıldığı kadar trafik akımı
na kötü etki yapmamaktadır.» diyorlar. Şunu 
ilâve edeyim ki, çözüm biçimi ne olursa olsun, 
şehirli eğer bir şehir eğitimi ve bir şehir disip-
liline girmemişse, çözüm biçimleri her zaman 
için iyi netice vermez. Yayaların kavşakların 
altına alınması dünyada terk edilmiş bir sis
temdir. Opera kavşağı gibi en geri teknoloji, 
en geri mimari de bir zihniyetin şimdi Kızılaya 
başka bir biçimde getirilmemesi için bu konuş
mayı yapıyorum. 

istanbul - Ankara yolu üzerinde Derince ge
çidi, Ankara Kolej indeki galeri yayalar tarafın
dan kullanılmamaktadır, insan tabiat ve eğili
mine ters düşen yapıları insanların kullanmadık
ları tecrübeyle saptanmıştır. 

Londra'da Uluslararası Karayolları Araştır
ma Lâboratuvarmm yaptığı bir incelemede, as
lan kafesi dediğim demir parmaklıkları yayayı 
bir yere götürmek için habire uzatmışlar; uzat
tıkça, yaya öbür uçtan dolanmaya doğru gitmiş
tir. insan tabiatına ters düşen mühendislik ya
pıları, insan tabiatını terbiye edememektedir. 
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Zor durumlarda kalmadan bu türlü tesislere gi
dilmemelidir. 

Uzmanların bilimsel metot, gereç ve araçlar
la yaptıkları sayımlara göre, Kızılay kavşağında 
bir kapasite dolması problemi yoktur. Bendeniz, 
şehrin gelişmesinde sürprizler olabileceğini dik
kate alarak, uzmanların bu sözünü biran için 
bir kenara bırakıp düşündüğüm zaman, dahi, 
bu projeyi bu biçimiyle uygulamadan yana ola
mıyorum. 

Diğer bir mesele, kavşaklarda yaya himayesi 
ışıklı işaretlerle daha iyi yapılmaktadır. Dünya 
trafikçileri bunu tespit etmişlerdir. Yaya alt 
ve üst geçitleri kavşağın altında değil, iki kav
şak arasında yapıldığı zaman başarılı olmakta
dır. Eminönünde olduğu gibi. 

Diğer yandan, metronun kilometresi 250 mil
yon TL. na mal olmaktadır. Böylesine bir pro
jenin tam etütleri yapılmadan, nereden çıkacağı, 
nasıl çıkacağı belli olmadan Kızılay altgeçi-
dinden çıkabileceğini ve bu basit projeyle met
royu buna uydurmayı da mühendislik yönünden 
sağlam addetmemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, yazılı konuş
ma yirmi dakikayı geçmez; bir, iki dakika için
de lütfen toplamanızı rica edeceğim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Efendim, konu sadece bir seçim bölgesi veyahut 
bir mahallî yerin konusu değildir, Kayseri'de de 
var, biraz uzayacak. Eğer Sayın Senato lütfe
derse yedi, sekiz dakika daha rica edeceğim. 
İki dakikaya sığdıramayacağım. Zira, daha 
önemli kısımları arka taraftadır. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu'nun gündem 
dışı yazılı konuşması yirmi dakikayı geçecek
tir. Bitimine kadar müsaade edilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun, efendim. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Yine, mütehassısların incelemelerine göre, «Hem
zemin geçit yapılmazsa», yani araçlar alt ve üst
ten geçerse «kapasite dört buçuk misli artacak, 
ortada rotari yapılırsa, kapasite bir buçuk mis
li artacaktır. Halen, trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde Atatürk Bulvarının kapasitesi % 46 ile 
kullanılmaktadır. Binaenaleyh, bu konuda faz
la acele edilmemelidir» denilmektedir. 

Bendeniz, Ankara gibi önemli şehirlerde bü
tün alternatifler, bütün yollar incelenmeden, or-
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taya bu yolların incelenmesinden sonra yeni 
çözümler çıkmadan hareket edilmesinden yana 
olamıyorum. Fransa, Amerika, Almanya, Hol
landa, Danimarka gibi daha zengin ülkelerde bu 
etütler yapıldıktan sonra, şehir uygulamaları ya
pılmaktadır. Bizim gibi fakir bir ülkenin bu 
konuda çok itinalı davranması gerekmektedir. 
Kanımca, Atatürk Bulvarında yapılacak her şey 
ileri de bozulup yeniden yapılacak neviden ol
mamalı ; ancak, tevsiata müsaidolmalıdır. Bunun 
için Kızılay geçicinde taşıtları da alt ve üstten 
geçirmek suretiyle yapılacak bir ideal projenin, 
bir tüm projenin, sistemin tamamını dikkate 
alan ideal projenin uygulanabilir ve kullanıla
bilir bir parçasını Belediye (Eğer para bulmuş 
ise, eğer diğer işlerinden öncelik teşkil ediyorsa) 
bu günden uygulamalıdır; sonra, zamanla tevsi 
ile ideal projeye ulaşmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; dünyada ve hattâ 
Türkiye'de türlü tecrübeler varken, başarılı ol
mayan sistemleri denemenin doğru olmadığını 
elbette amatör şehirciler dahi kabul ederler; 
ama nedense, Ankara Belediyesi bu konuda bir 
direnim göstermektedir 

istanbul'da yapılmış Karaköy yeraltı çarşısı 
ve yaya geçidinin trafiğe olumsuz etkisi, halkın 
demir seperasy onları dinlememsi, durup duru-
ken polisiye olaylar yaratma tuzağı oluş)u ne
deniyle daha bu tesisin yapılmasından bir kü
çük çocuğun ömrü kadar zamangeçmeddği halde 
burada taşıtlar için üst bir geçit yapılması ih
tiyacı doğmuştur. Bu o günlerde teknisyenlerin 
uyarılarına aldırış etmeyen amatör şehircilerin 
başarısız davranışları sonucudur. Buna karşılık 
iki kontrollü kavşak arasında yapılmış bulu
nan istanbul - Eminönü yaya üst geçidi başarılı 
hizmet etmektedir. 

Kızılay da yapılmak istenilen g'eçit, metro
dan çok, bulunsaydı yeraltına giren hızlı tren
lere çıkış olabilirdi. Viyana şehrinde yeraltı 
tramvayları ringinde olduğu gibi, Batı Alman
ya Köln Neunrark meydanında olduğu gibi. 

Şu hususu yine belirtmek iterim; Paris ve 
Londra metrolarının hiç birisinin ağızlarında 
yayayı yoğunlaştıracak, biriktirecek çarşılar 
yapılmamıştır, yapılmak istenilmemektedir. 

Bir hususu daha belirtmek isterim. Sistemin 
her hangi bir noksanıyle oynamak, bazı hallerde 
sistemin tamamını bozar, yığılmalar yapabilir. 
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Atatürk Bulvarı üstgeçitlerle yukarıya alınmak 
isteniyorsa, bulvarın bütün sistemi projelendi-
rilmeli, bütün sistem düzeltilmeli ve bir termin 
planla bu espri ilerisinde (Eğer, para varsa) 
hareket edilmelidir. Ben, dana mülayim bir tek
lifi az evvel arz etmiş bulunuyorum. 

Seçimle gelmiş veya atamayla görevde bulu
nan siyasiler ve yöneticiler çoğu kez acele ola
rak şehirlerine hizmet etmeyi arzularlar; bunu 
takdirle karşılamamak mümkün değil; ama tek
nisyene çağımızda yeterli ölçüde etüt ve proje 
için zaman tanımazlarsa, başarıları ömürlü ve 
iktisadî olmaz. Beceriksiz teknokratların, yor
gun bürokratların zamanı israf eden tutumla
rından toplumumuzu elbette kurtarmak için 
siyasî ve yöneticilerin çalışmaları yerinde olur. 

Bir hususu dikkatle belirtmek isterim. Ama
tör entellektüllik sınırı içine giren bilgiler ve 
dünyanın bazı şehirlerini tesadüfen görmüş ol
makla edinilen görgülerle çağımızın teknik ve 
önemli şehir hizmetlerini arızasız yürütmek 
mümkün olamaz. Uzmanlarımız yetişmiştir; on
ların bilgilerine değer vermek lâzımdır. Unut
mamalıdır M, uzmanlarımızı Türk topraklarında 
çalışmadan iten, başka ülkelere gitmesini zor
layan mevzuatı kaldırmazsak, bu uzmanlan da 
bir gün bulamaz duruma gelebiliriz. 

Şu hususu ısrarlar belirtmek isterim. Artık 
imar planları, yolları renkli çizgilerle gösteril
miş süslü belgeler değildir. Toplumun bütün 
problemlerini, teknolojinin bütün olanaklarıy-
le bağdaştıran, bir orkestra ahenki içerisinde 
yaşatan, uyum sağlayan pek komplike türlü 
bilim dallarına ait fonksiyonların bir arada 
bulunuşıu, bir arada ürünüdür imar planları. 
Sadece, bürokratların bilgi ve deneyleriyle 
bu hizmetler yürütülemez. Teknokratların 
kenara itilmek istenildiği bu günlerde bu önem
li hususu belirtmeyi şimdilik faydalı gördüm. 

Böylesine bir zihniyetle Anakara'da trafi
ğin en yoğun olduğu, ticaret, yönetim, dinlen
me ve temaşa hizmetlerine sahne olan Ankara 
Bulvarında, mutfaklarda kullanılmaya mahsus 
naylon çöp kutularının, 1968 senesinde büyük 
elektrik direklerine asılmasında sakınca görül
mediği günleri yaşadık. Daha sonra 15 - 20 met
re boyundaki elektrik direklerine çirkin, nis
petsiz, çok kötü işçilikle yapılmış, aydınlatma 
fonksiyonu olmayan orta çağ kandilleri asıldı. 
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Şimdi de Türkiye'de, Türkiye'ye hatta dünya
ya mal olmu^ alışılmış, reklam filmlerinde, 
kartpostallarda, albümlerde yer almış olan 
Güven Parkının ne hikmetse kodu indirilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; sanat eserleri ancak 
yaratıcısı tarafından düzeltilirse, bu işlem tehli
ke yaratmaz, italya'da dar bir tünelin ortasın
da, bir kurbun tepe noktasında zannediyorum 
(Arşivimi karıştırdım, bulamadım) Michelange'a 
ait bir büst çok turist çekmiştir. Turist, günler
ce gelmektedir, italya'da, bu şehirdeki yöneti
ciler bu güzel büstü, bu sanat eserini turistin 
daha rahat görebileceği bir yere koymak iste
mişlerdir; onu dışarıda görülebilecek bir yere 
almışlardır. Sonra bir süre turistin gelmediği 
müşahede edilmiştir. Çünkü değerli arkadaşla
rım, sanatçı eserini temaşa yönüne göre yapmış
tı. Siz onu değiştirirseniz sanat eseri değerin
den kaybeder. 

Bunu biz Türkiye'de yaşadık. Beyazıt Mey
danı aynı tehlikeye uğramıştır. Beyazıt meyda
nı ve külliyesini yapan sanatkâr, Beyazıt Mey
danı külliyesini, Bakırcılar'dan gelip, içeriden 
görüşe göre projelendirmişiti. Halbuki o gün, 
Beyazıt Meydanını yapanlar bu sanatçının 
anafikirine uymadan, birtakım kaba teknikler
le işlemler yapmışlar ve bugün ise Beyazıt Mey
danının yerinde yeler esmektedir. Bu, bilim 
dallarına hürmet etmeden büyük şehirlerde ya
pılamaz. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi de 2 - 3 dakika 
içerisinde önemli bir konuyu, Kayseri'de cere
yan eden bir konuyu da arz edip huzurlarınız
dan ayrılacağım. 

Konulan Türkiye ölçüsünde şehircilik, eko
nomik ve teknik yönden değerlendirdiğim için 
bu meselenin de üzerinde durmak istiyorum. 
Bunu, bir küçük bölgenin, bir mahallî mese
lesi olarak addetmiyorum; o meseleler daha 
önemli olmakla beraber. 

Kayseri'de de yine böyle bir altgeçit yapıl
masına Kayseri Belediyesi karar veriyor. De
ğerli parlamenterler bendeniz vazifede iken bu 
konuyu bana getirdiler; ilgilendim. Bayınldır-
lık Bakanlığı, imar ve iskân Bakanlığı tek
nisyenlerinden müfettiş yetkisindeki kişileri 
buraya gönderdik. Bu projeyi incelediler. Bu 
proje, 6875 sayılı Kanunun gerektirdiği işlem-
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Ter yapılmaksızın, Belediye Başkanının eski ta
rihlerde moda olan enerjik davranışı ile hazır
lanmıştır, ki ben hizmet yapılmasını takdirle 
karşılıyorum; ama hizmeti projeye, tekniğe uy
gun olarak yapmak lâzımdır. Belediye Başka
nı bunu başlatmıştır. Teknisyenler konuyu bi
ze getirdikleri zaman bir katlı bu tesisin 3,7 met-
ne açıklığmdaki kirişlerinin (h) yüksekliği 
(Teknisyen arkadaşlarım bu faciayı çok iyi an
layacaklardır) bir metre ve aşağıdaki kolonla
rın boyu ise 120 santimetre idi. 

Konu, Bakanlar Kurulunda da görüşüldü. 
Bu konu ile ilgili olarak belediye sonradan Da-
nıştaya müracaat etti. Danıştay, yürütmenin 
durdurulması isteğini reddetti, imar ve iskân 
Bakanlığı daha sonra Sayın halefim zamanın
da buraya 3 ncü sınıf idarî müfettişi gönderdi. 
3 ncü sınıf idarî müfettiş arkadaşım teknisyen
lerin raporlarına hiç bakmaksızın hazırladığı 
bir raporla bunun tebriğe şayan bir hizmet ol
duğunu ve projenin bir tefsir ile imar Yönet
meliğine de uyduğunu belirtmiş ve hazırladığı 
raporunu sorumlu Bakanına değil de bir yetki 
taşması ile adı geçen Belediye Başkanına ver
miştir. Bunun tebriğe şayan bir hizmet oldu
ğunu az evvel ben de belirttim. Zira bir hizmet 
yapılmak isteniyor, cesaretle parası bulunuyor. 
Ayrıca bu sayın müfettişi değerli parlamenter
ler tanırlar, koridorlarda ne görevi varsa do
laşıyor, çok sık görüyorum. Sorumlu müfettiş, 
raporu Danıştaya gittikten sonra bu raporun 
bir nüshasını Bakanına arz etmiştir. 

Bildiğiniz gibi imar ve iskân Bakanlığının 
Teftiş Tüzüğü iki yönlüdür. Ayrıca bunun mü
nakaşası yukarıda yapılmış idi. Sorumlu mü
fettiş raporunu veriş şeklini Tüzüğün bir yeri
ne uydurarak diyor ki, «Raporumu oraya da 
veririm, diğer yere de.» Aslında böyle bir şey 
yoktur. Şimdi Danıştay bu projenin tekniğe, 
şehirciliğe uygun olduğunu söylüyor. Bayındır
lık Bakanlığının statik ve mimarî projesini 
onaylamayan bir tutum içerisinde işini yürüt
meye devam ediyor. 

Bu çok daha fecî bir durumdur. Zira, An
kara Belediyesi birtakım teknik hizmetleri be
lirli ölçüde getiriyor, bilimsel masada tartış
malara giriyor ve Ankara Belediyesi yukarıda 
da söylediğim gibi 1968 senesinin belediyesi de
ğil artık; bu hizmetlere değer veriyor. Diğer 
belediye ise, ona da değer vermeksizin, şehir-
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cilik hizmetini, yani teknik hizmeti yani ko
lonun 120 santimetre mi, kirişin 1 metre mi 
olması lâzım gelen bir hizmeti bugün yargıç 
karan ile yürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; kendimi yormamın, 
heyecanla sizlere ifadede bulunmamın, nedeni, 
bir imparatorluktan gelen Türkiye'nin, impa
ratorluktan gelme tarihine ve tarih potasımda 
pişmiş olan şanlı geçmişine uygun, günün tekno
lojisini, devrin teknik imkânlarını, başka mil
letlerin tecrübelerine uygun bir tarzda olmak 
üzere, hiç olmazsa büyük şehirlerimizde uygu
lamanın çabası içerisinde bulunması içindir. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, kütüphane
si ile birlikte görev yapabilecek durumda olan 
bol miktardaki teknik elemanların bilgisinden 
şehircilerin, siyasilerin yöneticilerin zahmet 
ederek faydalanmalarını istemek için de bu ko
nuşmayı yapıyorum. 

Teknik eleman pahalıya mal olan, güç ye
tişen elemandır. Bilgisi bir kenara itilip, uy
durmasyon, düzmece fikirlere sahibolan teknik 
elemanları dinlemekle teknikte bir şeyler yapı
lır; ama ortada hem ekonomi, hem hizmet za
rar görür; hem de gelecek, birtakım külfetler 
içerisine girer. 

Beni dinleme lütfumda bulunduğunuz ve ko
nuşma süremi de uzattığınız için derin saygımı 
Sayın Başkana ve Yüce Senatonun Sayın üye
lerine sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı Sayın 
Toker, buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI TURGUT TO
KER (Ankara) Milletvekili) — Sayın Başkan, 
çok değerli senatörler; 

Yakın bir zamanda İmar ve iskân Bakanlı
ğı görevini ifa etmiş Sayın Babüroğlu'nun Kı
zılay Altgeçidi ile ilgili olarak yaptığı gündem 
dışı konuşmaya cevapta bulunmak üzere huzu
runuzdayım. 

Bu arada hemen belirteyim ki, değerli ar
kadaşımın gerek şehircilik prensipleri bakımın
dan geniş kültüre ve teknik bilgiye, ilme daya
nan ehliyetli, vukuflu ifadelerinden istifade 
ettim. Bu itibarla teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Kızılay Altgeçidi baş
langıçta yanlış takdim edilmiştir. Mesele, bir 
aitgeçit meselesi değildir. Diğer Batı ülkele
rinde benzerleri olduğu gibi, mesele, bir mey-
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danın altını değerlendirme meselesidir. Malû
munuz olduğu üzere Kızılay, iki anaarter ka
rakterlideki caddenin birleştiği, kesif ticaret 
bölgesinde bulunan bir meydandır. Bu itibar
la bk ticarî merkez hüviyeti de vardır. Bu 
arada meydanın bir tarafında 26 katlı bir bina 
mevcuttur ki, 3 alt katı GÎMA gibi büyük bir 
çarşı ile işgal edilmektedir. Diğer tarafitan 
da, bugün Kızılay binası sahasının bulunduğu 
yerde de 36 katlı ve alt katları yine çarşı ola
cak bir bina yapılacaktır. Bu iki çarşının 
bodrumdan itibaren arasında bir irtibat tesis 
ederek müşterek çalışmasını temin bir zaruret
tir. Kaldı ki, bu yeni bir mevzu da değildir. 
1957 - 1958 lerden beri Kızılay Meydanının al
tının değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bu 
konuda Viyana başta olmak üzere, diğer Ba
tı ülkelerinde benzeri tesislerde incelemeler ya
pılmıştır. 

