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1. - GEÇBN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Urfa Miletvekili Razi Soyer'in öldüğüne 

dair olan Başbakanlık tezkeresi okunarak ayak
ta bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Kanun tasarısının maddelerinin görüşülmesi bi
tirildi ve tümü açık oya kondu. 

788 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hüküm
lerinin belediye memurları maaşlarına da teşmili 
hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 22 nci maddesinin dördüncü bendini de
ğiştiren Kanun, kabul olundu. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, 1946 yı
lında akdettiği 29 ncu toplantıda kabul edilen 
80 sayılı Sözleşmenin onanması; 

New - York 'ta imzalanan Kadın ve Çocuk Ti
careti ile müstehcen neşriyatın tedavül ve tica
retinin kaldırılması hakkındaki protokollerin 
onanması: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îsviçre 
Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmaları
na dair akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaş
manın onanması hakkındaki Kanun tasarısının 
görüşülmeleri tamamlanarak tümleri açık oya 
konuldu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Ge
nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan Kanunun 3173 sayılı Kanunla 
değiştirilen 11 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun, kabul olundu. 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme 
Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifelerine 
dair olan Kanuna ek Kanun tasarısının görüşül
mesi bitirilerek tümü açık oya kondu. 

2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi 
Cenup Demiryolları Türk Anonim ortaklığına 
verilmiş olan Demiryol îşletmesinin Devlet De
miryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlü
ğüne devri hakkındaki Kanun da kabul olun
duktan sonra. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekli 

N. At alay 

İkinci Oturum 
Açık oya konan Basın - Yayın ve Turizm 

Genel Müdürüğü Kanununun kabul olunduğu 
bildirildi. 

Diğer tasarılara verilen oylarda çokluk bu
lunmadığından oylama tekrarlandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu tasarısının maddeleri görüşüldü. 

Açık oya konan Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının, 1946 yılında akdettiği 29 ncu toplantıda 
kabul edilen 80 sayılı Sözleşmenin onanması; 

New - York'ta imzalanan Kadın ve Çocuk ti
careti ile müstehcen neşriyatın tedavül ve tica
retinin kaldırılması hakkındaki protokollerin 
onanması; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îsviçre 
Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala-
rina dair akit ve imza edilmiş olan Geçici An
laşmanın onanması hakkındaki kanunların ka
bul olunduğu bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu tasarısının maddeleri görüşüldü ve Birle
şime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nu tasarısının maddelerinin görüşülmesine de
vam olundu. 

25 . V . 1949 Çarşamba günü saat 10 da top-
anımak üzere Bireşime son veridi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C. Aksu 
Kâtip 

. Çorum Milletvekili 
N. Atalay 
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Soru 
Ğazianteb Milletvekili Ömer Asım Aksoy'-

un, özel İdarelerin programlı olarak okul yap
tırma işini sağlamak için ne düşünüldüğüne 

dair olan sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul

larda okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, 
basılması ve dağıtılması hakkında Kanun tasa* 
rısı (1/560) (Millî Eğitim Komisyonuna); 

Tezkereler 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 

Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/382) (Sayıştay Komisyonuna); 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/383) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

4. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/384) (Sayıştay Komis
yonuna); 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/385,) (Sayıştay Komisyonuna); 

& — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/386) (Sayıştay Komisyonu
na); 

7. — Kaldırılan Devlet Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/387) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/388) (Sayıştay Komisyonuna); 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait% Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/389) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/390) (Sayıştay Komisyonuna); 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/391) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
12. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger ve üç 

arkadaşının, Mili Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65 nci mad
deleriyle 4180 sayılı Kanunla değiştirilen 25 
nci maddesinin yorumlanmasına dair önergesi 
(4/167) (Geçici Komisyona); 

Raporlar 
13. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 

Veziroğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun l . X I . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1326 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/115) 
(Gündeme); 

14. — Dış memleketlere vâki hububat satışla
rı hakkındaki raporun gönderildiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/239) (Gündeme); 

15. — Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevlerine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/538) (Gündeme); 

16. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 30 . VI . 1948 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 1203 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/109) (Gündeme); 

17. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 1. XI . 1948 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1367 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine daîr önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/120) (Gündeme); 

18. — Seyhan Milletvekili Sinan rekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun W.XII. 1948 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1505 sayılı 
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Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/122) (Günde
me); 

19. — Vakıflar Kanununun 3513 sayılı Ka

nunla değişik birinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye, Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/324) 
(Gündeme); 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,8 

BASK AN — Başkan vekili Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER ; Atalay Akan (Urfa), Naim Atalay (Çorum) 

« » » 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Efendim, gelen kâğıtların 12 numarasında, 

Urfa Milletvekili Vasfi Gerger ve üç arkadaşının 
Millî Korunma Kanununun birkaç maddesinin 
yorumlanmasına dair bir önergeleri var. 