Değerli senatörlere ve değerli arkadaşıma 
şunu hemen belirteyim ki, mesele, imar ve is
kân Bakanı olarak her türlü hissin ötesinde, 
objektif Ölçüler içinde ve mer'i mevzuatımız 
dahilinde şahsımın ve Bakanlığımın taJkiIbinde-
dir. Nitekim, başlangıçtaki takdim yanlışlığı 
tashih edilmiştir, mevzu bir tadilât planı ve 
vaziyet planı olarak, Ankara Belediyesinin 
özel kanunla kurulmuş imar idare Heyetinden 
geçirilmiş, İmar ve İskân Bakanlığına da gön
derilmiştir. Bakanlığıimın imar ve Plan Genel 
Müdürlüğündeki inceleme Kurulunda da tetkik 
edilmiş, projenin olgunlaştırılması konusunda 
bazı isteklerle mevzu, bir çarşı tesisi, bir yer
altı tesisi olarak uygun görülmüştür. Ancak, 
proje uygun şekilde olgunlaştırıluncaya ve ge
rekli etütler ikmal edilinceye kadar her hangi 
bir faaliyette bulunulmaması için de, tarafım
dan imzalanan bir yazıyla Ankara Valiliğine, 
her türlü faaliyetin herhangi bir müdahaleye 
meydan bırakılmadan (Kızılay'da böyle bir fa
aliyet varsa) durdurulması da bildirilmiştir. 

Şunu bu arada ifade edeyim ki, 1580 sa
yılı Belediye Kanununa göre, muhtar olan be
lediyeler, bu tip meselelerde gerek düşünce 
planda, gerek işin planlamasında, gerekse te
şebbüse geçilmesinde karar vermeye yetkilidir. 
Yine arz edeyim ki, Ankara Belediyesi kanun
lar çerçevesi içinde muhtar kuruluş olarak, ta
yin edilmiş otoritelere saygılıdır. Ankara Be
lediyesinin şehircilik prensiplerine, tekniğe, 

şehir ve mimarî bilimine saygılı olduğu, Tür
kiye'de benzeri olmayan, Batı ülkelerinde de 
eşine az raslanan Opera üstgeçiti inşasıyla da 
sabittir. 

Şu hususu da arz etmeme müsaade buyurma
nızı istirham ediyorum. Bakanlığım ve Hü
kümet ve bu vazifeyi yürüttüğü müddetçe, ben
deniz her konuda belediyelerimize önleyici, ber
taraf edici, peşin ve hissî bazı düşüncelerin ese
ri olarak köstekleyici bir davranış içinde değil; 
daima yapıcı, yardımcı olucu, şevk verici ve yol 
gösterici bir davranış içinde olacağımızı da bu 
arada kaydetmek isterim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'ntn, 
İzmir'deki zeytin yağı yolsuzluğu konusunun bir 
sonuca vardırılmasnıa dair gündem dm demeci 
ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın cevabı 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, iz
mir'deki zeytinyağı yolsuzluğuna son verilmesi 
üzerinde gündem dışı söz istemiştir. Buyurunuz 
efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir hazin adlî olayı yüksek huzurunuza ben
den evvel bu kürsüye getiren arkadaşları taki
ben, getirmiş olmaktan üzgünüm; fakat bu gibi 
olaylara önem vermediğimiz takdirde, gözümüz 
kadar koruyacağımız müesseselerin hırpalanma
sı tehlikesine göz yummak gibi bir yol açılaca
ğından, Yüce Senatonun kısaca arz edeceğim ko
nuda önemle duracağına ve yeni Adalet Baka
nımızın kendisinden beklediğim değerli müdaha
leyi yapacağına emin olarak maruzatta buluna
cağım. 

Şu mektup... 
REFET RENDECi (Samsun) — Hepimiz 

okuduk. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Hepi

nizin okuduğuna kani olduğum mektup, izmir 
Birinci Sorgu Hâkimi Vedat Altuna tarafından, 
sizlere ve bütün yetkililere gönderilmiş bulunu
yor. Vazife başında bulunan bu hâkim, açıkça 
(inanışını bir kitapta da vesikalarıyle belirttiği 
gibi) «Adalet arıyorum, adalet istiyorum» diye 
üçyıldır bağırmaktadır. Bu hâkimin sözüne ve 
sesine önem vermek lâzım mıdır, değil midir ko
nusunu ve resmî mercilerden geçmiş konuyu bir
kaç cümleyle dile getireceğim. 
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1. Zeytinyağı skandali adını alan, aslında 
makina yağı ve diğer zararlı yağları zeytinyağı
na karıştırmak suretiyle göz körlüğü, gelişme 
bozukluğu, kanama ve ölüme sebebiyet verecek 
cinsten sadece yolsuzluk değil, ahlâksızlık sa
yılabilecek bir tağşiş hâdisesi Türkiye hudutla
rını da geçerek, İtalya'ya 500 bin kilo zeytin
yağı şevkiyle meydana çıtkı. Bu zeytinyağları 
Türkiye'ye iade edildi. O sıralar yine öğren
dik ki, 250 ton zeytinyağı da izmir'de aynı fir
manın deposunda daha kötü şartlarla tağşiş 
edilmiş olarak mevcuttur. 

Şimdi, hâdisenin geçirmiş olduğu adlî safha: 
Bu hâkim arkadaş ilân ediyor, diyor ki, bu ko
nu önce yanlış mahkemeye ısrarla sevk edilmiş
tir; sonra ağır ceza mahkemesine verilmiştir. 
Bu hâkim arkadaş daha önce Sorgu Hâkimi ola
rak konuyu tetkik etmiş ve bir kanaate varmış 
insan sıf atiyle, Ağır Ceza Mahkemesinin kararı
nı asılsız bulmakta, adlî beyyine olmaktan uzak 
nedenlere dadanarak Ağır Ceza Mahkemesi be
raat kararı verdi, demektedir. 

Sonra..? Sonra, «Temyize gitmesi lâzım gelen 
bu kadar ağır bir konu, savcı tarafından tem
yiz edilmedi.» diyor. 

Daha sonra, kendisinin de çeşitli şikâyetleri 
üzerine, Adalet Bakanlığı yazılı emirle konuyu 
Temyiz Mahkemesine sevk etmiş. Temyiz Mah
kemesinin Birinci ve ikinci Ceza Daireleri itti
fakla İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ka
ran bozmuş. 

Bundan sonra bu hâkim arkadaş ilân ediyor, 
diyor ki, «Adalet fakir ile zengini ayırmaz. Hal
buki, bu ölçüde verilmiş bulunan bozma sebe
binden, bozma kararından sonra dahi, konu oldu
ğu yerde durmaktadır ve suçlular tecziye edil
memektedir.» 

ilâve ediyor, «Türk vatandaşının sıhhatini bo
zacak 250 ton mağşuş yağ alâkalıların deposun-
dadır, bunlara el koymak lâzımdır, diye türlü 
müracaatlara rağmen, bu 250 ton da el konul
madı.» diyor. Ondan sonra bir cesareti ve bir bil
diği olacak ki, hepimize bu mektubu göndermiş. 
Bu mektupta ayrıca ilân ediyor; «Çünkü bu da
va, vatanımızın, milletimizin, namuslu memur ve 
tüccarın şeref davasıdır. Çünkü, bu dava, hak
ka ve adalete inanmış olan her yaş ve meslek
teki insanların davasıdır ve nihayet bu dava 
Türk adaletinin sarsılan itibarının telâfisi da

vasıdır.» Türk adaletinin sarsılan itibarının te
lâfisi davasıdır. Sonra..? Sonra, bir cümle da
ha okuyacağım. «Hakkı ve adaleti aramak suç 
mudur?» Çünkü, suçlular aleyhinde bir şey ya
pılmıyor, kendisi aleyhinde bazı şeyler yapılmış. 
«İzmir adliyesinin ve dolayısıyle Türk adaleti
nin sarsılan itibarını çeşitli büyük töhmetler 
göze alınarak telâfiye çalışmak suç mudur? Bü
tün milletimizin haysiyet ve şerefinin kırıldığı 
ve Türk adaletinin itibarının sarsıldığı zeytinya
ğı skandali davasında, gerçeği bulmak ve haki
kî suçluları meydana çıkartmak suç mudur?» 

Şimdi değerli arkadaşlarım... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, 132 nci madde muvacehesinde dava bozul
muş, halen derdesti rüyet, olduğuna göre ar
kadaşımız nasıl konuşuyor? 

HÎFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci takibediyorum. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Konuşma 

bittikten sonra olur mu? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 132 nci mad
denin müfadını zatıâliniz de gayet iyi bilirsiniz. 
Yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili olarak mü
zakere yapılamaz, soru sorulamaz. Şimdi filhal 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm konuşmasında yargı 
yetkisinin kullanılmasına ilişkin bir soru, bir ko
nuşma yok. Bu itibarla lütfen müdahale etmeyin 
de bitsin efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Mü
dahale eden arkadaşıma çok daha dikkatli olma
sını tavsiye ederek, üç olayı hatırlatacağım. 

1. Bu konu, iki sene evvel kendisinin bura
da bulunduğu bir zamanda bir arkadaşımız ta
rafından kürsüye getirildi, cevaplandı. Arkada
şımız o vakit sustu. 

2. Geçen aylar içinde... 
BAŞKAN — Lütfen zatıâliniz cevap verme

yin, ben cevap verdim. Verdiğiniz misal eğer 
batıl ise, burada örnek olmamak icabeder. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Doğ. 
ru. Şimdi ben sözümü toparlayayım. 

Ben konuda isabetli karar verilmiş veya ve
rilmemişi münakaşa etmiyorum. Ben, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine resmî 
sıfatı taşıyan bir hâkimin gönderdiği «Adalet is
tiyorum.» sözünü taşıyan bir konuda, Saym Ad
liye Bakanını vazifeye davet ediyorum. 
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O halde meseleyi ayırırken, dava isabetliydi, 
değildi konusu tartışılamaz. Bu doğru... Ama, 
bu ölçüde açığa vurulmuş, hakkında kitaplar 
çıkmış bir zeytinyağı skandali üzerindeki neti
cenin konuşulmaması yanlış. 

Şimdi son sözüm şu : 
Değerli arkadaşlarım; adaletin üzerinde hepi

nizin titrememiz şarttır. Bu titreme, adaletsiz
lik üzerinde göstereceğimiz hassasiyete bağlıdır. 
Bu itibarla, kendisinin titizliğinden emin oldu
ğum Sayın Adalet Bakanı arkadaşımızın bu 
konuyu, işin doğrusu ne ise, o doğru mecrasın
da üç yıllık sürüklenmesine bir son vermesini 
şimdi arz edeceğim bir nokta dolayısıyle de za
rurî görmekteyim. 

Birkaç ay önce bu konu yeniden kürsüye ge
tirilmiş idi. O gün Başbakan Yardımcısı olan 
arkadaşımız kürsüye çıkmış, Hükümetin üzerin
de önemle durduğunu ve yakında bu konunun 
sonuçlanacağını Yüce Senatoya ifade etmiş idi. 
işte Hükümetin, o vakit Sayın Sadi Koçaş'ın ağ
zından verdiği bu sözün henüz yerine getirilme
miş olmasından dolayı bu mektup yazılmıştır. 
Artık bu hâdiseye bir son vermek suretiyle hal
letmesini Sayın Bakandan rica ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Adalet Bakanı Sayın Fehmi Alpaslan buyu

runuz efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, pek değerli sena
tör arkadaşlarım; 

Sayın Bekata'nm gerçekten millî hayatımız 
bakımından çok önemli olan bir konuyu bura
da dile getirmiş olmasını ben şahsen hakikaten 
büyük bir hizmet olarak telâkki ediyor ve ken
dilerine teşekkürlerim; sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; naçiz arkadaşınız 
vazifeye başladığı dakikada, Cumhuriyet Sav
cılarına. Cumhuriyetin Bavcısı olduklarını id
raklerinde tutmaları lüzumunu bildirmiş ve 
kamu hukukunun hareketli takipçisi vasıfları 
ile her türlü suiistimale karsı amansız müca
dele açmalarını ela istemişti. Yalnız içten ge
len bir samimiyetle arz ediyorum ki, bugüne 
kadar Adalet bakanlarımızın elinde bu isteği 
yerine getirmeyen Cumhuriyet Savcıları hak
kında en ufak bir muamele yapma yetkisini 
veren, kanım da!r; mevcut değildi, Lütüfkâr 
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alâkanızla kanun çıktı, dün yürürlüğe girdi. 
Bugün, Yargıtaydan derhal Kurulu teşkil ede
bilmemiz için gerekli üyelerin seçilmesini is
tirham ettim ve zannediyorum ki, birkaç gün 
içerisinde Kurul teşekkül edecek. 

Türkiye'de suiistimale adı karışmış veya 
mevcudolan, yahut da üzerinde söz edilen suiis
timallere karşı bigâne kalmış olan savcıları 
millete lâyık olabilmek için mutlaka ve mut
laka rahatlarından edecek bir kafaya sahibol-
duğunu lütfen kabul ediniz. («Bravo» sesleri.) 
Bunu yapacağım, (Alkışlar.) 

Mevcudolan kanunun savcılar ve hâkimler 
bakımından Adalet Bakanlığına tam yetki ver
mediğini biliyorsunuz, biliyorum; ama Kurulla 
ahenkli bir çalışma içerisinde milletin özle
mini duyduğu bu ihtiyacı karşılamaya bütün 
gücümle gayret göstereceğim. Huzurunuzda 
ifade ediyorum; eğer geçmişte olduğu gibi 
hâlâ bu gibi hadiselerin bünyeyi kemirmesine 
imkân verecek tasarruflar değil, tasarrufsuz-
luklar üzerinde ısrar edilirse, o zaman Kurucu 
Meclisin üyesi olarak hâkim teminatı ve mah
keme istiklâli üzerinde çok duran bu ar
kadaşınızın çıkıp yüksek huzurunuzda Bü
yük Türk Milletine hitaben, bu iş burada iş
lemiyor diye seslenmesinin de mümkün ola
cağını hatırlatıyorum efendim. (Alkışlar.) 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Biz de bekliyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — O derece içi yanmış bir arkada
şınız olarak söylüyorum. 

Şimdi zatı meseleye gelince, mahkeme ka
rarlarını eleştirmeyi haddimin dışında tuta
rım. Yalnız benden evvel Adalet Bakanlığı 
kendine düşeni yapmış, yazılı emre gitmiş ve 
yazılı emirle karar bozulmuş: ama yüksek bil
gilerinizdedir ki, yazılı emirle karar bozma 
aleyhte tesir eden bir netice değildir. Mesele
nin yeniden sayın sorgu hâkiminin müracaatı 
istikametinde bir dava konusu yapılabilmesi, 
tahrik edilebilmesi için, yeni delillerin elde 
edilmesi suretiyle işi adlî safhaya intikal ettir
mek gerekir. Bundan evvel ellerine geçen 
imkânları, kanunî delilleri kâfi derecede de
ğerlendirmediğinden şikâyet edilen aynı ellere 
aynı meseleyi vermenin pek fazla fayda sağ
lamayacağını takdir buyurursunuz, 
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Bu yazıyı gördüm. Onun için müsaade bu
yursunlar, Türk Milleti karsısında arz ediyo
rum, her iddiayı da aynen kabul etmek müm
kün değildir. Bunu da bir defa ortaya ko
yuyorum; ama bu meseleyi çok ciddî bir su
rette yepyeni ellere tetkik ettirmek, tahkik ettir
mek; yeni deliller varsa onları bulmak ve benim 
aziz milletimi bünyesinden bir şeyler kemirip, 
Türk Milletinin büyük menfaatini muayyen 
maksatlarla heder eden insanların kafasına 
adaletin yumruğunu indirmekte yardımcı ola
cağımdan emin olmanızı istirham ediyorum. 

Sayın Bekata'ya tekrar teşekkür etmek su
retiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar.) 

S. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kinJin, Bursa Üyesi İhsan Sabri ÇağlayangiVin 
gecen birleşimde Türkiye - İran karayolu ula
şımı hakkında yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmasına cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Mu-
kadde öztekin gündem dışı konuşacaklar. Bu
yurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; 

Geçen Salı günü Sayın Bursa Senatörü 
ihsan Sabri Çağlayangil'in Ankara - Sam
sun - Trabzon transit yolu hakkında yaptığı 
konuşmaya kısaca arzı cevap eyleyeceğim. 

Ankara - Sivas - Aşkale - Erzurum - iran 
hudut yolunun, Ankara - Sivas - Zara arası 
asfalt kaplamalı standart bir yoldur. 96 ki
lometre uzunluğunda bulunan Zara - imran
lı - Refahiye arası 1972 yılı çalışma prog
ramının «il yolları devam eden emanet yol 
yapımı» bölümünde yer almış, olup, çalış
malar devam etmektedir. 

'Sayın Çağlayangil bu çalışmaların devam 
ettiği sırada bu yoldan geçmiş ve konuşma
sını da yolun en berbat kesimi olan bu yol üze
rinde yapmıştır. 1972 yılı iş mevsimi sonun
da inşaat sona erdirilerek ye 50 kilometrelik 
k~ siminin de asfalt kaplaması yapılacaktır. 

Zara - İmranlı - Refahiye arasında çalış
malar sebsbiyle halen yol kapalı bulundu
ğundan trafik mevcut Zara - Suşehri - Re-
fahiye güzergâhını takibetmektedir, Bu husus 
Türkiye radyolarından her gün yol durumları 

I ile ilgili haberler bülteninde bildirilmektedir. 
Burada, aynı mıntıkada senelerce evvel görev 
yapan arkadaşlarımdan birini, Osman Salih-
oğlu'nu tanık göstereceğim. Ben de Zara 
Kaymakamı idim. 25 senedir Devletim halle
demediği bir konudur; Suşehri - Geminbeli 
yoludur. Çeşitli güzergâhlar, tüneller ve niha
yet mecburî olarak İmranlı üzerinden, K121I-
dağ'dan bir servis yolu yapılmış ve bilâhare 
yapılan bu servis yolunun esas yoldan daha 
iyi olduğu anlaşılmış, şimdi trafik oraya 
aktarılmıştır. Zara - İmranlı - Refahiye üzerin
den giden bu. yol, bu yaz mevsiminde asfalt
lanacaktır. 

I Yolun Refahiye - Erzincan arasının inşaatı 
bitirilmiş ve asfalt kaplaması da yapılmıştır, 

Erzincan - Mutu arası 1972 yılı çalışma 
programının «Devlet yolları devam eden iha
leli yol yapımı» bölümün d 3 yer almış olup, 

j halen bu yolda çalışılmaktadır. İnşaat 1972 yı
lında asfalt hariç, bitirilmek üzere program
lanmış bulunmaktadır. 

Mutu - Aşkale - Erzurum - Karakurt arası 
asfalt kaplamalı bir yoldur, 

Karakurt - Kağızman arasının inşaatı biti
rilmiştir. Halen 10 kilometresi asfalt kap
lanmış olup, bu msvsim ikmal edilecektir. 

Kağızman - İğdır arasının inşaatı ve asfalt 
kaplaması tamamlanmıştır. 

İğdır - Doğu Beyazıt arasının inşaatı 1972 
yılı çalışma programının ,<Devlet yolları de
vam eden projeli yol onarımı» bölümünde yer 
almış olup, 1975 yılında asfalt dahil, sona 
erecektir. Halen çalışmalar devam etmektedir. 

Pek muhterem senatör arkadaşımızın yine 
aynı yol ile alâkalı olarak Ankara - Sam
sun - Karadeniz sahilinden giden kesim hak
kında burada yaptığı konuşmaya da, yaptır
dığım tetkikat üzerine ayrıca arzı cevap edi
yorum : 

Bu yolun Ankara - Samsun - Trabzon arası 
asfalt kaplanmalıdır. Giresun İli sınırları için
de kalan 20 kilometre uzunluğundaki standar
dı düşük olan Keşan - Espiye kesimi 
1972 yılı çalışma programının «Devlet yolları 
yeni, ihaleli yol yapımı» bölümünde yer almış 
olup, halen ihale hazırlıkları devam etmekte
dir. 

Yolun, Trabzon - Gümügane arasında, Trab-
I zon - Hamsiköy kesiminin yeniden ele alın-

13 — 
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ması için Üçüncü Beş Yıllık Plana teklif ya
pılmıştır. Zigana Dağı geçişi daha ileri yıllar
da düşünülecektir. 