Bu iş için kurulmuş geçici bir komisyonumun 

vardır. Tensibinize arzedeceğira, kabul buyuru-
lursa bunu o geçici komisyona havale edeceğim, 

Vasfi Gerger ve üç arkadaşının önergesinin 
geçici komisyona verilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici Komis
yona verilmesi kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Ol. Vehbi Koca-
güncy'in, Jandarma Erat Kanununun 4248 sa
yılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4370 sayılı Kanunda de
ğişik yapılmasına dair olan Kanun teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (4/166) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı Ka

nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 4370 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 2/135 sayılı 'Kanun teklifi
min geri verilmesini saygılarımla dilerim. 

Erzurum Milletvekili 
V, Kocagüney 

BAŞKAN — Yüksek ıttılaınıza arz edilmiş
tir. Tasarı geri verilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporv 
(1/462) 

BAŞKAN —* Emekli Kanunu tasarısının gö 
rüşmesine devam ediyoruz. 32 nci maddede kal 
mıştık. Dün konuşan arkadaşlardan başka Dr 
Hikmet Fırat, Gl. Vehbi Kocagüney, Korgl. İz 
zeddin Çalışlar, Dr. Saim Ali Dilemre, bu dört 
arkadaş söz istemişlerdi. Yeterlik önergesi var
dır, oyunuza sunmaya mecburum, kabul etmez
seniz bu arkadaşlara söz vereceğim. 

Efendim, atfınızı rica ederim. Sizleri bekle

tiyorum, çünkü ilgililer gelmemiştir. Onun için 
bekletiyorum. 

Sayın Başlbakan, Maliyeden kimse yoktur. 
huzurunuzda müzakereye devam edelim mi? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Evet devam edebilirsiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, önergelerin reye konmasını 

teklif ederim. 
Muş Milletvekili 
Hali4 Onaran 
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Gİ. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Yeterlik aleyhinde konuşacağım. Efendim, fiilî 
hizmetlerine mukabil yıpranma «zammı için dün 
konuşulurken Emin Soysal arkadaşım, subay, 
gediklilerle, askerî memurların çıkarılmasını 
teklif ettiler. Müsaade buyurursanız bu husus
ta bir dakikanızı alarak mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Askerî memurlar da orduda bir küldür. On
lar da toplu olarak bir kıta içinde tabur ve 
alaylarda beraber çalışırlar. 

Askerî memurlar ve 'gedikliler mevsim, ik
ilim. Ne olursa olsun aynı şerait altında yaşar
lar. Binaenaleyh bunların çıkarılması doğru ol
maz. Bunu Yüksek Huzurunuzda açıklamak is
terim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik kabul edildi. 

önergeler okunmuştu tekrar okunmasını is
ter misiniz? (Hayır sesleri). 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hükümet adına 
Hadi Hüsman Bey izahat verecekler. 

BAŞKAN — Hükümet adına Bütçe Umum 
Müdürü cevap verecek, buyurun Hadi Bey. 