Yolun, Gümüşhane - Aşkale arasında Kop 
Dağı Geçidi dışında kalan kesimleri asfalt kap
lamalı ve standarttır. Kop Dağı Geçişi kesimi 
stabilize olup, şiddetli kış dolayısiyle teknik 
yönden asfalt kaplanmaya müsait bulunmamak
tadır. Yol Aşkale'de Sivas - Erzurum yoluna 
bağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen yapım ve 
asfalt çalışmalarından başka, çok şiddetli ge
çen kış mevsiminin bahis konusu yolda yaptığı 
tahribatları bertaraf etmek gayreti içindeyiz. 

Sayın Çağlayangil'in, önerilerine, yaptırdı
ğım tetkikat sonunda bu şekilde arzı cevabedi-
yorum. 

Bir de, Sayın Babüroğlu'nun biraz evvel 
yaptığı konuşmada, Kayseri İlinde yapılan yer
altı geçiti meselesinde bir hususun cevaplandı
rılması noksan kaldı. Sayın İmar ve İskân Ba
kanı arkadaşım bu görevi bana verdiler. Hem 
bakanlığımı ilgilendirdiği hem de onun adına 
bu konuyu cevaplandırmak için birkaç dakika
nızı daha alacağım. 

Bakan olduğum zaman Kayseri iline ilk 
yaptığım seyahatte Belediye Reisi bu konuyu 
bana getirdi. 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun 5 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası 1938 yılında yürürlüğe konmuş olup, 
(Tatbikatta pek olmamakla beraber) özel ida
relerin ve belediyelerin yaptıracakları 250 bin 
liraya kadar keşfi olan yapılan proje tasdikle
rini Bayındırlık Bakanlığına görev olarak ver
miştir. 

Tabiî tahmin edersiniz, o tarihteki 250 bin 
liralık keşif (1938 yılında) şimdiki rayiçlere 
vurulursa, 2 - 3 odalı bir kamu yapısı yapmaya 
bile elverişli bir para değil. Bunu bana Beledi
ye Reisi anlattı. Ben kendisine, bir yeraltı geçi
dinin Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu olma
dığını, bizim bina ve tesislerinin tasdikinden 
sorumlu olduğumuzu söyledim. Ankara'ya dön
düğümde Belediye Reisi bana aynı konuyu dos-
yasıyle birlikte gıetirdi. Teknik arkadaşlara tet
kik ettirdiğimde takdim tarzında yeraltı geçidi 
denen bu çalışmanın altında büyük bir yeraltı 
çarşısı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine konu bi
na vasfına girdiği için biz kendimizi sorumlu 
addederek hangi hususların gerektiğini bir yazı 

ile bildirdik, imar vaziyet planları, şehir imar 
planının ve o kısmındaki tasdik edilmiş şekli 
ev en mühimi de yapı ruhsatının alınabilmesi 
için, tapusunun ibraz edilmesi. Bu arada tekrar 
ikinci bir yazı ile Belediye Reisi bizden bütün 
bu dokümanları 6785 sayılı imar ve iskân Ba
kanlığı imar Kanunu hükümlerine göre bizi il
gilendirmediği şeklinde geri istedi. Vaziyet3 
muttali olduğumuz için ikinci bir yazı le ken
disine bina vasfında olan bu inşaatın tasdik 
işlemleri tamamlatılmadan devam ettirilmemesini 
tebliğ ettik. Bildiğim safahat bu merkezdedir. 

Biraz evvel burada konuşma yapan Sayın 
Babüroğlu, imar ve iskân Bakanlığının tehiri 
icra kararının Devlet Şûrasınca iptal edildiğini 
ve Belediye Reisinin de bu iptal hükmünden 
faydalanarak inşaata devam ettiğini söyledi. 
O ayrı bir konudur, bizim bakanlığımızın tasdik 
keyfiyeti ayrı konudur. Duruma burada mutta
li oldum. Benim belediyeler üzerinde tahkik sa
lâhiyetim yok. Belediyeler muhtar idaredir, on
ların, hele belediye reislerinin hizmet ve icraat
larının tahkiki içişleri Bakanlığına ait bir gö
revdir. Konuyu İçişleri Bakanlığına intikal et
tireceğim. Tahkiki mucip bir husus varsa tah
kik ederler, değilse edilmez; fakat herhalûkâr-
da neticesini (burada konuşulduğu için) Yüce 
Senatoya arz edeceğim. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bir

leşimi açtığım zaman iki yazılı taleple gündem 
dışı konuşma istenmişti. Bu konuşmaların de
vamı sırasında iki değerli arkadaşımızın daha 
gündem dışı söz talebi geldi. Gündem dışı ko
nuşma istemleri kabul edildi ve filhal 1 saat 
10 dakikayı aldı. Şimdi bu arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum, gelecek birleşime kendileri 
taliki kabul buyururlarsa kanunların müzake
resine geçelim. Aksi takdirde, beşer dakikada 
ifadeleri mümkünse, lütfen müsamaha buyu
run, Başkanlık bu arkadaşlarımızın taleplerini 
de yerine getirmiş olsun. 

Şimdi, evvelâ Sayın Yılmaz Mete'den istir
ham ediyorum, 5 dakikada ifadeniz mümkünse 
buyurunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Kısa zamanda açıklamaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Beş dakikayı aşmamasını is
tirham edeceğim. 
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Sayın Nahit Altan'a soruyorum. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Kısa za

manda bitireceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Arkadaşla

rım da müsamahalarını istirham ederim. Geçen 
hafta bir birleşim görüşme yapılamadı; bu iti
barla arkadaşlarımdan kısa konuşmalarını is
tirham ederim. 

4. — Adana Üyesi MusUhittin Yılmaz Mete' 
nin, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının artırıl
masına dair gündem dışı demeci. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
müsamahalarınızın biraz noksanlaştığmı hisse
diyorum, bu itibarla kısa olarak ifade etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, pamukta taban fi
yatının ilân edildiği ve fakat henüz pamuk ürü
nünün elde edilmediği, alım - satım işlerinin 
başlamadığı şu günlerde, taban fiyatları konu
suna bir kere daha değinmeyi zarurî görüyo
rum. 

Türkiye'de tarımla geçinen 25 milyona ya
kın bir insan topluluğunun en dar gelirlisi top
raksız olan yurttaşlarımız olmakla beraber, ay
nı şekilde yoksulluk içerisinde kıvranan, yal
nız tahıl yetiştiren çiftçilerimiz de, onlar dere
cesinde memleketin ağırlığını, zorluğunu çek
mektedirler. 

Geçen oturumlardan birisinde bu konuya te
mas edildiğinde, Sayın Ticaret Bakanımızın, 
«Tahıl fiyatlarının yükselmesi Türkiye'de ha
yat pahalılığını artıracağından, Hükümet ola
rak, taban fiyatlarını yükseltmeme kararı al
dık.» buyurduklarını hatırlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, taban fiyatlarının 
tespitine esas olan bu görüşe katılmayı müm
kün görmüyorum. Türkiye'de hayat pahalılığı 
bir yıl öncesine göre % 25 civarında arttığına 
göre, tahıl üreticilerinin geçen yıldan daha az 
elde ettikleri ürünlerini aynı fiyatla satmaya 
zorlamak pek insaflı bir hareket olmasa gerek. 
Geçen yıl, dekar başına 300 kilo ürün elde 
eden bir çiftçimiz, bu yıl ancak 100 kilo elde 
edebildi. Tabiî, bu rakamlar ürününü kaldıran 
yerler içindir. Geçen yıl 100 kilo satarak ala
bileceği bir yedek parçayı veya bir zorunlu 
ihtiyacını bu yıl 125 kilo satarak elde edebile
cek durumdadır. Çünkü hayat pahalılığı en az 

% 25 artmıştır. Bunlar Devlet istatistiklerinden 
alınan bilgilerdir. Yalnız son et fiyat farkları 
buna dahil değil. O zaman bu nisbet geçen yıla 
nazaran % 30'u aşmaktadır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ne % 20, ne 
de % 30, hiç korkmadan söyleyin % 100'ü aş
mıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Şimdi, durum böyle olduğu halde yurdun en 
fakir, en yoksul kimseleri olan beş milyon altı 
milyon civarındaki tahıl üreticisine Hükümetin 
«Biz hayat pahalılığının önüne geçemiyoruz; 
ama bütün yükü sana yükleyelim, bu yükü sen 
çek» demesinde mevcudolan mantığı anlayamı
yorum. Hayat pahalılığını artıranların şunlar 
veya bunlar olduğu konusunda tartışma yapma 
durumunda değiliz; ama Hükümet onlara hiç
bir şey söyleyemiyor, fakat çiftçiye, «Sen ge
çen sene 300 kilo ürün almıştın bu sene 100 
kilo alıyorsun, geçen sene 100 liraya aldığın 
bir şeyi bu sene 125 liraya alıyorsun; ama ge
ne de bütün yükü sen çek» diyor. Ben bunu 
anlayamıyorum. Bu sebeple, bu konuya tekrar 
değindiğim için beni sabırla dinleyen bütün 
arkadaşlarımdan özür dilerim, fakat bunda 
bir zorunluk görüyorum. 

Binaenaleyh, Hükümetin konuyu tekrar ele 
alması, fiyat farkı vermesi gerekir. Çünkü Gü
neyde mahsulün bir kısmı Toprak Mahsulleri 
Ofisince alındı. Tüccara mahsulünü satan za
ten zarar etti gitti. Nemliydi, rutubetliydi, bil
mem nesi vardı diye tüccara 100 kuruş yerine 
87 kuruşa satılan maldan vatandaş zarar etti; 
ama hiç olmazsa Toprak Mahsulleri Ofisine sa
tan vatandaşların bu zararları giderilmelidir. 
Müstahsil bu sene çok mağdur durumdadır, mah
sulü için bir fiyat farkı verilmelidir. Yeni ilân 
edilecek fiyatlarla da Orta - Anadolu, Kuzey ve 
Doğu - Anadolu buğdayları satınalınmalıdır. 
Ben bunda zorunluk görüyorum. Hükümetin bunu 
her halde takdir edip konuyu tekrar ele ala
cağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 
borcu olmayan küçük ve orta çiftçinin olma
dığını hepiniz bilirsiniz. Küçük ve orta çiftçi
ler arasında olan pamuk yetiştiricileri, (bu se
ne gir diler deki artmalar nedeni ile) son ilân 
edilen fiyatlarla pamuklarını satarlarsa zarar 
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edeceklerdir. Hükümet bunu takdir edip, ko
nuyu tekrar ele almalıdır. 

Arkadaşlarım, dışarıya satılan pamukları
mızdan elde ettiğimiz dolarların karşılığı, çift
çiye veya bunları alıp satan tüccara 13 liradan 
ödenmekte olduğunu biliyorsunuz. Daha önce 
bir dolar 12 liradan ödenmekteyken, geçen 
yıl vaki müracaatımız üzerine 13 liraya çıka
rılmıştı. Arkadaşlarımın, «Mamul maddeleri 
artıralım, hiç olmazsa dokunmuş pamuklu ve
ya iplik olarak sevk edelim» tarzındaki nok
tayı nazarlarını bir tedbir olarak kabul ediyo
rum; ama dikkat buyurursanız, bunda da yük 
çiftçiye biniyor. Hükümet, imalâtçıyı teşvik 
edebilmek, ona 15 liradan, 17 liradan döviz ve
rebilmek için çiftçiye diyor ki; «Döviz 15 lira
dır; ama ben sana 13 liradan vereceğim». Yani, 
onun da yükü çiftçiye yükleniyor. Ben bunu 
anlayamıyorum. Teşviki ben de kabul ediyo
rum; Evet, Türkiye'de imalât sanayii gelişsin; 
iplik şeklinde, dokunmuş şekilde, basma şeklin
de gönderelim; ama niçin biz bu arada yine 
küçük çiftçiyi mağdur ederiz, bunu da anlaya
mıyorum. 

Bu hususu Hükümetin bir kere daha gözden 
geçirmesini, pamuk fiyatında doları 15 liradan 
kabul etmiyorlar, bunu hiç olmazsa 14 liradan 
hesabederek ona göre değerlendirilmesini tek
rar çiftçiler adına istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mete lütfen bağlayın. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Herhangi bir tarım ülkesinde bu kararı alan 
Hükümetin yerinde rahat oturmasının, huzur 
içinde oturmasının mümkün olmadığını »'örü
yorum; ama bizde halktan yana olduğunu iddia 
eden kıymetli Parlamento üyelerimizin bulun
duğu Meclislerde ancak bunun lâfı ediliyor, 
hükümetler yerlerinde yine rahat oturuyorlar. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
.5. —• Çanakkale Üyesi Nahif, Altan'ın, İzmir' 

deki zeytinyağı yolsuzluğu konusunda çeşitli ku
ruluşlara ve Parlamento üyelerine mektup yazan 
bir hâkimin tutumu hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan buyurun. 
Kısa olmasını istirham edeceğim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bekata, hepinizin malûmu olan bir 
mevzuu huzurunuza getirdi. Ben bu mevzuun 

buraya gelmesine vesile olan izmir Birinci 
Sorgu Hâkiminin yazmış olduğu mektubu hepi
mizin okumuş olduğu kanaatindeyim. Benim 
meseleyi ele alış tarzım başka açıdan olacaktır. 
Bir hâkimin vazife ve salâhiyetleri ve yapması 
lâzımgelen hususlar, önce kendisinin şahsiyeti 
yönünden ele alınması lâzımdır; bir de Parla
mentonun durumu itibariyle ele alınmalıdır. 

Türkiye'de bir hâkim evvelâ mesleğini ko
rumakla mükelleftir. Hâkim, meslektaşlarına 
inancı olan bir insan olmalıdır. Eğer bir sorgu 
hâkimi, kendisinin iddia ettiği ve kararla sevk 
ettiği bir sanığın ceza görmemesi halinde veya 
istediği kararın ters çıkması halinde bu yol
lara sapar ve bütün müesseseleri tedirgin eder
se, burada şahsına ve kendi mesleğine hiyanet 
ettiği gibi Adalet mekanizmasına da hakaret 
etmiş olur. 

Mektubun metnini okumuyorum, ancak mek
tubun her tarafında Adalet mekanizmasına ha
karet vardır. Kaldı ki, burada bazı mercilere ve 
şahıslara düşen vazifeler vardır. Çünkü bu hâ
kim, savcıları itham etmektedir, Ağır Ceza He
yetini itham etmektedir, Sulh Ceza Hâkimini 
itham etmektedir ve resmen bunu Yüksek Hâ
kimler Kuruluna da beyan etmiştir. Burada, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun evvelâ kendisine 
düşeni yapıp, bu arkadaşın hangi hususlarda 
iddiası varsa (kararın ne şekilde çıkması se
beplerini) bunu ispata davet etmelidir. 

İmalı surette rüşvetten bahsetmektedir. Bü
tün metni rahatlıkla okuduğunuz takdirde bu 
anlaşılmaktadır. Hatta partilerin programları
na tecavüz etmektedir, Hükümetin programına 
tecavüz etmektedir. Herkesi, bütün memleket
teki vatandaşları ve vazifelileri, kendinden baş
ka vatansever insan yokmuş gibi bu meseleye 
eğilmediklerinden şikâyet etmektedir. Ben, Par
lamentoda hiçbir arkadaşın suçluların korun
masına taraftar olduğuna kani değilim. Hepi
miz, en aşağı bu hâkim arkadaş kadar bu ko
nu üzerinde titizlikle ve hassasiyetle dururuz; 
ama bir parlamenter olarak biliriz ki, demok
ratik bir rejimde her müessesenin vazifesi ay
rıdır. Bilhassa adalet müessesesine kimsenin te
sir etmeyeceğini de düşünmesi bu hâkimin esas 
vazifesindendir. Kendisine ben kalkıp da, «Şu
nu şöyle yap» desem, o zaman diyecek ki; «Beni 
tesir altında bırakıyorsun, tazyik ediyorsun.» 
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öyle ise parlamenterlere, Hükümete; adalet 
mekanizmasının bir kararından dolayı şikâyet
te bulunmaması, şikâyet merciini iyi bilmesi 
lâzımdır. Dolayısıyle vazifesini bilmeyen bir hâ
kimin de gerektiği şekilde vazifeden affı ge
rekir. 

Kendisine bir ceza verilmiş, cezadan kurtul
manın çaresine bakıyor. Bu mektubu, yazdığı 
şahısları ve müesseseleri yazarken Yüksek Hâ
kimler Kurulunu yazmıyor. Bu işe esas baka
cak olan Yüksek Hâkimler Kuruludur. Kaldı 
ki, daha evvel hepinizin hatırındadır, bize birer 
kitap göndermişti, Bu kitaptan sonra bir de 
tebrik göndermiştir. Kendisi ile kimsenin alâ
kası yokken tebrik göndermesinin esas gayesi 
belli. Hafızalarınızı tazelemek için kendisinin 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yazdığı yazıdan 
okuyorum: «Her bakımından millî olan zeytin
yağı sıkandalı davasının dosyası durumunda 
olan (Adalet İstiyorum) isimli kitabımı sizlere 
dahil bütün sayın bakanlara, senatör ve mil
letvekillerine ve diğer ilgililere...» Şimdi bura
da dikkat buyuracağınız husus; «.... bir paket 
sigara parası olan 5 TL. ödemeli olarak gön
dermiştim.» Bunu buraya zikretmekte mana ne
dir? Sizler birer parlamentersiniz, 5 TL. sigara 
değerinde olan kitabı almaya yanaşmıyorsunuz, 
millî davaya yanaşmıyorsunuz 5 TL. vermemek 
için... Altına da ilâve ediyor. «Fakat maalesef 
isimlerini bilâhare neşredeceğim...» 

Kitabı alınmadı diye bu kadar küçülebilen 
bir hâkim, hâkimlik vasfını haiz insan değil
dir. Millet meselesi ile uğraşanların isimlerini 
neşredecekmiş. Şimdi bundan dolayı ceza veri
liyor. Bu cezaya itiraz edecek. Başka çare bu
lamıyor, bütün müesseseleri Yüksek Hâkimler 
Kurulunun aleyhine kışkırtmanın yoluna sapı
yor, bütün hukuku çiğniyor, biz de burada kal
kıyoruz bunun münakaşasını yapıyoruz. Evvelâ 
muaheze edilecek insan varsa hâkimlik mesle-

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek ?naddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanu7ia geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

ğini düşünmeyen arkadaşın muahezesi gerekir. 
BMer parlamenterler olarak sırası gelince Hü
kümet ve yetkili kurullar vasıtası ile Adalet 
Bakanlığı Bütçelerinde bu yağ sıkandalı mese
lesini, 132 noi maddeyi de nazarı itibara alarak 
elbette görüşebiliriz. Bu bakımdan ben tekrar 
arz ediyorum: 

Yüksek Hâkimler Kurulunun, birinci olarak 
bu hâkim arkadaş hakkında gerekeni yapması 
lâzımdır, ikincisi, itham ettiği savcılar ve hâ
kimlerin de bu arkadaş hakkında davacı olma
ları lâzımdır, kendilerinin ve adalet mekaniz-' 
masının haysiyet ve şereflerini kurtarmak ba
kımından. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

6. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl
maz Akçal'ın, Seyahat Aceııtaları ve Seyahat 
Acentaları Biıiiği kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek üçer üye
den kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi, (1/95, 4/32) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz; bir öner
ge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosu

na gönderilen Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Malî ve iktisadî İşler, 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Bütçe ve Plan komisyonlarından alı
nacak 3'er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

huriyet Senatosu Malî ve İktisadî îşler ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/176; C. Senatosu : 2/19) (S. Sayısı : 108) (1) 

(1) 108 S. Sayılı basmayazı 27 . 6 . 1972 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLEK 
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BAŞKAN — Geçen Birleşim öncelik ve ive
dilikle müzakeresine başladığımız 108 sıra sa
yılı 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun 
23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi.. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Malî 
ve iktisadî işler Komisyonunun kabul ettiği 
metnin müzakereye esas alınmasını saygıyle arz 
ve rica ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz önergemi izah ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul etmiş 
olduğu metni müzakereye esas alacak olursak, 
o zaman büyük bir adaletsizliği giderelim der
ken, yeni yeni adaletsizlikler ortaya koymuş 
olacağız. 

Bizim Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu metinde, erlikte ve yedefesubay 
okulunda geçen hizmetlerin borçlanmasındaki 
tamamlayıcı keseneklerin ödenmesine ait hu
susta büyük bir adaletsizlik vardır. Şöyle ki; 
ilgili şahıs 30 hizmet yılını doldurdu, şu anda 
emekli oldu. Üç senelik yönünü de kabul etti; 
% 1, % 1, % 1 olarak netice itibariyle borçlan
dı. Bu borcun tamamının emekli ikramiyesinden 
kesilmesi doğru değildir ve bu büyük bir ada
letsizliktir. 

Bir an için, bunu kabul eden herhangi bir 
iştirakçinin, kabul ettiği tarihten itibaren iki 
gün sonra öldüğünü düşünelim, yine bu ikra
miyeden borcun tamamı defaten kesilecektir. 
Halbuki, Emekli Sandığının genel prensiplerine 

göre, borçlanma, emekliliğe intikal etttigi za
manda % 10 üzerinden kesilmektedir. Bu yön
leriyle Malî ve İktisadî işler Komisyonunun ka
bul etmiş olduğu metin Emekli Sandığının ge
nel prensiplerine uygundur. Bu itibarla müza
kereye Malî ve iktisadî işler Komisyonunun 
kabul etmiş olduğu raporun esas alınmasına 
ait önergeyi kabul buyurmanızı saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üze
rindeki müzakereler geçen birleşim başlamış ve 
normal olarak Bütçe Plan Komisyonu raporu 
esas ittihaz edilmişti. Sayın Rifat öztürkçine, 
Malî ve iktisadî Mer Komisyonu raporunun 
müzakereye esas alınmasını istemektedir. Öner
gesi üzerinde konuşmuştur. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Öner
ge reddedilmiştir, müzakereye devam ediyoruz 

Tümü üzerinde söz isteyen arkadaşları sıra 
ile arz ediyorum: 

Sayın Hamdi Özer, sayın Hüsnü Dikeçligil, 
sayın Rifat Öztürkçine, sayın Halil Özmen. 

Sayın Hamdi Özer, buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın Senatörler; 

Bu kanun teklifini getirenler, bugüne kadar 
unutulmuş veya ihmal edilmiş sosyal bir hak
in sahiplerinle teslim etmek amacını gütmüş
lerdir. iyi niyete dayanan bu hizmetlerinden do
layı kendilerini şükranla tebrik ederim. 

Ancak, bir kanun sadece iyi niyete değil, 
iyi hesaba da dayanmalıdır iki topluma yararlı 
olsun. Huzurunuza gelen kanun teklifinde iyi 
niyet var. fakat iyi hesap yoktur. 

Yakın bir geçmişte buna benzer kanunlarla 
toplumun nasıl sarsıldığını gördük. Onarmak 
niyetiyb bir yerine dokunduk, binlerce yerinden 
feryatlar duyduk. 

Bir kanun genellik ve eşitüik ilkelerine da
yanmazca, âdil olamaz. Âdil olmayan bir kanun
da hukukî sayılamaz. Şimdi arz edeceğim neden
lerle, bu kanun teklifi, bu haliyle sadece Ana
yasamıza değil huhuıka da aykırıdır. 

Sayın senatörler, Türk Milleti askerlik hiz
metini vatan hizmetli olarak kabul etmiştir. Va
tan hepimizindir; ona hizmet hepimizin borcu
dur. Bu hizmetin gönüllüleri tefrika kabul et
mez. Millî Savunmada ikisi, zümre ve sınıf yok; 
millet vardır: Bu vatanın ve ona hizmet eden 



O. Senatosu B : 71 29 . 6 . 1972 O : 1 
vatandaşın değeri ditin ne ise, bugün de odur, 
yarın da o olmalıdır ve öyle olacaktır. Bu de
ğerler takvim çizgisi ile bölünüp parçalanamaz. 
Maalesef "bu kanun teklifinde, 1 . 1 . 1950'den 
önceki vatana ve onu savunan vatandaşlara de
ğer verilmemiş ve hak tanınmamıştır. Halbuki, 
1950'den önde de bu vatan ve onu savunanlar 
hizimdi arkadaşlar. Vatan ve vatandaş) arasın
da ayıran yapan bir kanun, ne millî, ne de sos
yal olamaz. Tefrika getiren kanun hukukî sayı
lamaz. 

Şu halde, bu kanuna genellik ve eşitlik ilke
lerini getıirmtek için 1 . 1 . 1950 tarihini vatan 
hizmetinin başflanıgıç sınırı olarak kabul etme
yelim, bu kaydı çıkaralım. Eğer Emekli Sandı
ğını uzun he^apla^n külfetinden kurtarmak 
için bir başlangıç tarihinin kabulü zarurî ise 
bu tarih 1 . 1 . 1940 olarak kanuna konulmalı
dır. 

2 nci Dünya Savaşında yokluğun, yoksullu
ğun, meşekkatin altında uzun süre vatan hiz
meti yapan da, bu vatana hizmet edenler de
ğil miydi? Niçin bunları bir kenara itekliyoruz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle bir şey 
yok Hamdi bey orada, 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Arz edece
ğim sayın Ömer Ucuzal, maddelerin müzakere
sine gelince de arz edeceğim, lütfen sabır buyuru
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen, rica edi
yorum efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ayrıca, as-
sub ayların hazırlık okullarını bitirdikten son
ra, assubay nasbediü'inceye kadar gecen staj 
ve öğrencilik sürelerini de hesaba katalım. Bun
lar asker değiller miydi arkadaşlar Çünkü ye-
deksubayilaTin öğrencilik süreleri, muvazzaf su
bayların Harp Okulumdan önceki ve Harp Oku
lu sıralarındaki öğrencilik süreleri de bu hiz
metlerden sayılmaktadır. Şu halde, askerler 
arasında tefrika yaratıcı bir kanunu sureti ka-
tiyede reddedelim arkadaşlar. Bu, çok mahzur
ludur. Bunu, ona göre bir şekilde düzenleyelim. 

Şimdi sayın arkadaşımızın, «Bu kanunda 
böyle bir şey yoktur» demesine geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, ona cevap vermeye 
mecbur değilsiniz. Ben, kendilerine müdahale et
memelerini rica ettim efendim. Zatlâiliniz, görüş
lerinizi ifadeye devam buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, geçici 2 nci maddeye bakalım; bu ge
çici 2 nci maddenin birinci fıkrasında; . «5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla kandırılan 14 ncü maddenin (e) fıkrası 
uyarınca....» denilmektedir. Bunu dikkatlerini
ze arz ediyorum sayın arkadaşlarım. Bir fıkra, 
ki iptal edilmiştir, ortada yoktur. Yok olan bir 
şeye nasıl uyulur, bunu anlayamıyorum. 

Şu hailde bu fıkranın, gerek kanun tekniği 
ve hatta mantık bakımından da burada yeri ol
masa gerektir. Açtım Kanunu baktım; (e) fık
rası kaldırılmıştır» diyor, ne zaman kaldırıl
mıştır? Bunu, teklifin kendisi de beyan ediyor; 
«7 . 2 . 1969 tarMi ve 1101 sayılı Kanrnla kal
dırılan..» diyor. E, «Kaldırılan bu fıkraya uya
caksınız» diyor. Tatbikatçı burada nereye uya
caktır? Ben bulamadım. Bir yol gösteriliyor, şu 
yola uyacaksınız deniliyor; fakat o yol ortadan) 
kaldırılmış, o yolu bulamıyorsunuz. Bunun uyu
lacak tarafı kalır mı? 

Muhterem arkadaşlar, sırada bekleyen daha 
birçok kanun tasarı ve teklifleri olduğu için' 
mümkün mertebe konuşmamı kısa olarak ke
siyorum. Ancak, deminden beri arza çalıştığım' 
şu noksanflıkları ikmal etmek veya metni bdı* 
daha gözden geçirmek için, kanun teklifinin 
Komisyonca geri alınmasını bilhassa istirham; 
ediyorum. Bu yolda bir önergemi de sayın Baş
kanlık Divanına takdim edeceğim. 

Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özer. 

BÜTOE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Komisyon adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Tanyeri. 

BÜTOE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİf SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmleye başladığımız kanun teklifi dola-
yısıyle birçok arkadaşımız söz almıştır. Biraz! 
evvel konuşan sayın Hamdi Özer ile ondan da
ha evvel konuşmuş bulunan Aksoley arkadaşı
mızın temas ettiği noktalar bir açıklığa kavuş-
turulduğu takdirde, bundan sonra konuşacak 
arkadaşlarımın tatmin olarak bu noktalara te
mas etmeyecekleri ümidi ile önce söz almışı bulu
nuyorum. 
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Bunlardan bir tanesi 1 . 1 . 1950 tarihi me-
iselesidir ve basındaki havadisler dolayısıyle de, 
bütün memurlar arasında bir endişe yaratmış 
olduğu, gelen mektuplardan anlaşılmaktadır. 

1 . 1 . 1950 mebdei, yedeksubay nasbedilenle-
rin Yedek Subay Okulunda ve hazırlık kıtasın
da geçen sürelerinin, fiilî hizmetlerine eklen
mesi ile ilgili bir meseledir. 1 . 1 . 1950 tarihi, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe girmiş olduğu tarihtir. 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun yayınından evvel, yani 
1 . 1 . 1950 tarihinden evvel, yedek subay nas-
bedilenlerin Yedsk Subay Okulunda ve hazır
lık kıtasında geçirmiş oldukları süreler, eski 
kanuna göre fiilî hizmetten sayılmakta idi; fa
kat 1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 
sayılı Kanun, bunu, fiilî hizmetten saymadı. 

Bu itibarla, bir eşitlik sağlamak ve 1.1.1950 
tarihinden sonra da yedek subay nasbedilenlerin 
okulda geçen sürelerinin fülî hizmetten sayıl
maları hakkaniyette ve adaletle uygun görüldü
ğünden, arkadaşlarımız tarafından teklif edil
miş ; Sandık tarafından kabul edilmiş ve bu su
retle de madde tedvin edilmiştir. Bunun, 1.1.1950 
tarihinden evvel askerliklerini er olarak geçir
miş olan kimselere şümulü yoktur. Bu, yalnız, 
yedek subay nasbediılen kimselerin, memurların 
1 . 1 . 1950 tarihinden evvel olduğu gibi, 1.1.1950 
tarihinden sonra da Yedek Subay Okulunda ta
lebe olarak, ya da hazırlık kıtasında er olarak 
geçirdikleri sürelerin fiilî hizmetten sayılmaları 
ile ilgili bir hükümdür ve adalete uygundur 

Askerliklerini muvazzaf ve ihtiyat er ola
rak geçirmiş olan memurların bu sürelerinin 
fiilî hizmetten sayılmaları hususunda 1.1.1950 
den evvel veya 1 . 1 . 1950'den sonra gibi bir 
tefrik yoktur. Askerlilklerini er olarak, muvaz
zaf ya da ihtiyat er olarak yapmış olan memur
ların bu süreleri emeHiliklerinde fülî hizmet
ten sayılacaktır. 

Bütçe Komisyonunda verilen bir önerge ile 
ilâve edilen geçici maddelere gelince : 

Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi
nin (e) fıkrası tamamlayıcı kesenekten bahset
mektedir. Bu Kanunu tadil eden 545 sayılı Ka
nun, Emekli Sandığı Kanunundaki iştirakçi ve 
tevdiatçı tefrikini kaldırmış, böylece 35 yaşından 
sonra, meselâ 40 yaştoda memur olan kimselerin 
evvelce tevdiatçı olarak hisse vermeleri ve 

bunların biriktirme sandığında toplanması, son
ra da kendilerine, tevdiatçı olarak, % 5 faizi 
ile toptan ödeme yapılması usulü kalkmış ve bir 
kimse kaç yaşında olursa olsun, memur olduğu 
takdirde, kendisinden 35 yaş ile memuriyete 
girdiğini yaş arasındaki sürenin tamamlayıcı 
kesienek olarak, tazminat kabilinden kesenek 
olarak kesilmesi ve bu suretle hizmete alınması 
kabul edilmiştir. Ancak, bu tamamlayıcı kese
nek tazminat kabilinden olduğu için fülî hiz-
metiten sayılmamıştır. Birçok kimseler Danışta-
ya müracaat ederek bunun fiilî hizmetten sayıl
ması, Eemekli Sandığınca hilâfına yapılan mua
melenin iptal edilmesi için dava açmış ve bu 
hususta yüzlerce iptal karan alınmıştır. Emekli 
Sandığı bu iptal kararlarına uymuş ve 14 .ncü 
maddenin değişik (e) fıkrasına göre, ek, ta
mamlayıcı kesenek vermiş olan kimselerin da
va açmış olanların bu sürelerini fülî hizmette 
saymıştır. Ancak, kendilerine gerek toptan öde
me yapılan, gerekse memuriyetlerini devam et
tiren 'kimselerden süresi içinde Danıştaya müra
caat ederek iptal kararı almamış ve dolayısıyle 
büyük mağduriyete maruz kalmış kimseler var
dır. 

Şimdi, bir tarafta Danışjtaya zamanında mü
racaat ederek iptal kararı almış ve dolayısıyl© 
durumunu düzeltmiş kimseler var, bir taraftan da 
bu imkânı bulamamış olan kimseler var. Bunla
rın arasında, aynı hizmeti gördükleri halde bir
takım farklı durumlar meydana gelmiştir. Faz
la emekli aylığı bağlamak, fazla ikramiye al
mak; ikramiyeye müstehak değilken tamamlayıcı 
keseneğin tabi olduğu sürenin fiiilî hizmetten sa
vılması dolayısıyle ikramiye almak gibi birta
kım imkânlara kavuşması yönlerinden Danış
taya müracaat edemeyenlerin mağdur olması 
gibi bir durum vardır; bir. 

ikincisi : Danıştayın müstakar içtihadına 
rağmen, bu gibi durumlarla ilgili olarak kanun
da bir sarahat olmadığı için, her memurun ayrı 
ayrı Danıştaya müracaatla Danıştayın işlerini 
çoğaltması ve Danıştaya müracaat gibi bir kut-
fete tabi olması durumu vardır. Emekli Sandığı
nı ve memurları bu külfetten kurtarmak için, 
arkadaşlarımızın bir önergesi ile Bütçe Komis
yonunda üç madde bu şekilde eklenmiştir. 

Bunlardan bir tanesi halen vazifede bulunan 
kimselere aittir, ikincisi; emekli olmuş kimsele-

— 20 — 
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rin durumu ile ilgilidir. Üçüncü madde ile de, 
kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle, 
emıekli maaşı almamış olanların durumunun ıs
lâhı düşünülmüştür. Bu sebeple bu maddelere 
sayın arkadaşlarımın iltifat etmelerini ve bu 
suretle bir haksızlığn düzeleceği ve memurlar 
arasımda da g»&ni§ bir ferahlık yaratacağı kanaa
tindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hüsnü Diıkeçligil, buyurunuz ef emdian. 
HÜSNÜ DÎKEÇLİGÎL (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlar; 
Gerçekte bu 108 sayılı Kanunla eklenen mad

deler vaktiyle hizmet görmüş, er olarak vazife
lerini yapmış memurlara kıdem tanınıyor. Ha-
kiıkaJten, Personel Kanununun çıkışından sonra 
askerlik hizmetlerini görenlere tanınmış olan 
hak bunlara da tanınmış oluyor, bir adaletsizlik 
ortadan kalkıyor. 

Sayın Salih Tanyeri beyefendi, Bevlet hiz
metinde iyi vazife vermiş eski valilerimizden, 
idarecilerimizden bir arkadaşımızdır. İzahatı 
yerinde. Bundan önce biz de çeşitli mektuplar 
aldık, arkadaşımızın ifade ettiği gibi, konu yan
lış olarak gazetelere aksetmiş ve memur arka
daşlar da 1 . 1 . 1950 yılı kabul edilerek meyda
na gelen bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını 
pek tabiî istemişlerdir. 

Kanuna bakıldığı vakit, tetkik edildiği va
kit bunu yedek subaylık hizmetini görenlere 
aidolduğu'. fakat er olarak askerlik vazifelerini 
yapmış olanları bunun dışında tuttuğa meydan
dadır. 

Bir kanun çıkarken Devlet hizmetinde bu
lunmuş arkadaşlarımızın memurları memnun 
«tmesi lâzım. «Hep memurlara mı verilecek?» 
denebilir. Doğrudur. Memurlara verilmemeli; 
fakat burada mevzuubahsolan umumiyet iti
barı ile küçük memurlardır, orta tahsilli^ bir 
kısmı ilkokul tahsilli oanlardır , vaktiyle er 
olarak vazifesini gören inşalardır. Yani, barem
de az maaş alan kimselerdir. Umumiyet itibarı 
ile bumdan faydalanacak insanlar dar gelirli 
vatandaşlarımızdır; yüksek maaş alacak kim
seler, yüksek memurlar değildir. 

Parlamentonun rahatsızlığı şuradan ileri 
geliyor: Bir kanun çıkarılırken umumî manada 
ele alınmıyor. Adalet prensibine uyması lâzım, 

eşitlik sağlaması lâzım; bu olmuyor. Olmayınca 
biz de rahatsız oluyoruz, dolayısıyle memurlar 
'da rahatsız oluyor. 

Şimdi, bu kanun böyle çıktığı takdirde rahat
sızlık olacak mıdır? Sayın Komisyon Başkanve-
kilinin söylediklerinin dışındaki rahatsız olma 
şeklini arz edeceğim, izah edeceğim; olacaktır. 
Bize diyeceklerdir ki, siz parlamanterler ola
rak kendinize aidolan islerin üzerinde hassasi
yetle duruyorsunuz; ama bizim işimiz olduğu 
takdirde üzerine eğilmiyorsunuz. Bunu söylü
yorlar, ben de size söylüyorum. Bize gölge dü
şürülüyor, gittiğimiz yerde karşımıza çıkan kü
çük memurlar bize dert yanıyor. Dert yandık
ları vakit de, açıkça söylüyorum ki, insanın içi
ne dokunuyor. Yani, onlara hak vermemek el
den gelmiyor. 

Bu haksızlık nedir? 

Kanaatimce şöyle : Şimdi, bu geçen süreyi 
kıdeme ekliyoruz. Sonra da, dar gelirli memur
ların maaşından, bu süre için % 22 kadar bir 
kesenek, aidat da ödetiyoruz. Bunu ödettiğimiz 
halde, askerlikte geçen süreler bu memur arka
daşlarımın ne terfiine, ne de kademe ilerleme
sine ekleniyor. Yok öyle bir şey. Ama Personel 
Kanunu çıktıktan sonra ve Personel Kanununa 
göre vazife gören memurlar askere gitti mi, as
kerliklerinde geçen müddet onların emeklilik 
müddetine sayılıyor, onlara aynı zamanda ter
fi, kademe farkı da veriliyor ve bunlardan da 
bir kesinti yapılmıyor. Benim bildiğim bu. 