MALÎYE BAKANI ADINA HADÎ HÜS
MAN — Efendim, bu m'adde kanunun esaslı 
maddelerinden birisidir. Sigorta sistemine da
yanan bir sandığın gerektirdiği miktar ve hiz
met ne ise ancak onu ihtiva etmektedir. Bunun 
üzerine herhangi bir mütalâa ile bâzı hükümle
rin ilâvesi derhal şümullenecektir. Evvelâ şu 
noktayı arzedeyim ki, Sayın milletvekillerinden 
bâzıları hakkı müktesepten bahsettiler ve eski 
kanunların kabul ettiği hakkı mükteseplerin, 
gerekçede aksine ifpde edilmiş olduğu halde, 
bozulduğunu ifade buyurdular. Halbuki böyle 
bir vaziyet yoktur. Müktesep hak malûmu âli
niz iktisap edilmiş bir haktır. İktisap edilmiş 
haklarda hiçbir tadilât yapılamıyacağmı kabul 
etmek zannediyorum ki, doğru olmaz. Bu iti
barla burada, bugüne kadar kanunlarla kabul 
edilmiş olan fiilî hizmetler sebebiyle iktisap 
edilmiş olan bu hakları muhafaza edeceklerdir. 
Bunların üzerinde hiçbir hareket yapılmıyacak-
tır, Binaenaleyh müktesep faklar ihlâl edilmiş 
değildir. Ancak zannediyorum ki, aynı vaziyet
te olanların, aynı hizmeti yapanların bundan 
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sonraki hizmetleri için de bundan evvelki gibi 
muamele yapılsın, eğer bu tanınmak isteniyor
sa, bu hususta yaptığımız tetkikler bize bu neti
ceyi vermemiştir, bu yola gitmemize müsait ol
mamıştır, bunu arzetmek isterim. 

Sonra müktesep hak, ancak bugün vazife 
alanlar için mevzuubahis olabilir. Yoksa bugün 
maden içinde çalışmıyan bir kimse beş sene son
ra maden hizmetine girse ve dese ki, size bun
dan beş sene evvel maden içerisinde çalışanlara 
beher yıl için altı ay ilâve etmiştiniz, şimdi üç 
ay veriyorsunuz, (benim hakkımı verin, böyle 
bir iddia mesmu olmamak lâzımgelir. Binaena
leyh biz bundan sonraki hakkı müktesepleri de 
mevzuubahsetsek halen vazifede olanları ele al
mamız lâzımdır. 10 sene sonra hizmete girecek 
olan da böyle bir hak iddia ederse bu bizim için 
doğru değildir. Biz müktesep hakkı «iktisap 
edilmiş hak» mânasına alıyoruz, «iktisap edile
cek hak» mânasına almıyoruz. Bundan evvelki 
kanunların kabul etmiş olduğu haklar bir prim 
esasına dayanmıyordu, bütçe esasına dayanıyor
du. 

Şimdi biz bu hakları verirken prim esasına da
yanan bir sisteme girdiğimiz için o hakları parah 
olarak satın alıyoruz. Şu noktayı bir kere izah 
edeyim*.. 

Vaktiyle demiryollarında ateşçi olarak çalışan 
bir kimse bir sene mukabilinde bir buçuk sene 
alıyordu. Fakat bu 6 aylık müddet sandığa para
sız olarak tahmil edildiği için bundan dolayı ris
ke giriyordu. Maaş tahsisinde de bir buçuk sene 
üzerinden hesap yapılıyordu. Bu suretle sandık 
karşılıksız riske giriyordu. Biz sandığı bu risk
ten kurtarmak için kendisine bu müddeti paralı 
olarak veriyoruz. Gerek % 5 i gerek karşılığını 
tamamiyle kuruma ödetiyoruz. Yani ilâve ettiği
miz müddetler için ilgiliden hiçbiraey almıyaca-
ğız. Hakkı müktesebini burada muhafaza ediyo
ruz. Böyle olunca eskiden prim esasına dayan-
mıyan, karşılıksız olan, tamamiyle bütçe sistemi
ne dayanan bir sandıkta böyle hesapsıa olarak 
verilmiş altı aylık bir müddeti, olduğu gibi kabul 
etmek bir az ağır gözükmüştür.. Onun için bu 
seyyanen üç aya indirilmiştir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bu 15 ay nasıl 
yapar?. 

HADİ HÜSMEN (Devamla) — 12 ay çalıştı
ğı zaman buna hizmetinin dörtte bîri ilâve edi
lince, ki, 3 aydır. 15 ay yapar. , 
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MAZIM P O R O Y (Tokad) ~ 18 ay için boy-

le bir hesap yapılamazı mı?. 
HADİ HÜSMEN (Devamla) — Eskiden böy

le idi. 12 ay çalıştığı zaman 18 ay çalışmış telâkki 
ediliyordu. 