Bu eşitsizlik ortada vardır, burada görüyo
rum. Eğer ben haksızsam, Sayın Başkan bunu 
izah eder; yok haklı isem, bu memur arkadaşla
rımızın, küçük memur arkadaşlarımızın hakları
nın verilmesi lâzım. Hem küçük, dar gelirli me
murdan % 22 aidatını keseceksin, ondan sonra 
ona, «Yalnız kıdemine sayılacak» diyeceksin, 
ne terfi vereceksin, ne kademe ilerlemesi vere
ceksin. Bu olmaz. İşte bu haksızlık. Bu kanun 
böyle çıktığı takdirde haksızlıklar devam eder, 
Devlet Şûrasına da müracaat ederler, tabiî hak
larıdır. Bu kanun bu Senatodan böyle geçtiği 
takdirde, bence Senato da vazifesini yapmamış 
olur, üzerinde hassasiyetle durmamış gibi olur; 
bana öyle geliyor. Yalnız, arkadaşlarımı getir
dikleri metin bakımından tebrik ederim, getir
dikleri metin Meclisten gelen şekilden farklı-

I dır. Meclisten gelen kanunu Senato aynen ka-
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bul etmiş olsaydı, yani Bütçe Komisyonu üyesi 
arkadaşlarımız aynen kabul etmiş olsaydı, ka
nun muğlâk olacaktı, anlaşılmayacaktı; fakat, 
arkadaşlarımız kanıma iyi bir sistem vermişler, 
maddelemişler, bölümlere ayırmışlar, anlaşılır 
bir hale sokmuşlar. 

Yalnız ortada bir haksızlık var, bu kalıyor. 
Sayın Bakan, Sayın Başkan, bu haksızlığı böyle 
kabul ettiğimiz takdirde, yani Hazineden bir 
şey çıkmasın, biz Hazineye alalım dediğimiz 
müddetçe bunlar mutazarrır olacaktır, rahatsız 
olacaktır, ikilik olacaktır. Personel Kanunu çık
tıktan sonra askerliklerini yapanlara bu hakkı 
tanıyorsunuz, terfi ettiriyorsunuz, derece ve 
kademe veriyorsunuz; fakat ondan evvelkilerin 
hem müddetine sayıyorsunuz, hem de aidatını 
kesİ3rorsunuz, hem de terfiine saymıyorsunuz, 
Bu, âdil bir şey değildir, huzursuzluğu doğura
caktır, huzursuzluk getirecektir. Bu kanun böy
le çıktığı takdirde; «Ey senatör ve milletvekil
leri, kendi işlerinize güzel eğiliyor, bakıyorsu
nuz, ama bizi, küçük memurları düşünmüyorsu
nuz» diyeceklerdir. Ben bu vicdan azabından 
kurtulmak için vazifemi yapıyor, söylüyorum. 
Bu hususta da, geçici madde ile ilgili bir tadil 
teklifi arz ediyorum. Kabul edilir veya edil
mez,.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

545 sayılı Kanunu Yüce Meclislere teklif 
olarak takdim eden bendeniz idim. 545 sayılı 
Kanun hakikaten büyük bir yarayı tedavi et
ti. Sayın Komisyon Başkanımız bunu rahatlık
la anlatırken tevdiatçı deyiminin kalktığını ifa
de ettiler; fakat tevdiatçı deyimi kalktıktan 
sonra getirdiği huzurun ne olduğumu anlatma
dılar. Kısaca arz etmek isterim. 

Aynı hizmeti gören, aynı Emekli Sandığına 
prim ödeyen iki memur veya iktisadî Devlet 
Teşekkülünde çalışan iki memur; biriöi Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu yürürlü
ğe girdiği tarihte 40 yaşını doldurmuş, öbürü 
de 39 yaşında. 40 yaşını dolduran belki gençli
ğini oraya vakfetmiş bir kimse. Böyle olma
sına rağmen, emeklilik müddeti geldiği zaman 
bu kişi ancak Emekli Sandığındaki birikmiş 

29 . 6 . 1972 0 : 1 

[ parasını alabiliyordu. Yani, emekli olma hak
kı yoktu, öldüğü zaman dul ve yetimlerine 

I maaş yoktu, ancak Sandıktaki birikmiş para
larını alıyordu. Bu aşağı - yukarı 19 bin me
muru ilgilendiren bir husus idi 545 sayılı Ka-

I nun ile, Yüce Meclislerin iltifatına mazhar 
I olan bu kanun ile bunların emekli olabilme, ik-
I ramiye alabilme, öldüklerinde dul ve yetimle-
I rine de emekli maaşı alabilme imkanı sağlandı. 
I Şimdi bunda bazı değişiklikler öngörülüyor. 
I Ben 545 sayılı Yasanım getirmiş olduğu husus-
I larım da aynen devam etmesini isterdim. Biz 
I burada 102 nci maddenin 1 nci fıkrasını ele alı-
I yoruz. Hükümetten ve Komisyondan sormak 
I isterim, bu maddenin 9 ncu, 10 ncu, 11 nci ve 
I 12 nci fıkraları vardır, bu fıkralara göre ta

mamlayıcı keseneğini tamamlayan her hangi 
bir kimse emekli olduğu zaman, borçlandığı 

I miktar emekli ikramiyesinden değil, emeldi 
I maaşından kesiliyor. (Girdiğimiz geçici mad-
I delerde ise, öldüğü takdirde, tamamlayıcı ke-
I senek borcu doğrudan doğruya İlgilinin emekli 
I ikramiyesinden kesiliyor. 
I Bir taraftan sosyal hak sağlıyoruz; öbür 
I taraftan da daha ileriye götüreceğimiz sosyal 
I hakları bir nevi durduruyoruz. 
i Şimdi ilkokul mezunu bir memuru ele alalım. 
I Teklif kanunlaştığı takdirde 16 nci derecenin 
I 1 nci kademesinden keseneğimi keseceğiz. Gös-
I tergesi 70, kat sayı 7 olduğuna göre brüt aylı-
I ğı 490 liradır. 490 lira maaşı olan bir kişiden 
I % 22 tamamlayıcı kesenek kesmek suretiyle 

107,80 lira; kuruşlar tama iblâğ edileceği için 
her ay 108 lira kesilecektir. Askerlikteki süre
nin 24 ay ve 36 ay olduğunu düşünürsek, ki 
36 ayın üstünde de hizmet edenler var, 24 ay 
olanların 2 587 lira, 36 ay olanlarım da 3 880 

I lira borçlanması gerekecektir. 
I Ortaokul mezunu bir memur 15 nci derece-
I nin 1 nci kademesinden memuriyete başlayaca

ğına göre, bunların da 24 ay askerlik için 3 696 
I lira ve 36 ay askerlik için 5 544 lira borçlanma-
I ları gerekecektir. 

Lise mezunu bir memur 13 ncü derecenin 
1 nci kademesinden memuriyete başlayacağına 

I göre, 24 ay askerlik için 5 544 lira ve 36 ay as
kerlik için 8 316 lira borçlanması gerekecektir. 

I Yüksek okul mezunu memur 10 ncu derece-
I nin 1 nci kademesinden memuriyete başlayaca-
I gına göre, bunlar da Yedek Subay Okulunda 
22 — 
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geçen altı aylık süre için 2 079 lira borçlanacak
lardır. 

Şimdi bu borçların emekli durumuna göre, 
1425 sayılı Kanuna göre ayarladığımız takdir
de, ki kanun onu amirdir: 

ilkokul mezunu bir memur 11 nci derecenin 
9 ncu kademesinden emekli olacaktır. 30 fiilî 
hizmet yılını ikmal ettiğini kabul edersek, % 
70 üzerinden 1 176 lira emekli aylığı alacaktır. 
Ü'g senesini borçlandıralım, M bu % 1, % 1, 
% 1 emekli maaşının üzerine geçme olacaktır, 
bu takdirde aradaki fark 35,28 lira olacaktır. 
Yani, 3 880 lira borçlanan bir ilkokul mezunu 
memur emekli olduğu zaman emekli aylığında 
35 lira bir fark olacaktır. Ortaokul mezununun 
emekli aylığında ise 41 lira, lise mezununun 67 
lira, yüksek okul mezununun 17 lira fark ede
cektir. 

Simidi bunları seneye çevirdiğimiz zaman, 
3 880 liranın karşılığı 10 sene oluyor. Yani, 
ilgili emekli olduğu tarihten itibaren 3 880 li
ra ödeyecek, fakat bu 3 880 liranın karşılığını 
ancak sağ olursa, Allah kısmet ederse Emekli 
Sandığından 10 sene sonra alabilecek. Ortaokul 
mezunu, vermiş olduğu borcunun karşılığını 
aradaki fark ile 14 sene sonra alabilecek ve 
kârını da 14 sene sonra sağ olursa almakta de
vam edecek. Lise mezunu 12 sene sonra alma
ya hak kazanacak. 

Demek isterim M, bir hizmet yapılırken 
gelin şunu sosyal adalet ilkelerine, Anayasamı
zın emrettiği «Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 
devlettir» esasına uyduralım. Bu rakamlara 
göre zannediyorum M, hiç bir iştirakçimiz bu 
rizikoya girrp de askerlikte, yedek subaylıkta 
geçen sürelerinin eklenmesine taraftar olmaya
caktır. Her çıkan kanun gilbi, herkes bunu bü
yük bir zevkle, büyük bir iştahla takibediyor, 
ama takibedildiği kadar geliri olan bir kanun, 
bir yasa değildir. Ancak, bunların borçlanma
ları da diğer hizmetlerde olan borçlanmada 
olduğu gibi % 10 üzerimden olursa belki bir 
hizmet olacaktır. Belki de Devletin bu şişkin 
kadrosu, bunların biran evvel emekli olmaları 
nedeniyle, hele Bütçede torba kadro da olduğu
na göre bunların durumları torbaya girecektir, 
torbadan çıkıncaya kadar zaten bir sene iki se
ne geçiyor. Bugün bir hastaneye gerektiği za
manda bile bir aşçıbaşı tâyin etmeye imkân 
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yok; çünkü, torbadan aşçıbaşı bir türlü çıkmı
yor. Yani bu da düzeltilmesi icabetten bir hu
sustur. 

Benim bütün isteğim; bu borçlanmalarının; 
emekli olduğu zamanda ilgilinin emekli ikrami
yesinden kesilmesi değil, emekli maaşının üze
rine eklenmesi suretiyle kesilmesidir. Çünkü 
545 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle değiş
tirilen 9 ncu fıkra yürürlüktedir, 10 ncu fıkra, 
11 nci fıkra, 12 nci fıkra da yürürlükte olduğu
na göre, bunları kaldıran da bir hüküm yok
tur, bu itibarla bir çelişme olmasını arzulamı-
yorum. 

Diğer bir husus: Assu'bay okulunda okuyan
ların 5802 sayılı Assubay Okulu Kanunu gere
ğince okuldaki geçen süreleri er olarak kabul 
edilmektedir. Acaba, bunları da bu maddeye 
ilâve etmek suretiyle bir imkân sağlanabiline-
cek mildir?.. 

Diğer bir yenilik, o da pek yenilik sayılmaz, 
her ne kadar diğer kanunlarda mevcut ise de, 
bilhassa 1377 sayılı Kanunla 10 yıllık borçlan
ma süresi 15 yıla çıkarılmış, burada da 15 yılı 
eklenmiştir. Gayet yerinde bir husustur. 

Yalnız, sırası gelmişken ve Sayın Hüküme
tin ve Emekli Sandığının en yetküli kişileri bu
rada iken arz edeyim 1425 sayılı Kanunun ge
çici 7 nci maddesinin hükmünün bitimine 12 
gün kalmıştır. Yani, bu emekli olan vatan
daşlarımızın tedavileriyle ilgili tüzük, kanun 
yürürlüğe giridiği tarihten itibaren en geç 1 yıl 
iarfmda çıkacak ve kanun çıktığı tarihi ta-
kibeden aydan itibaren de, aynı kanunun 9 ncu 
maddesinin (d) fıkrası gereğince de 3 ay sonra 
yürürlüğe girecektir. Tüzük meydanda yok.. 
Emekliler hastane köşelerinde bir aspirine muh
taçtır. ilgililerden aldığımız malûmata göre, 
Sayın Maliye Vekâleltinin mütalâası aluumış, 
Sağlık Bakanlığına gidilmiştir. Benim Hükü
metten istirhamım, 12 gün kalmıştır, bu husus 
hâlâ Sağlık Bakanlığından çıkmamıştır, Sağlık 
Bakanlığından çıkacak, Danıştaya gidecek, on
dan sonra belki da tatile gidilecek. -Bilmiyo
rum Danıştayın burada usulü ne olacaktır - ge
ne emeklilerin perişan olma durumu devam ede
cektir. 

Teklif genellikle iyidir, sosyal bir yarayı 
tedavi etmektedir; yalnız bir noktada nasırı 
mevcuttur, tedavi, nasırlaştığı için buraya gi-
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remiyor. Emekli ikramiyelerinden bu borçlan- ı 
mamın kesilmesi doğru değildir. Emekli olduk
ları zaman, bu borcun, emekli maaşından % 10 
nispetinde kesilmesi yerinde olacaktır. Çünkü, 
bu gibi kişilerin zaten Emekli Sandığına başka 
yönden de borçlanma durumları yoktur. Bu şe
kilde olursa yerinde olacaktır. Teşekkür ede- . 
rim. 

BAŞKAN — Sayın Halil öamen, buyurun 
efendim.. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Değerli arkadaşlarımın burada Yüoe Sena
toya arz ettikleri gibi, her gün vatanın bir
çok köşelerinden, memur arkadaşlarımızdan 
mektuplar almaktayız. Aldığımız bu mektup
ların münderecatını Sayın Hükümete ve de
ğerli Komisyonumuza arz edebilirsem kendi
mi mutlu sayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, ka
nunlarımız daima bir ihtiyaçtan doğmaktadır. 
Bu kanun teklifi de aynı şekilde büyük bir ih
tiyaçtan doğmaktadır ve yıllardan beri bek
lenmektedir. Buna bel bağlayan, buna ümitle 
bağlanan, bunun bir refah, saadet getirece
ğine ve huzur getireceğine inanan birçok ar
kadaşlarımız vardır. 

Temenni ederim ki, bu kanun teklifi de va
tan sathında Personel Kanununun yarattığı te
dirginliği, huzursuzluğu yaratmasın. 

Değerli arkadaşlarım hatırlayacaklar, o za
man da bu memleketin, bu vatanın, bu me
mur arkadaşlarımızın menfaatlerini icabettir-
diği sosyal durumu müdafaa ederken, çok iyi 
hatırlıyorum, üç noktayı esaslı şekilde muh
terem arkadaşlarıma arz etmiştim. 

O zaman demiştim ki; «Arkadaşlar; köprü
nün altından tonlarca su geçti, zaman ilerledi, 
nereden nereye geldik; sözden rica ediyorum, 
istirham ediyorum, paranın iştira kuvveti azal
dı, şu 10 lira olan çocuk zamları otomatik-
man 100 liraya çıkarılsın.» Bunu demiştim. 

İkinci olarak da şunu söylemiştim ve o za
manki Ticaret Bakanı arkadaşım beni destek
lemişti: «Aslî maaşı 80 liraya kadar olan arka
daşlardan ya Gelir Vergisini almayalım veya
hut bunların maaşları bir zam g"ördüğüne gö
re, yüzde löO'e yüzde 80'e iblâğ edilsin. 80 den 
150'yi bulanlar başka şeyler düşünsün.» 

Şimdi Hüsnü Dikeçligül arkadaşımızın de
diği çok yerindedir, üzerinde durmaya de
ğer bir sözdür, seçim bölgemize gittiğiımiz za
man duyduğumuz lâflar aldığımız mektup
lar bizi çok incitiyor, yüreğimizden vuruyor. 
Onun için bunları sizlere, yetkili Hükümetimi
ze ve Sayın Komisyonumuza söylemeye mec
bur oluyorum. Bir mecburiyetin altındayız. 
Bunu söylersek, İnşallah bu kanun da bizi ay
nı neticelere giötünmez. Çıkıyor, 'daha başka 
türlü söylüyor. Aynen tekrar edeceğim: «Siz 
sadece kendi menfaatinize uygun gelen ka
nunları çıkarıyorsunuz, bunun üzerinde ısrar
la duruyorsunuz, bizim gibi küçük memurla
rı düşünmüyorsunuz» diyor. Binaenaleyh, Per
sonel Kanunu ile memurlar arasımda meydana 
tedirginlik, huzursuzluk, temenni edelim de bu 
kanunda meydana gelmesin. Personel Kanu
nu ile birbok hakları verdik ama, bugün al
dığımız mektuplara göre, sanki hiçbir hak 
vermemiş vaziyetindeyiz. Yani, Personel Ka
nunu, bizim Devlet memurlarımıza sanki sos
yal hiçbir hak tanımamış vaziyette. Bugün 
bu haldeyiz arkadaşlar. Onun için şu kanun
la küçük bir sosyal hak verilaoekse,, bunun 
üzerinde Hükümet olarak, Komisyon olarak 
birtaz daha durulmasını rica ve istirham ede
ceğim; bir noksanı yerine getirelim. 

Aldığiimız mektuplara göre, huzursuzluk 
başlamıştır. Şöyle söylüyorlar: «Bu kanun bir 
ihtiyaçtan doğuyor, bir eksikliği yerine ge
tirecek, bizi sevindirecek, ama işittiğimize gö
re biz bundan da tedirgin olacağız huzursuz 
olacağız; lütfen üzerinde durun bunu incele
yin.. 

Nedir, diye sorduğumuz zaman; «Efendim, 
bize bu kanun bir hak getirecekse, hangi tarih
ten başlıyorsa, bizden kesilecek kesenekler o 
günkü maaşlarımıza göre kesilsin. Halbuki bi
zim işittiğimize, okuduğumuza göxe, bugün han
gi derecede isek bütün kesenekler bu derece 
üzerinden kesilecek.» diyorlar. 

Eğer böyle bir şey varsa, ben, Hükümetten 
ve Komisyondaki değerli arkadaşlarından is
tirham ediyorum; arkadaşlarımdan da rica edi
yorum; siz de benim kadar duyuyorsunuz, ben
den daha -çok lileride duyuyorsunuz, buna da ina
nıyorum; hepiniz hu memleketin en yüce insan
ları ve senatörlerisiniz; hayat pahalılığı me-
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murumuzun üstüne bir ejderha yılanı gibi bin
miştir, onu yerinden kımıldatmıyor. Bizim her 
geçen gün siyaset çamuru içerisinde yuvar
landığımız gibi, ımemur da hayat pahalılığının 
ıstırabı içinde yuvarlanıyor, üç çocuğu olan, 
dört çocuğu olan bir memur arkadaşın 478 li
ra nıet olaralk eline geçtiğini söylersem, arka
daşlar buna hangi vicdan razı olur. Onun için 
tekrar tekrar istirham edeceğim, Sayın Hü
kümetimizden ve Komisyonumuzdan, bu bir sos
yal hakkın verilmesidir, yerinde bir tekliftir; 
yalnız bu teklifin sonuda Personel Kanununun 
düştüğü eksikliğe, perişanlığa düşürülmesin 
ve bir hakkın, tam maniası ile yerine getirilme
si temin edilsin. Esasen Yüce Senatomuzun kut
sal görevi 'de budur. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. 

LÜTFt BİLGEN (îçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bu kanun teklifi ile sosyal Devlet olmanın 
bir gereği daha yerine getirilmektedir. Bu ba
kımdan bu teklifi yapan arkadaşlara huzuru
nuzda teşekkür ederim. Ancak, bu, kanun tek
lifi değil, de, bir tasarı şeklinde gelecekti. Bel
ki daha mükemmel, dört başı mamur olacaktı; 
eğer 1969 seçimleri başka türlü neticelensey-
di. Bunu işaret etmekten maksadım, bir ger
çeğin ifadesi içindir. 1969 seçimlerinden ön
ce böyle bir mevzu hatırlarda yoktu. 1969 se
çimleri için Cumlhuriyet Halk Partisinin hazır
ladığı «insanca bir düzen kurmak için halktan 
yetki istiyoruz» adlı kitabın 9 ncu bölümünde 
düzen değişikliğinden maksat, «insanca bir ça
lışma düzeni» derken, bunun 81 nci sayfasın
da «Kamu hizmeti görevlileri için yeni çalış
ma düzeni» başlığı altında 6 ncı madde de; 
«Askerlikte er olarak geçen hizmetler kıdem 
ve emeklilik içsin hizmet süresinin hesabın
da ve terfide dikkate alınacaktır» demiştik. 
Tabiatıyle biz seçimi kazanamadığımız için böy
le bir tasarıyı getirmekten mahrum kaldık, 
ama bundan esinlenen arkadaşlarımız teklifi 
getirdiler. Eksik de olsa, bazı noksanlıklar dü
zeltilmiş oldu. 

Burada benim temas etmek istediğim bir
çok hususlara arkadaşlarım değindiği için vak
tinizi almayacağım. Tatbikatı ile ilgili hususlara 
da Sayın Komisyon Baş'kanvekilimiz Salih Tan-
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yeri ıgeniş izahat vererek bizi tatmin ettiler. 
Bir noktaya temas «derek sözüme son vere
ceğim. 

Kanunun Millet Meclisinden gelen şekli ha
kikaten ifade bozukluğundan mı, başka bir 
sebepten mi yahut da yazılış tarzından mı ne
dense yanlış anlaşılmış. Yüzlerce ımelktup al
dık ve 1950'den önce ve sonraki hikâyeler ka
rıştı. Halbuki aslında öyle değil. Biz Komis
yonda bunu madde madde sıralamak suretiy
le daha açılk bir' şekle getirdik. Burada haki
katen Emeldi! Sandığının sayın mensupları ve 
Maliye mensupları bize çok yardım ettiler. 
Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. Bil
hassa «Muvazzaf» ve «İhtiyat» askerlik diye 
ayırmak suretiyle, ihtiyatta da geçen surele
rin emekliliğe sayılmasını Komisyonumuz ka
bul etti, Yüce Heyetiniz de inşallah bunu böy
lece kabul «der. Bu noktaya da iltifat ebmeni-
zi istirham edeceğim. Tabiatıyle bu Meclise dö
necek, mükemmel bir şekil alacak. Böylece Cum
huriyet Senatosu da, nadir de olsa, bir kanun 
mükemmelleştirmekte bir hizmet görmüş ola
cak. 

Ancak, bir noktanın aydınlanmasını Emekli 
Sandığı mensuplarmdan rica edeceğim. 

Biraz önce aldığım bir mektupta Sayım 
Halil özmen arkadaşımızın dediği bin nokta
ya temas edilmekte. Benim ortaokulda bir sı
nıf arkadaşım vardı, şu anda bir ilçede Ziraat 
Bankası sulbe müdürü. Mektubunda der ki; «Dört 
yıllık askerliğim var, bunun bir kısmını mu
vazzaf, bir kısmını da ihtiyat olarak yaptım.» 
Duymuş bu hükmü. Bu hizmetleri sayıldığı tak
dirde emeklilik süresi doluyormus; 20 bin lira 
borçlanacakmış. Hesabını yapitırmıs; «Şimdi 
ben bunu nasıl borçlanayım» der. Yani, kaşık
la hak verip, sapı ile göz -çıkarmiak gibi olu
yor, der. 

Ben burada bir yanlışlığın olduğunu sanı
yorum. Buna Sayın Özmen temas -ettiler. Eğer 
hakikaten bugün o memurun son maaşından 
hesabedilecekse, tabiatıyle bu 20 bin lirayı tu
tar. îlk başladığı noktadan hesabedecek isek; 
ki mantıken uygundur, bu noktanın, bu kür
süden Kimisyon veya Hükümet tarafından açık
lığa kovuşturulmasını rica edeceğim. 

Miaddeler geldiği zaman tekrar bazı teklif
lerim olacak. Tümü üzerinde fazla vaktinizi 

25 — 



C. Senatosu B : 71 

almayacağım. Bu kanunun Senatodan Meclise 
gönderilmemesi için, Meclisten gelen metnli 
aynen kabul edelim, havasından çıkmamızı 
ve komisyonların kabul ettiği şekli kabul et
memiz için bütün arkadaşlarımızı bu noktada 
oy vermeye davet eder, 'hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Bir açıklamanın olacak mı Sa
yın Tanyeri? 

(BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BÂŞKAÎT-
VEKÎLİ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ar
kadaşlardan sonra efendim, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMEK, UCUZAL (Eskişehri) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
Huzurunuza bu teklifi veyahut daha doğ

rusu teklifleri getiren arkadaşlaıia teşekkür 
için geldim. 

Emekli Sandığı Kanununa vaktiyle konu
lan bir bükümle hazırlık kıtasınla ve yedek 
subay okulunda yedek subaylık müddetince 
yapılan askerlik hizmetlerinin, yedek subay 
olarak askerlik yapan kişilere emeklilik yö
nünden hak tanıması, er olarak askerlik ya
pan kişilerin ise, askerlikten sonra memuriye
te intisapları sırasında, bu hizmetlerinin emek
lilik müddetine sayılmaması yüzbmleree ki
şiyi yıllarca bu yönden rahatsız etmiş idi. 

Anayasamızın genellik ve eşitlik prensibi
ne uygun olarak bu teklifi getiren arkadaş
larımız, bu yönden de bir adım atılmasına im
kân sağlamışlardır. 

Şimdi, teklifi tümü ile g:rdük; hakikaten 
çok güzel hazırlanmış ve bugüne kadar mevcu-
dolau adaletsizliklerin tümünü ortadan kalidır-
ımakfcadır. Evvelâ, er olarak askerlik yapan 
kişilerin ve ihtiyat askerliğini de ya.pan vatan
daşların bütün hakkını teslim eder hüküm ta
şımaktadır. 

Böyle olunca, bunun 1950'den evvel ve 1950 
den sonra, daha doğrusu 5434 sayılı Kanunun 
meriyetinden evvel veya sonra gibi bir aynm 
yapmaması, eşitlik yönünden büyük bir hiz
met olmuştur. 

5434'ün getirdiği hüküm muvacehesinde, 1950 
den sonra yedek subay olarak askerliğini ya
pan vatandaşların, Yedek Subay Okulunda ge
çen hizmetinin de emeklilikte fiilî hizmet ola
rak kabulü, yine bir eşitliği sağlamaktadır, 
âdil bir ölçüdür, 
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Yalnız, biz isi düzeltelim, ortada kıyaslama 
ya-pıldığı zaman haksızlıklar vardır, bu hak
sızlıklar düzelsin diye çalısiı&ça, bazı mese
lelerde ortaya çıkıyor. 

Şöyle ki; 5434 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel yedek subay olarak hizrııstini yapan 
vatandaşlarımız, gerek yedek subay, gerekse 
kıtada geçen hizmetleri emeklilik müddet
lerine sayılırken bir borçlanma hükmü taşı
mamakta idi. Şimdi, 1 . 1 . 1950'den sonra Ye
dek Subay Okulundaki hizmetleri sayılan va
tandaşlarımızın altı aylık bu müddetinin fiilî 
hiamete sayılması yanında, bu madde tin kar
şılığı olan % 22 emeklilik keseneğini borçla
nır durum ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, aslında teklifi yapan arkadaşları
mız gayet tabiî derinliklerine inerek mesele
yi ele almışlar ise de, geçmişte vazedilen bir 
kanun maddesinin getirdiği hükmü bugünkü 
şartlar içerisinde Emekli Sandığına Yükleme 
imkânını herhalde bulamadılar ki, böyle bir 
eşitlik hakkını sağlayamadılar 'kanaatimce. 

Teklifin âdil olduğunu arz etmiştim. Sade
ce, fiilen bugün vazife başında bulunan ki
şilere bir hak getirmiyor. Fiilen vazifeden ay
rılan vatandaşlarımıza, onların vefaüarıyîe 
geriye bıraktıkları dul ve yetimlerine aynı hak
ları getirdiği gibi, daha da ileri gitmiş; yine 
5434 sayılı Kanuna göre, 15 yıl fiilen hizmet 
etmediği takdirde emeklilik hakkı doğmayıp; 
15 yıl hizmeti doldurmadan vefat eden kişile
rin geriye bıraktığı dul ve yetimlerine de; 
eğer bu müddetin içerisine askerlik müddeti
nin ilâvesiyle 15 yıl dolduğu takdirde, onla
rın da emeklilik maaşına müstahak olması 
gibi gayet g'üzel, gayet âdil bir hüküm getir
mektedir. Teklif, her bakımdan Devlete hiz
met eden ve bundan sonra da Devlet© hizmet 
edecek kişilerin memleketseverlik içerisinde 
hizmetlerini sağlayacak şekilde getirilmiştir. 
Bu bakımdan getiren arşadaşlara tekrar te
şekkür eder, bu kanundan istifade edecek ki
şilere bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederllm efendim. 
Sayın Kmaytürk. 

Ö. FARUK KÎNAYTÜEK (Burdur) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
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Müzakeresini yapmakta olduğumuz 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununa, 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasını değiştiren ve bu ka
nuna geçici maddeler ekleyen kanun tekli
fini huzurumuza ve Yüce meclislere getiren ar
kadaşlara evvelâ şükranlarımı ifade ederek 
söze başlamak isterim. 

Hakikaten benden evvel konuşan değerli 
hatip arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, seneler
ce devam eden sosyal bir adaletsizliği önleyen 
bu kanun, tamiamıyle yerinde bir adaleti ge
tirmesi bakımından da çok önemli bir teklif
tir. 

Kıymetli vakitlerinizi çok almamak için; 
bazı aılkadlaşlarım birçok şeylere değindiler, 
bunlara iştirak etmekle beraber, Sayın Ko
misyon Başkanvekili arkadaşımız Sayım Salih 
Tanyeri'nin izahından sonra uzun konuşmala
ra, vakit israfı düşüncesiyle, girişımeyeceğim. 
Yalnız bir noktayı gerek Sayım, Komisyon Baş
kanvekili ve gerekse Hükümetten öğrenmek is
terim. 

Kendi özel statüleri icabı Petrol Ofisle Top
rak Mahsulleri Ofisinde çalışan arkadaşların, 
1 . 1 . 1950'den evvel Yedek Subay Okulunda 
geçen hizmetlerinin emekliliklerine sayılma-
dığı ifade ediliyor. Halbuki burada değiştiri
len 1 nci maddede bunu görmüyoruz; genel
lik arz ediyor. Maddeler gelince bunu okuya
cağız. Burada tamamen 1 . 1 . 19 50 Men sonra
ki durum hepsine şamil görünüyor. Bana ya
zılan bir yazıda bu durum böyle ifade edil
mektedir. Doğru mudur? Bunun zabıtlara tes
cilini istirham edeceğim. 

Yine; tabiî maddeler okunmadığı için he
nüz açıklığa varmamıştır, maddelerde gelecek
tir; halkikaten Sayın Ucuzal'ın dediği gibi, bu 
kanun 1950'den evvel de er olarak veya yedek 
subay olarak askerliğini yapanları da içine al-
m'aktaldır. Onlar da bu hükümden istifade ede
ceklerdir. Ayrıca 1 . 1 . 1950 tarihi de Sayın 
Tanyeri'nin dediği gibi, yedek subay okulun
da olanlar içindir. Benim üzerinde durmak is
tediğim Petr'ol Ofisi ile Toprak Mahsulleri Ofi
sinde çalışan arkadaşların özel kanunları ile 
bu haktan istifade etmedikleri hususu doğru 
mudur? 

29 . 6 . 1972 O : 1 

İkincisi, ekseriya çıkan kanunlardan va
tandaşların çoğu, tabiî bilmemekten dolayı, 
haberdar olmuyor. Burada ek maddede, «102 
nci maddede yazılan süreler içinde yazılı ola
rak sandığa müracaat...» denmektedir. Şu kür
süden ifade ediyorum ki, yetkililerden aldığım 
bilgiye göre bu hükmün bu kanunun çıkışı ta
rihinden itibaren bir sene içerisinde müracaat 
hakkını sağladığını öğrenmiş bulunmaktayım. 
Bunu belirtmek isterim. 

Ayrıca, borçlanma işini Sayın öztürkçine 
arkadaşımız da ifade ettiler. Kendilerine katılı
yorum. Malûm, bugünkü geçim şartları dahilin
de emekli olan bir arkadaşım bugün bu kanun
la müracaat edip, borçlandıktan sonra tabiî ki, 
o günden itibaren borcunu ödemeye başlayacak
tır. Ama, emekliliğini isterse, kalan borcunun 
defaten ikramiyeden kesilmesi güç olacaktır. 
Çünkü, ikramiye, hepinizin bildiği gibi, bir me
murun kendine göre bazı hesapları ile ilerde ta
savvur ettiği ibir şeye yatırmak istediği paradır. 
Meselâ, evi yoksa bir mesken almak veya baş
ka bir iş yapmak gibi. Şimdi onun eline geçe
cek ikramiyeden bu borcu defaten kesmenin, 
takdir buyuracağınız üzere, doğru olmayacağı 
meydandadır. Bu, pek adaletle bağdaşmıyor. 
Bu arkadaşın bu borcunu emekli keseneğinden 
kesmek gibi bir yolu acaba Sandık ve Hükümet 
temin edemez mi, bu şekilde bir kolaylık göste
remez mi? Çünkü, defaten kesmekte, o gün 
emekli olan bir arkadaşın tasavvurları karşısın
da ne gibi sıkıntılara duçar olacağı Yüce Heye
tinizce malûmdur. İstirham ediyorum, eğer 
müminin ise bu kolaylığı da yapılacak hesap
lar temin edebilir mi? 

Ayrıca, yine 'Sayın Halil Özmen arkadaşımız 
da bu noktaya değinmişlerdir, ben de kendileri
ne iştirak ettiğimi belirtmek isterim. 

Bu kanunda bir nokta daha var. Sayın Ucu-
zal da bu noktaya değindiler. Ben tekrarını, 
mazur görür ve müsaade ederseniz, doğru bulu
yorum. Bu «onT>eş sene dolmadan» hükmü o ka
dar âdilâne olmuştur M, vefat eden arkadaşlar 
toptan ödeme veya ikramiye gibi bir şeyler al
mıştır. Halbuki, bu kaaunla birkaç sene daha 
askerlikte ge>çen bizime ileri de eklenince, emek
li oluyorlar ve geriye kalan dullarına, yetimle
rine bir imkân sağlanmış oluyor. Bu bakımdan 
da çok yerinde bir kanun olduğu ortadadır. Bi-
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naenaleyh, bu kanun üzerinde daha uzun boy
lu konuşmaya lüzum yok, bütün arkadaşları
mız anlamış bulunmaktadır. Ben de fazla vak
tinizi alamayacağız. Her yönü ile bu kanunu 
sosyal bir yarayı sarma niteliği taşıması bakı
mından takdirle ifade eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — 8 sayın üye konuşmuş ve bu su
retle teklifin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. 

Komisyon Başkanvekili buyurunuz efendim. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE

KİLİ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bazı suallere cevap vermek için söz almış bu
lunuyorum. 

Evvelâ dört yıl askerlik hizmeti dolayısıyle 
20 bin lira borçlanacağını ifade eden sayın ar
kadaşımıza hemen cevap vereyim ki, ortaokul 
mezunu olması lâzımgelen bir arkadaşın borçla
nacağı miktar 20 bin lira değil, 7392 liradır. 
Buna mukabil, bugünkü yahut emeldi olacağı 
günkü maaşı üzerinden bu borçlanma sebebiyle 
iki maaş ikramiye alacak, aşağı - yukarı bu 
miktarı telâfi edecek bir duruma gelmiş olacak
tır. 

Bası sayın arkadaşlarımız 2 nci maddedeki 
kesintiye esas olacak miktar üzerinde takıldı
lar ve bazı hesaplar yaptılar. Aslında 
545 sayılı Kanunun koymuş olduğu hü
küm, müracaat tarihindeki keseneğe esas 
maaş derecesi idi. Tabiatıyle bu hüküm biraz 
ağır olduğu için, Komisyon bunu tahsil duru
muna göre, Devlet Memurları Kanunu mucibin
ce gireceği derecenin ilk kademesinden hesabe-
dilmek suretiyle memurun lehine bir duruma 
getirmiştir. Aslında 545 sayılı Kanun, «Müra
caat sırasında keseneğe esas derece...» demekte 
idi. Bu gibi arkadaşlarımızın bugünkü bulun
dukları derece ve kademe; ortaokul ve ilkokul
lar için bahis konusudur, tahsil durumlarına 
göre girecekleri derecenin ve kademenin üstün
de olduğuna göre, hüküm kendileri lehine bir 
durum yaratmaktadır. 

Sayın Kınaytürk arkadaşımız Toprak Mah
sulleri Ofisi ve Petrol Ofiste çalışan arkadaşla
rımızın kendi özel kanunlarına göre, askerlik
te, ya da Yedek Subay Okulunda geçen sürele
rin emeklilik hizmetinde fiilî hizmet sayılmaya
cağı hakkında bir tereddüt vardır, şeklinde be

yanda bulundular. Hükümetteki arkadaşları. 
mızdan aldığımız bilgiye göre, bu düşünce va
rit değildir. Bunların da, Yedek Subay Oku
lunda ve hazırlık kıtasında geçirdikleri süreler
den dolayı, hizmetleri emekliliğe esas olacaktır. 

Şimdi mühim bir mesele, emeklilikte fiilî 
hizmet süresine eklenen, askerlikte er olarak 
geçmiş olan sürelerin kademe ilerlemesinde ter-
fie niçin sayılmadığı ve bunun kadın memur
larla, erkek memurlar arasında bir eşitsizlik ya
rattığı ve bu eşitsizliğin bu kanuna rağmen de
vam ettiği noktasıdır. Bu husus Bütçe ve Plan 
Komisyonunda da bahis konusu oldu. Sayın ar
kadaşlarımızın verdikleri mütalâalar istikame
tinde Hükümetten Sayın Devlet Bakanı davet 
edildi, kendileri ile bu husus derinliğine, geniş
liğine tartışıldı. Tabiatıyle kanun tekniği nok
tasından hemen arz etmek gerekir ki, görüştü
ğümüz kanun, Emekli Sandığı Kanununa bazı 
maddeler eklenmesi ve o kanunun 545 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bir maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındadır. 

Memurların derece ve kademe ilerlemeleri 
Devlet Memurları Kanununda mütalâa edildiği
ne göre, buraya konulacak bir hüküm kanun 
tekniği bakımından Devlet Memurları Kanu
nunda bir değişiklik yapmak imkânını sağlama
yacaktır. Bu itibarla, Komisyonda da belirttiği
miz ve raporda da arz ettiğimiz gibi, konu, 
Hükümetin aldığı yetki kanunu ile yapacağı ka
nun hükmündeki kararnamelerle malî imkânla
rı gözönünde tutmak suretiyle incelemesi husu
sudur. Bunu da bu şekilde arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu itibarla kanunun iltifatınıza mazhar ola
cağı ümidiyle şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, sorunuzu tev
cih buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, Yedek Subay hizmetini yaptıktan sonra, 
ordunun devamlı kadrolarında personel subay
lığı yapan subayların mevcudolduğu malûm
dur. 