Hakkı müktesep hakkındaki maruzatım bu
dur. Şimdi müsaade buyurursanız diğer husus
lara geçeyim. Burada, yalnız, dikkat buyurulur-
sa her hangi bir meslek veya bir memuriyet ele 
alınmış değildir. Yalnız ağır olan yıpratıcı olan 
hizmetlerde bugüne kadar sigorta kanunlarının 
kabul ettiği ve halen II sandık tarafından tatbik 
edilen bâzı vazife ve hizmetler nazarı dikkate 
alınmıştır. Bu hizmetler hangi dairede, hangi mü
essesede olursa olsun ayni hükme tâbi tutulmuş
tur. Bunlar da gayet mahduttur. Ve bütün sigor
ta esaslarında ancak bunlar nazarı itibara alın
mıştır. Yaptığımız tetkikler neticesinde diğer 
memleketlerde yalnız müstemlekede çalışan me
murlar için hizmet zammı kabul edilmiştir. Bâzı 
memleketlerde de meselâ Habeşistan'da vazife gö
ren hariciye memurlarına bâzı haklar kabul et
mişlerdir. Bunun dışında ağırdır, tehlikelidir 
esbabı mucibesi ile vazifenin ağırlığının tehlike
sinin tekaütlük yolu ile halledilmesi cihetine git
medik. Bunlar, malûmuâliniz bir ücret mevzuu
dur. Hizmeti, ağır olana çalıştığı müddetçe fazla
ca tazminat vermek suretiyle bunun halledilme
si mümkün görülecektir. Biz de bu esası aynen 
kabul ettik. 

Katar personelinden bahsettiler. Bunlar için 
böyle bir zam mevzuubahis değildir.. 

Sonra, makinist ve ateşçilerin hizmetinin ağır 
olduğundan bahsettiler. Posta telgraf memurları
nın, ilk mektep hocalarının, emrazı sariye ile meş
gul olan doktorların hizmetlerinin ağır olduğun
dan bahsettiler. 

Bendeniz de derhal bunlara birçoklarını ilâve 
edeyim. Yazın sıcağında ve kışın soğuğunda 
âmme hizetlerini karşılıyacak paraları topla
mak üzere köyler dolaşan ve her türlü tehikelere 
mâruz bulunan ve zaman zaman soyulan bir 
tahsildarın vazifesi her halde daha hafif değil
dir. Bunun gibi daha bir çok misaller saymak
ta güç olmaz. Yine meselâ ziraat işlerinde gü
neşin altında, traktörler üstünde çalışan ziraat 
müntesiplerinin vazifeleri bundan hafif değil
dir. Hattâ mânevi bir yük altında vazife gören 
hâkimlerimizin bu mânevi ıstırap altında yıp-
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ranması gördükleri için ağır bir vazife oldu
ğunun bir delilidir. 

Binaenaleyh bu yolda bir vazife ağırlığı mu
kayesesine gidersek bunu teşmil etmek müm
kündür. Onun için biz maddede görüleceği üze
re, sigorta esasının kabul ettiği esasları aldık 
ve bunun haricine çıkmadık. Yalnız bâzı en 
yıpratıcı, en ağır vazifeleri buraya almakla bu
gün 11 sandıkta tatbik edilen sistemi aynen mu
hafaza etmekle yetindik, başka bir şey yapma
dık. 

Bunun yanında bilhassa ilkokul Öğretmen
lerini mütalâa ederken aynı enstitüden çıkan 
köy sağlık memurlarını aynı enstitüden çıkan 
köy ebelerini mütalâa etmemek tabiatiyle ye
rinde olmaz. Onları da almak icap edecektir. 

Bendenize kalırsa bunları burada mütalâa 
etmek doğru değildir. Çünki bu Tekaüt Kanu
nuna giren bir mevzu değildir. Bu bir ücret 
mevzuudur. Hizmet ağır ise ücretlerini artır
mak ve mümkünse fazla ücret vermek. lâzım
dı,'. 