Bu subayların Yedek Subay Okulunda ge
çen müddetleri bu kanunun şümulü içerisine 
girerek, bu süre, emekliliklerine sayılacak mı
dır? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLİ SALİH TANYERİ (Devamla) — Sa-

J yılacaktır efendim. 
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BAŞKAN — Ayrıca, Hükümetten de sorma
nıza mahal kaldı mı efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hükü
met de eğer «Evet» diyebilirce memnun olu
rum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hamdi özer, zatıâliniz «Görüşülmekte 

olan 108 sıra sayılı Kanunun arz ettiğim hu
suslar üzerinde inceleme yapılmak üzere Komis
yona geri alınmasını arz ve teklif ederim» me
alinde bir önerge verdiniz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Bu suretle, teklifin tümü üze
rindeki müzakereler sona ermiştir. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir, efendim. 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna geçici madde

ler eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 23 . 2 . 1965 sim ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen ek madde
nin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ek Madde — 102 nci maddede yazılı süreler 
içinde yazı ile sandığa müracaat edeceklerin : 

a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş 
hizmetlerinin, 

b) Emvali metruke veya mübadil hesabı 
carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş 
sürelerinin, 

c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ola
rak geçen sürelerinin, 

d) 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek su
bay okulunda öğrenci olarak geç&n, sürelerinin, 

e) (Sonradan kanunla sürekli hale getiri
len kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürele
rinin, 

En çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen 
emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile 
ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik ke
seneğine esas derece tutarları nazara alınmak 

ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi oldu
ğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden boçlan-
dırılmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 

Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
yedek subaylıkta yedek subay okulu Öğrencisi, 
olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlanılma
sı kabul edilmiş bulunan hizmetlerden : 

1. — Daha önce her hangi bir sebeple fiilî 
hizmet sayılan süreler, 

2. — Hastalık veya cezaî bir sebeple uzayan 
süreler, 

3. — Vazife malûllüğü sebebiyle kendilerine 
vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanların da 
erlikte ve yedek subay okulunda geçen, süreleri, 

İçin borçlanma yapılmaz. 
BAŞKAN — Birinci madde - üzerinde veril

miş iki önerge var. Birisi Sayın Hüseyin öz-
türk ve Sayın Aksoley tarafından verilmiştir. 

Bu önergeler dışında 1 nci madde üzerinde 
söz hteyen var mı efendim? 

önergenizi izah edecek misiniz efendim? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet, efen

dim. 
BAŞKAN — Okutuyorum. 

Gumlhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 108 sıra sayılı olarak 

görüşülen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin 1 nci 
fikrahının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
1 nci maddesine aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiş
tir, arz ve teklif ederiz. 

f) Bu süreler, aynı zamanda kademe ve de
rece ilerleme ve yükselmelerine sayılır. 

istanbul Sivas 
M. Aksoley H. öztürk 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 108 sıra sayılı Kanun 
teklifinin 1 nci maddesine bir fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

g) Bütün assubaylara şamil olmak üzere, 
assubay okullarında ve stajlarında geçen süre
lerinin emeklilik süresinden sayılması. 

Sivas 
H. öztürk 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın öztürk. 
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HtîSEYlN ÖZÎÜKK (Sivas) — Sayın Baş-
kaman, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Sayın Komisyon BaşkanvekilMn ifadelerin
den anlaşıldığına göre, kanun teklifinin tekni
ği bakımından hazırlanmasında, emeklilik sü
resine sayılan zamanla, derece ve kademe ilerle
mesinin ikisinin bir arada mütalâa edilemeyece
ği fükri doğdu. 

Değerli arkadaşlarım, doğru olabilir bu. Yal̂  
nız, emekliye sayılan sürelerin derece ve kade
me ilerlemesine sayılmadığı zaman bunun mah
zurları ve adaletsizlikleri ortaya çıkacaktır. 
Şöyle M: Meselâ, lise mezunları 5 nci derece
nin tavanına kadar yükseliyorlar, İlkokul öğ
retmenleri ise 4 ncü derecenin tavanına kadar 
yükseliyorlar. Eğer, bunlar kazandıkları emek
lilik sürelerini buraya ulaştırmışlarsa böyle bir 
şeye teşefcfbüs etmeyeceklerdir. Yani, hiç bir 
şekilde ibenim birkaç ayım veya yılım artsın da, 
otuz sene iken, otuzbir sene olsun diyen bir pa
ra ödemeyeceklerdir. 

Ayrıca, aslında çalıştığı sürece bu tavana 
ulaşma imkânını Devlet Memurları Kanunuyla 
bulamayan bu mezunlar yine bu hizmetlerini 
emekliliğine saydırıp böyle bir para ödemenin 
de yanında olmayacaklardır. Ama, ille de ben 
emekli olacağım, şunu doldurayım da emekli 
olayım diyen bazı kişiler buna taraftar olacak
tır. Böylece bu hakka kavuşmuş olan, yani otuz 
yılını doldurmuş ve bulunduğu derecenin tava
nına ulaşmış olan buna ihtiyaç duymayacak; 
ulaşmasına aklı kesen, yani durumu, sıhhati 
müsaidolan yine ihtiyaç duymayacaktır, öyle 
ise bu, gereği gibi işlemeyecektir. 

Buraya böyle bir hüküm konursa hazırlanı
şında kanun tekniği bakımından bir çelişki ola
bilir; fakat bu imkânı da burada vermezseniz, 
bu kanun işlemez ve adaletli bir kanun olmaz. 

Bu bakımdan teklifimizi, çıkan kanunun, 
emekliliğe sayılan sürelerinin kademe ve derece 
ilerlemelerine sayıldığı zaman cazip olacağı dü
şüncesiyle yaptık. Bu husus ya bir fıkra olarak 
maddeye eklenir veya buna imkân verecek şe
kilde ve ileride kanun hükmünde çıkacak ka
rarnameye ışık tutacak şekilde hazırlanırsa da
ha iyi ve daha adaletli olur. Fıkra, onun dışın
da tatmin edici bir özellik taşımaz. 
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j Bu bakımdan teklifi yaptık. Eğer oylarınız
la kabule mazhar olursa, derece ve kademe 
ilerlemelerini de içine alacağı için, demin arz 
ettiğim iki misalde olduğu gibi; hatta bu misal
ler çoğaltılabilir, bu cümleden olmak üzere bu 
adaletsizlikler önlenir ve bu madde daha çekici 
olur ve daha işe yarar bir duruma gelir. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz öbür 
önergemi de izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, devam 
ediniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Biliyorsunuz M, şimdiye kadar harp okula-j 
nnda okuyanların okuma süreleri bunların 
emekliliklerine sayılmıştır; derece ve kademe 
terfilerine de sayılmıştır. Yani, yalnız emeklili
ğine sayılmakla kalmamıştır. Oysaki, assubay 
okullarında okuyanlar ise bundan mahrum bı
rakılmışlardır. Şimdi Ordunun içinde bir assu
bay, bir de subay var. Bugüne kadar subaylar 
bundan faydalanmış, assubaylar ise faydalan
mamış... Nitekim, bu ihtiyacı Komisyon duy
muş, raporun bir yerinde de (belirtildiği gibi, bu 
husus gerek Hükümetten ve gerekse Komisyon 
Başkanından da sorularak bu ihtiyaç ortaya 
çıkmıştır. 

Bununla ilgili olarak bu husus Emekli San
dığı ilgililerine de sorulmuş ve assubayların, 
yani uzman çavuşların dahi buna tabi kılınma
sı, bu haklardan faydalandırılması gereklidir 
kanaatine varılmış. Bu raporda var, fakat mad
dede yok. 

O bakımdan, assubayların da, meslek okul
larında ve stajyer olarak geçirdikleri süreleri
nin emekliliklerine sayılması yönünden ikinci 
bir fıkra olarak birinci maddeye eklenmesi için 
bu teklifimi yaptım. 

Bununla çok adaletli bir durum sağlanacak
tır ve Ordu içinde de «Assubay» ve «Suflbay» di
ye verilen imkânlar bakımından bir ayırım ol
mayacak ve böylece de bu imkânlar assubayla-
ra da sağlanacaktır. Çünkü subay okullarında; 
Harb okulunda ve bundan daha öncesi okullar
da okuyanların, hatta 18 yaşını bitirmemiş olup 
da askerî okullarda okuyanların dahi, 18 yaşı
nı bitirenler gibi bu sürelerinin bugüne kadar 
emekliliğine sayıldığı bilinen bir gerçektir. Bu 
bakımdan diğerlerinin de sayılmasında fayda 

I mülâ>hâ a ettik. 
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Bu itibarla 1425 sayılı Kanunun Harb Oku
lu öğrencilerine uygulandığı gibi, assubay mes
lek okullarında geçen sürenin de assübaylara 
uygulanmasının faydalı olacağı kanaati ile tek
lifimizi bir fıkra olarak yapmış bulunuyoruz. 
Oylarınızla kabul buyurulduğu takdirde bir 
adaletsizlik önlenecek ve bir huzursuzluk da 
giderilmiş olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk ve Aksoley tara

fından ek maddeye bir (f) ve bir de (g) bent
lerinin eklenmesini öneren teklifler vardır. 

önergeler üzerinde konuşacak sayın üye? 
Yok. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musu
nuz? 

Evvelâ (f) bendini okuyorum: «Bu süreler, 
aynı zamanda kademe ve derece ilerleme ve 
yükselmelerine sayılır.» 

Bu bendin eklenmesine katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. Çünkü, emeklilikde bir kıdem almak 
başka şeydir, terfi ba^ka şeydir. Bunları birbi
rine karıştırmamak lâzımdır. Şöyle bir misal ile 
bunu görmek mümkün: Aynı yerde, aynı za
manda işe başlayan iki kişi 30 sene sonra aynı 
terfi seviyesine ulaşamaz. Birisi, başka yerde 
bir başka seviyededir; öbürü, başka seviyede
dir. Kadrosuzluklar olur, kifayetsizlikler olur; 
yani bir eşitlik bulmak mümkün değildir. Onun 
için, emeklilik başka şeydir, terfi başka şeydir. 

Ayrıca kanun tekniği bakımından bunun bu
rada halledilmesi de mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Say m Komisyon? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU EAŞKAN-

VEKİLi SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ka
tılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. 

Ek maddeye (f) bendini öneren önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Diğer önerge, bütün assübaylara şamil ol

mak üzere, aısubay meslek okullarında ve staj
larında geçen sürelerin emeklilik süresine sayıl
ması hakkındadır. 

Sayın Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Efendim, Harbiye ile 
assubay okulları değişiklik arz eder. Harbiye-
ye, Kuleliden sonra gelinir ve ondan sonraki, 
yani 18 yaşından sonraki kısım emekliliğe tabi
dir. 

Halbuki assubay okullarına 12 yaşındaki ço
cuklar gitmektedir. Bunların ikisini bir biri ile 
mütalâa etmek mümkün değildir. Nasıl ki, Ku
lelide ve askerî okullardaki müddetler sayılmı-
yorsa, burada da sayılmaması uygundur. 

Bu bakımdan katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, bir soru soracağım. 
BAŞKAN — Rica ederim, muameleyi ta

mamlayalım. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ka
tılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz soru
nuzu sorunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Hükümetin de ifadesiyle, 18 yaşını 
tamamladığından itibaren sayılıyor, dediler. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Andan itibaren değil. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Diğer 
meslek okullarında olan assubayların 18 yaşını 
tamamladığı andan itibaren okul ve stajlarında 
g30sn sürenin emekliliğe sayılmasının hukuken 
bir sakıncası kalmıyor demektir. 

Bu balamdan, 18 yaşından sonra assubay 
okullarında olanlar için geçen müddetlerinin 
emekliliğe sayılıp sayılmayacağı hususunu be
lirtmelerini rica ederim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Efendim, her halde 
bir yanlış ifade oldu. 18 yaşından itibaren sa
yılıyor, demedim, feah için Harb Okuluna gelen
ler 18 yaşını bitirmişlerdir, dedim. Yoksa, Harb 
Okulunda olduğu için sayılıyor emekliliklerine; 
18 yaşını bitirdiklerinden dolayı değil. Bunu 
iz?Jh için söyledim. 

İkisi birbirine uymamaktadır. Yani, Harb 
Okulu ile, assubay okulu ne yaş bakımından, ne 
de tahsil bakımından birbirine uymamaktadır. 
Ona mümasil olan Kuleli gibi askerî liseler bu-
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na tabi değildir. O bakımdan açıklamak iste
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

1 nci maddeye bir (g) bendini öneren öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Ek maddeyi kapsayan 1 nci maddeyi okun
duğu ve müzakere edildiği şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci maddeye geç
meden bir hususu açıklamak istiyorum. 

2 nci madde 4 geçici maddeyi kapsamakta
dır. Geçici maddeler ayrı ayrı mütalâa edilerek 
müzakereye tabi tutulacaklar ve neticede 2 nci 
madde, geçici maddelerle birlikte oylarınıza arz 
edilecektir. 

Şimdi madde 2 nin yalnız geçici 1 nci mad
desini okutuyorum: 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmis olanları 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra öğrenci olarak 
yedek subay okulunda, geçen sürelerini borç
lanmak isteyenler, bu isteklerini 1 . 1 . 1973 
tarihinden itibaren bir yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde 
borçlanmak isteyenlerin müracaatları kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bun
ların borçlarının hesabında, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 
657 sayılı Devlöfc Memurları Kanununun 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 36 nci maddesinde gösterilen giriş derece
lerinin ilk kademe aylığı esas alınır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti
rakçi olup da 1 . 1 . 1973 tarihine kadar re'sen, 
malulen veya yaş haddinden emekliye sevk edi
lenlerin; kendileri, ölenlerin dul ve yetimlerin
den biri tarafından, görevleri ile ilgilerinin ke
sildiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
T. 0. Emekli Sandığına müracaat edilmesi ha
linde; borçlanmaları hemen ve yukardaki esas
lara göre yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Söz istiyorum 
efendim, ama önergem okunmadı. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, aynı za
manda izahını yapın lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Geçici maddenin 1 nci fıkrası, «Bunların 
borçlarının hesabında, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 . 7 . 1970 
günlü ve 1327 sayılı Kanunla değişik 36 nci mad
desinde gösterilen giriş derecelerinin ilk kademe 
aylığı esas alınır.» demektedir. 

Şimdi, bu fıkra üzerine ben bir değişiklik 
teklifinde, bulundum. O da şudur: Bu süre için
de borçlanmak isteyenlerin müracaatleri kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, bu tarihteki em
salinin ilk giriş aylığında ödediği kesenek ka
dar, bunlarda da aynı miktarda kesenek öden
melidir. 

Üç kişi ortaokulu bitirdi, biri kadın, birisi 
sağlık durumu dolayısiyle askere giremeyecek 
derecede çürük, birisi de sağlam. Çürük vatan
daş ile, kadın vatandaş hem maaş alıyor, bu ma
aşının karşılığında da kesenek veriyor. Diğer 
vatan hizmeti yapan sağlam vatandaş, iki sene, 
üç sene, dört sene er olarak vazife yapıyor, &y-
lık almıyor, almadığı aylık onun için bir zi
yandır. Bu almadığı aylığın karşılığındaki ke
seneği ödemiyor, 1327 sayılı Kanuna göre ke
senek ödüyor. Bu bir adaletsizliktir. Hem vak
tiyle aylık almamış, hem de almadığı aylığın 
kat kat mislince kesenek ödemeye mecbur tutu
luyor. Bu bakımdan, emsali o zaman kesenek 
olarak Emekli Sandığına ne ödemişse, şimdi bu 
vatandaş da o miktarı ödemekle mükellef tu
tulmalıdır. Bunun dışında, hem vatandaşa ay
lık vermeyeceksin, hem de vermediğin aylığın 
keseneğ'ni büyük ölçüde kat kat misliyle ona 
ödeteceksin... 

Bu bakımdan verdiğim değişiklik önergesine 
iltifat buyurmanızı saygıyle istirham ederim. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde Sayın 
özer'in izahını yaptıkları önergeyi okutuyorum 
efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici madde U n 1 nci fıkrasının son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim, 

Malatya 
Hamdi özer 

«Bunların borçlarının hesabında, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki askerlik yapmayan 
emsalinin memuriyete girişindeki aylığı esas 
alınır.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın önerge sahibi izahını yap
tılar. Sayın Devlet Bakanı önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyorum. Çün
kü, bu kanunla yeni bir hak tesis edilmektedir 
ve bu kanunla tesis edilen bu hakkın keseneği de 
bugünkü mevzuatın en düşük yerinden alınmak
tadır. Başka türlü ifade etmek mümkün değil. 
O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun Sayın Başkanı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLi SALİH TANYEBJ (Gaziantep) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Devlet Bakanı ve 
Komisyon Başkanı katılmadılar. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Geçici madde l ' i okunduğu şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 1 kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2"yi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 
7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kal
dırılan 14 ncü maddesinin (e) fıkrası uyarınca 
tamamlayıcı emeklilik keseneğinin tahakkuku
na esas alman süreler fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alman süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarının tamamını ödemeden, emekli, 
adi veya vazife malûllüğü aylığı bağlanması ge
reken durumlara girenlerin borç artıklarının ta
mamı emekli ikramiyelerinden mahsuben tahsil 
olunur. Mahsup işleminden sonra da borç artığı 
kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından 

| % 10 kesilmek suretiyle, tahsilata devam edilir. 
I Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden 
I ölen ve aylığa müstehak dul veya yetim bırak

mayanların borç artıkları aranmaz. 
İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese-

1 neğine esas alman süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarlarının tamamını ödemeden 

I ölenlerin borç artıklarının tamamı dul ve ye
timlerine ödenecek emekli ikramiyesinden mah
suben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra 

I da borç artığı kaldığı takdirde, borç artıkları 
I bağlanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere 
I bölünerek bu aylıkların her birinden % 10 ke-
psilmek suretiyle tahsilata devam edilir. Ancak 
I aylıklarının kesilmesi halinde kendilerine isa-
I bet eden borç artığı aranmaz. 
I Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müs-
I tehak olacakların hisselerine isabet eden borc-
I 1ar aylıklarından tahsil olunur. 
I Emekli, adi malûllük vazife malûllüğü ay-
I lığı almakta iken ölenlerden ölüm tarihinde 
I aylığa müstehak dul veya yetimi bulunanlar ile 
I dul veya yetimleri sonradan aylığa müstehak 
I duruma girenlerin borç artıkları hakkında yu-

kardaki hükümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde Sayın 
Dilekçligil, Sayın özer ve Sayın İnebeyli taraf-

I larmdan verilen değiştirge önergeleri vardır. 
I Bunların dışında geçici madde 2 üzerinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?,. Yok. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — izahını 
yapacağım efendim. 

BAŞKAN — İzahını yapacaksınız. Buyuru-
I nuz Sayın Dilekçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
1 Başkanım, söz almak istemezdim, fakat darıl-
1 masmlar Sayın Devlet Vekilinin izahatı cidden 
I beni tatmin etmedi. Sayın Tanyeri arkadaşımız, 
i ben vicdanen kaniimki, bu mevzua girer gibi 

konuştu; fakat onun izahı da tatmin etmedi. 
Şimdi niye tatmin etmediğini söyleyeceğim; 1327 
sayılı Kanunun 83 ncü maddesine göre, erlikte 

I geçen hizmet kıdem süresine, terfiine say ılım -
I yor. Sayın Bakan; «Eğer öbürlerinkini de saya

cak olursak, bu memurların o zaman vazife 
yapma ehliyetinde olup olmadığını tespit et-

I mek zor» dedi. Fakat bu Personel Kanununa 
I göre, bunların ehliyeti aranıyor, kademe ilerle-
| mesi veriliyor, terfilerine de sayılıyor. 
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Şimdi, bu kanunla müddetlerini sayıyorsu
nuz, keseneğini alıyorsunuz. Deniyor ki; «Bu. 
Emekli Sandığının ilâve kanunu, bu Personel 
Kanununa da uygun gelir, Bakanlar Kurulu da 
yetki aldı; bunu parası olduğu takdirde düşü
necektir.» Demek bu verilmeyecektir. Yani bu
nu açıkça söyleyelim ki, Bakanın ifadesine gö
re bu verilmeyecektir. Bu, anlaşılıyor. Kıdemi
ne sayacaksın, aidatını da keseceksin, Personel 
Kanunu çıktıktan sonra askerliğim yapanlara 
bu hakkı tanımayacaksın, arîıa Personel Kanu
nundan önce askerliğini yapanların terfi ve kı
demine saymayacaksın... Bu, kanuna girer mi, 
girmez mi? Beyler, bir kanun yapıyoruz, hizme
tini kademesine saydığın bir kanunda niçin ter
fi ve kıdemine saymıyorsun? Elbette ki. bu, ona 
şâmil ve ona atıftır, Bu da beni tatmin etmi
yor. Çünkü, bu da verilmeyecek mânasına geli
yor. Kabul edilir edilmez; benim kanaatimce, 
aidatı kesildikten sonra bu küçük memurun 
hakkıdır: 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özer buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, 
Geçici madde 2'nin 1 nci fıkrasının değişti

rilmesi üzerinde bir önerge verdim, öyle ki, bu 
fıkrada «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla kaldırılan 14 ncü maddesinin (e) fıkrası 
uyarınca» deniliyor. Bunu dikkatlerinize arz 
ediyorum. Kaldırılan bir fıkraya nasıl ujmlur? 
Bu fıkra kaldırılmış, ortada yoktur. Buna nasıl 
uyulacaktır? Demin de arz etmiştim, kanuna 
baktım böyle bir fıkra yok ki, iptal edilmiş. 
Buna nasıl uyulacak ve tatbikatı nasıl yapıla
caktır? Bunun için verdiğim önergede geçici 
madde 2'nin birinci fıkrasını şöylece önermiş 
bulunuyorum. «Tamamlayıcı emeklilik kesene
ğinin tahakkukuna esas alınan süreler fiili hiz
met sürelerine eklenir.» Bunda hiçbir noksanlık 
da kalmıyor kanısındayım. Bu bakımdan öner
geme iltifat buyurmanızı istirham, eder, saygı
lar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın İnebeyli konuşacak mi
sini* efendim? 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Hayır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bir sorum var 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
LÛLFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bir hu

susu öğrenmek istiyorum. Personel Kanununa 
göre 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren dokuz ay
lık bir hükümet borçlanması var. Yani memur
lar Aralık ayından itibaren alacaklı durumda
dırlar. Burada yeni bir hüküm tesis ediliyor, 
bu hükme göre memurlar da Emekli Sandığına 
karşı borçlanıyorlar. Hükümetin memura borcu 
ile memurun Sandığa borcunu takas edip bir 
karşılama mümkün müdür? Mümkünse pratik 
bir yoldur, bir fıkra ekleyelim, işi basite irca 
edelim. Bu mümkün mü? Mümkünse bir önerge 
vereceğim, değilse vaktinizi almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bu mümkün mü 

diyorum. 
BAŞKAN — Mümkün mü diyorsunuz? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Mümkünse bir 
önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek 
misiniz? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Herkes için bu söyle
dikleri husus cari değildir. O bakımdan onları 
ayırmak da bir mesele olur. Nasıl olsa kendile
rine ödenecektir. Ödendiği zaman borçlarını 
tümden öderler. 

LÛTFİ BİLGEN (içel — Burada herkes 
alacaklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, soruda böyle kar
şılıklı konuşmaya imkân verecek bir usul yok. 
Lütfen efendim, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ^ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, izin verirseniz Sayın Özerin so
rusuna cevap vermek istiyorum. 

• BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Fakat sı
rası geldiğinde konuşun. Önergeleri sırasına gö
re okutuyorum. Evvelâ Sayın Dikeçligil'in öner
gesi okunacak, 
Cumhuriyet Senatosu Divanı Savın Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 
sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin geçici 2 nci maddesinin birinci 
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bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikecligil 

Geçici madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 7 .2 .1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kaldırılan 14 ncü 
maddesinin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı 
emeklilik keseneğinin tahakkukuna esas alman 
süreler fiilî hizmet, derece ve kademe süreleri
ne eklenir, 

BAŞKAN — Saym Dikeçligil'in önergesini 
dinlediniz, izahını yaptılar. Saym Hükümet ka
tılıyor muşunu."7/? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Bir madde önce aynı 
husus Yüce Heyetçe reddedildi. O zaman da arz 
ettik, bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ^ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil'in önergesine 
Saym Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır
lar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim, 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum, 
Saym Başkanlığa 

Geçici madde 2'nin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim., 

Malatya Üyesi 
Hamdi Özer 

«Tamamlayıcı emeklilik keseneğinin tahak
kukuna esas alman süreler fiilî hizmet süreleri
ne eklenir,» 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı, katılıyor 
musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKiLi* SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 
Saym Başkan, katılmamakla beraber gerekçesi 
hususunda bir açıklama yapmak isterim. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, Saym 
Özer konuşmalarında Emekli Sandığı Kanunu

nun 14 ncü maddesinin (e) fıkrasının 1101 sa
yılı Kanunla ilga edilmiş olduğunu; bu itibarla 
ilga edilmiş olan bir maddeye dayanılarak yeni 
bir hüküm tesis edilemeyeciğini beyan buyur
dular. Halbuki tesis edilen hüküm, yani ilga 
edilmiş olan (e) fıkrasına göre yeniden muame
le yapılmasını öngören bir hüküm değildir, (e) 
fıkrası meriyette iken tevdiatcılık müessesesi
nin kalkması ile tamamlayıcı kesenek alınmış, 
fakat bunların bu alman tamamlayıcı kesenek 
süreleri fiilî hizmet sürelerine eklenmemiş. Bun
lardan bir kısmı Danıştaya müracaat ederek bu 
hizmetlerini saydırmışlar ve gerek ikramiyeden, 
gerekse emekli maaşının miktarından faydalan
mışlar. Danıştaya müracaat süresini geçirmiş 
olan kimseler bundan faydalanamamışlar, mağ
dur olmuşlar. Ama, bu muamele o zaman yapıl
mış. Şimdi bu mağduriyeti bertaraf etmek ve 
bir eşitlik sağlamak için bu hüküm getirilmek
tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Saym Özer'in önergelerine Hü

kümet ve Komisyon şu açıklamalarla katılma
dıklarını ifade ettiler. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Geçici madde 2 üzerinde bir önerge daha var, 
okutuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 108 sıra sayılı Kananım 

geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim, 

Sinop 
Nazım inebeyli 

«iştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alınan süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarı 657 sayılı Kanuna göre 1 Mart 
1970'ten itibaren müktesep maaş farklarından 
karşılanır. Mahsup işleminden sonra da borç ar
tığı kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından 
% 10 kesilmek suretiyle tahsilata devam edilir. 
Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden 
ölen ve aylığa müstahak dul veya yetim bıra-
mayanlarm borç artıkları aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın inebeyli, bir açıklamada 
ayrıca bulunmayacaksınız. 

Saym Devlet Bakanı Hükümet olarak mü
talâanızı rica edelim. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz. Demin 
arz etmiştim, o bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı'?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ^ SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Sayın inebeyli'-
nin önergelerine Sayın Bakan ve Sayın Komis
yon Başkanı katılmadıklarını ifade ettiler. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler,., Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Bu suretle önergeler üzerindeki işlemler bit
miştir. Geçici madde 2'yi okunan sekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 2 kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığına müstahak olanlar ile 
ölenlerin dul ve yetimine aylık bağlananların 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk etti
rilen süreleri ve borçları hakkında da geçici 
ikinci madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu suretle, aylıkları tahsis tarihlerinden iti
baren düzeltilir ve emekliye ayrıldıkları veya 
öldükleri tarihlerdeki hükümlere çföre müsta
hak olmaları sartiyle emekli ikramiyesi veya 
emekli ikramiyesi farkı ödenir. 

BAKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Geçici madde 3'ü oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Geçici madde 3 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekli âdi malûl olan 
veya ölenlerden hizmetlerinin azlığı nedeniyle 
kendilerine veya dul ve yetimlerine toptan öde
me yapılmış olaniarm tamamlayıcı emeklilik 
keseneği tahakkukuna esas alman süreleri, fi
ilî hizmet sürelerine eklendiğinde, görevleri ile 
ilgilerinin kesilmesi gereken veya öldükleri ta
rihlerdeki hükümlere göre kendilerine veya dul 
ve yetimlerine aylık bağlanması gereken hal
lerde, bu süreleri ile borçları hakkında da ge
çici 2 nci ve 3 ncü madde hükümleri uygulanır. 
Bunlara, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 
müstahak oldukları tarihlerden itibaren aylık 
bağlanır. Şu kadar ki, evvelce yapılmış toptan 
ödemeler ile tamamlayıcı emeklilik keseneği 
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borçlarının tamamı, ilgililere bu kanunun yü
rürlüğünden önceki zaman için ödenecek her çe
şit paralardan mahsuben tahsil olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Geçici madde 4'ü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 4 kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci maddenin mü
zakeresine başlarken arz ettiğim gibi, şimd: ka
bul buyurduğunuz geçici madde 1, 2, 3 ve 4 ile 
birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncii madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Ucuzal?.. Yok. 
Aleyhte konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, teklif Millet Mecli
sinden geldiği şekliyle değil, çok değişik karak
terde kabul edildiği için, açık oylarınıza arz 
ediyorum, 

Kutu kürsüye konsun efendim. Sıralar ara
sında dolaştırılmasına itiraz vaki olduğu için 
muameleyi böyle yapıyoruz. 

Oylamaya nereden başlanacağını arz ediyo
rum : «Kastamonu, Ahmet Nusret Tuna» dan 
başlamak üzere oylar toplanacak efendim. 

Oylama işlemine Sayın Ahmet Nusret Tuna'-
dan başlıyoruz. 

(Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna dan 
başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir efendim. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin tümü
nün açık <wi amasında yeter çoğunluğun bulun-
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madiği anlaşılmıştır. Kanun teklifinin müzake
resi sona ermiştir, oylama işlemi gelecek birle
şimde tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremizin 
bitmesine de çok az bir zaman kalmıştır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî î'yesi S; zai 
O'Kan'nı, t'rfu'du mit/duna (j'i<u hır mihssıf 
olaya dair soru öuer<jesi re Saf/h!,- r< Sosyal Yar
dım Bal;u)iı Kemal 'Demirin yazdı cevabı (7 •)•')) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki olay ile ilgili sorularımın, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam ile Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasın?, mü
saadelerini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

9 Mayıs 1972 günü Urfa Devlet Hastanesinin 
ameliyathanesinde, Millî Eğitim ordumuzun de
ğerli genç öğretmeni Ayşe Berekit'i, istediği pa
rayı o anda veremediği için, ölümle pençeledr 
durumda bırakarak hastaneden uzaklaşan ve 
Döylece de ölümüne sebebolan, doğum ve kadın 
hastalıkları mütehassısı serbest doktor Feridun 
Ayalp'm kamu vicdanında lanetlenen bu tutumu 
malumlarıdır. 

1. Urfa il merkezindeki Devlet Hastanesin
de bir tane dahi, doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısının bulunmayışının sorumluluğunu 
Sağlık Bakanı olarak nasıl izah ediyorsunuz? 

2. Millî Eğitim ordusunun genç öğretmeni 
olan Ayşe Bereketin sosyal hukuk devleti il
keleri ile yükümlü Devlet kuruluşlarının normal 
desteğinden dahi mahrum bırakılarak hazin aki-
betine sebebolan kadın ve doğum hastalıkları 
mütehassısı serbest doktor Ferııdun Ayalp'm bu 
davranışı karşısında : 

a) Sağlık Bakanlığının tutumu nedir? 

b) Türk Tabipler Birliğinin görüş ve ta
sarrufları belirmeyecek midir? 

Bu sebeple 4 Temmuz 1972 Salı günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere 71 nci Birleşimi ka
patıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
Kapanma saati : 18,35 

c) Urfa hastanesi Baştabibinin cereyan eden 
müessif olay üzerinde acı akibete yol açan tu
tumundaki sorumluluğundan ötürü hakkında 
herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

S. Adalet Bakanlığı olayı takibettirmekte 
midir ve durumu nasıl değerlendirmektedir? 

4. Urfa ilindeki mevcut ve müstakbel Türk 
analarının hayatlarının endişe verici bu gibi mü
essif akibetlerden kurtarılması için Sağlık Ba
kanlığının alacağı tedbirler yok mudur? Var ise 
nelerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 27.6.1972 

Bakanlığı 
Bakar. 
İC43 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sezai O'Kan'm yazılı 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 6 . 1972 tarih ve 7/55 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'ın Urfa'da bir öğretmenin ölümü ile il
gili yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan' 
m yazılı soru önergesine cevabım 

Soru 1. Urfa il merkezindeki Devlet Hasta
nesinde bir tane dahi, doğum ve kadın hastalık
ları mütehassısının bulunmayışının sorumlulu
ğunu Sağlık Bakam olarak nasıl izah ediyorsu
nuz? 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cevap 1. Urfa Devlet Hastanesinde uzun sü
reden beri Nisaiye mütehassısı yoktur. Bu has
taneye aşağıdaki tarihlerde atanmalar yapılmış 
isede hiç bir nisaiyeci vazifeye başlamamışlar
dır. Bakanlık münhali devamlı olarak haber bül
tenlerinde neşretmektedir. Taliplisi çıkar çık
maz atanması yapılacaktır. Bu süre sarfında 
hastaneye münavebe ile civar illerden kısa süre
lerde geçici görevle nisaiye uzmanı gönderilmiş
tir. 

Atanmas?. yapılan hekim Atanma tarihi 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Sabri Tonguç 
Ali Turfanda 
Cevdet Alkış 
Gönül Çubukçu 
Yalçın Eğeci 
Lütfü İneler 

26 
14 
12 
23 
28 
28 

.11 

. 3 

. 3 . 

. 7 . 

. 12 . 

. 3 

1968 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 

Soru 2. Millî Eğitim ordusunun genç öğ
retmeni olan Ayşe Bereketin sosyal hukuk Dev
leti ilkeleri ile yükümlü Devlet kuruluşlarının 
normal desteğinden dahi mahrum bırakılarak ha
zin âkibetine sebep olan Kadın ve Doğum Has
talıkları Mütehassısı serbest Doktor Ferudun 
Ayalp'm bu davranışı karşısında : 

a) Sağlık Bakanlığının tutumu nedir? 
Cevap a) Bakanlığımız hâdiseyi öğrenir öğ

renmez tel emri ile Baş Müfettiş Dr. Necati Al-
tmköprü'yü tahkikat için görevlendirmiştir. İlk 
soruşturmasında kusurlu £;örülen Hastane Başta
bibi Dr. Necati Arıkan, Nöbetçi Mütehassısı Dr. 
Yusuf Aykan ve Ebe Hemşire Hatice Yıkbskaş 
hakkında Müfettiş soruşturma emrinin gönderil

mesini istemiş ve bu emir bizzat tarafımdan ve
rilebileceği için valiliğe 15 . 6 . 1972 tarihinde 
ulaştırılmıştır, ilgili müfettiş tarafından tan
zim edilen fezlekedeki noksanların ikmalinden 
sonra kusurlu oldukları görülen yukarıda adı 
geçen kişiler için gereken işlem yapılmak üzere 
fezleke Urfa Valiliğine 26 . G . 1072 arih ve 2722 
sayıl?, yazımızla iletilmiştir. 

Soru b) Türk Tabipler Birliğinin görüş ve 
tasarrufları beiirmiyeeek midir? 

Cevap b) Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyinde hâdisenin tahkikini Gaziantep Ta
bipler Odasına bildirmiş olup alman cevaba gö
re işlem yapılacağını açıklamıştır. 

Soru c) Urfa Hastanesi Baştabibinin cere
yan eden müessif olay üzerinde acı âkibete yol 
açan tutumundaki sorumluluğundan ötürü hak
kında her hangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

Cevap c) Hastane Baştabibi hakkın ip, ya
pılmakta olan işlem (a) fıkrasında açıklanmış
tır. Ayrıca alman bilgiye göre serbest tabip Fe
rudun Ayaîp hakkında savcılık evvelâ tutuklu 
sonra da tahliye ederek kanunî takibat yapmak
tadır. 

Bakanlık teşkilâtında görevli mütehassıs ta
bipler genellikle mecburi hizmeti olmayan kişi
lerdir. Bu sebeple bu hekimlerden bir bölgeye 
istekli çıkmadığı takdirde teşkilât içinden yapı
lan atanmalar ekseriyetle istifalarla sonuçlan
maktadır. 

Mütehassıs hekimlerin ihtiyaç bölgelerine 
gönderilmesini sağlamak için gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Saygılarımla. 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Karaman 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
tsmail Yetiş 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil KaraveLioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 27 

Kabul edenler : 2~> 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıynnla^ 149 

Açık üyelikler .• 7 

[Kabul edenler] 
Alâettin Yılnıaztürk 

BURDUIÎ 
ö. Faruk Kmaytürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil, özmen 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligilı 

[Çekinser] 
SİVAS 

Âdil Alt ay 

[Oya Katılmayanlar] 

Mehmet Özgüneş. 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
( t Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y"urdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekiıı (B.) 

Mehmet Üııaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fahri Korutürk 
Bahriye Üeok 

Maıısur Ulıısoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpa tıslan (B.) 

AYDTN J>X. X -i_/-LXı 

İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 
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BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarîıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orlıon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet. Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura' 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soımınoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

C. Senatosu B : 71 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GİRESUN 

Sabahattin Orlıon 
İhsan Topal oğlu 

GÜMÜSANE 
Ab bas Ciiâra 

TTAKKÂRI 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Gük-ügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkci ne 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 
(İ. i . ) 

KARS 
Sırrı Aialay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Eskişehiı 
Sivas 

29 6 , 1972 O : 1 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet .İsmen 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumraiı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. P t̂em Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANÎSA 
Doğan Barutçııoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi T una kan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (;B.) 
Hilmi Soydan 

İMARDIN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraeoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ* 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atacağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

lAçık üyelikler] 
1 
1 

O. Bsk. S. Eveler 5 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç, 
Mehmet İzm en (B.) 
Tayfur Sökmen 

Yekûn 

— 40 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NOİ BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL i 
KURULA SUNUŞLARI j 

j . — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa- j 
vunıııa ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs- \ 
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım- j 
sız üyeliğe secini. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNOELİLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

1. — 54:14 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 ııçi maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine -re bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul oUman metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve Lkilsadî işler \> Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Mceliui : 
2/176; C. Senatosu : 2/19) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi :2ü . 6 . i972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

i. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye;si Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü-

güdenlerin adalete 
ırastırması isteven 

zeniui yok etmek amacını 
teslimi hususunda Senato ? 
önemesi (10/45) 

4. —- Cumhuriyet" Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dilekligirin, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gem (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süers-aıı'm. Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayın. Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S, Sayısı : 
1574"e ok) (Dağıtma tarihi : 16 , 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkaırm, Dilekçe Karma Koimsyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 88 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Koimsyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575V 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972\) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökerin, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

X 8. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma. Komisyonu ra
poru (M". Meclisi : 2/684; C. Senatosu : 2/21) 
(S, Sayısı : 111) (Dağıtıma tarihi : 26 . 6 . 1972), 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

Zm>t3Kfâ& 