Posta telgraf memurlarının vazifelerinin 
ağırlığından bahsettiler. Bunların vazifelerinin 
ağırlığının mevzuubahis edilmesi hizmetlerinin 
ağırlığından değil devamlı olmasındandır. Ge
celi gündüzlü çalışmakta olmalarındandır. De
vamlı olmasından dolayı da geceli gündüzlü 
çalışmakta olmasından dolayı da vazıı kanun 
bunların mesai dışında çalıştıkları müddetler 
için kendilerine munzam bir tahsisat verilmesi 
esasına gitmiştir. Ve bu hizmetleri de bu suret
le telâfi edilmiştir. 

Şimdi yüksek heyetiniz görüyor ki; eğer 
her hangi bir memuriyeti buraya ilâve edecek 
olursak derhal öbürleri, buna mütenazır olan
lar nazarı dikkate alınacaktır. Esasen Hükü
met de mühendisler için de bu mevzuubahis 
edilmiştir. Yazın ve kışın, şose ve demiryolu 
inşaatında sahrada, kırlarda, tünel inşaatında, 
hattâ bize o zaman ifade edildiği üzere belleri
ne ip bağlayıp, kayalardan aşağı sarkarak ve
ya kayalara tırmanarak çalışan mühendislerin 
yaptıkları iş her halde bunlardan hafif değil
dir. 

Görülüyor ki; ufak bir hareket vazife ağır
lığı bakımından birçok zümreleri bunun içine 
ilâveye yol açacaktır. Onun için müsaade bu
yurursanız bu maddenin aynen kabulünü rica 
ediyorum. Çünkü bu mevzuat gerek yabancı 
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m*jnleketlerde ve gerek bizde 11 sandığın da 
iLâvesiyle tatbik edilecek bir sistendir. Aynen 
kabulü muvafık oku? kanaatindeyim. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Efendim bir 
sualim vardır. Bütün konuşmalar arasında ağır 
işler mevzuubahis ohıyor. Bunun içinde Denk 
Yolları İdaresi hiç te mevzubahis olmadı. De
rdi Yolları 4a bareme tâbidir. Devlet memurla
rı gibi sabah saat 9 da gidip akşam 5 te daire
den ayrılmsalar. Bunlar kar kış, havanın bo
zukluğu vesaire, gece gündüz çalışırlar. Bunla
rın aldıkları ücret nazarı dikkate alınacaktır, 
buyurdular. Bunları bareme bağlıyoruz. Bare
me bağlandığına göre onlara fazla bir para 
vermiye imkân hasıl olmuyor. Mesai hricinde 
para alsalar dahi bu, tatminkâr değildir. Bina
enaleyh bunların ağır işçiler meyamna dahil 
edilmesi l&zımgemıez mi! 

BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ
RÜ HADİ HÜSMAN—Gemi ateşçisi ve maki-
nişti, kömürcüleri ağır işçi sistemine tâbi tu
tulmuşlardır. Demiryolları ve Denizyolları men
suplarına, kendi barem kanunlarına göre ala
cakları muayyen ücretler üstünde, kendi ka
nunlarının verdiği yetkiye dayanılarak hazır
lanan tüzükleri mucibince açık hava tazminatı 
kilometre, mil tazminatı gibi bir takım ücret 
ve tazminatlar verilmesi imkânı mevcuttur. Bu 
yolda kendilerini tatmin etmiye imkân vardır. 
Bu suretle Tekaüt Kanununda bir tadilât yap
mak suretiyle bunu telafi etmek doğru olmaz. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Efendim, 
32 nci maddenin (Ç) fıkrasında : Atelye, fab
rika ve havuz ve depolarında; (E) fıkrasında : 
Polis mesleğinde, polis, komiser yardımcısı, 
komiser ve başkomterliklerde-, kaydını görü
yoruz. Fakat katar memurlariyle hareket 
memurları günde en az 11 saat mesai yaparlar. 
Buna mukabil bu maddede sayılanlar 6,5 saat 
çalışırlar. Bu nasıl olur, 6,5 saat mesai ya
pan ithal edilsin de günde en az 11 saat mesai 
yapan insanlar ithal edilmesin! Bu adamlar 
bize demezler mi ki; havuzlarda, katarlarda 
günde 11 saat çalışan bir adam, masa başında 
6,5 saat çalışan bir adamdan daha mı az hima
yeye ınazhardır? Herkesin kabul ettiği şekilde 
bunların vazifesi (Ç) fıkrasında gösterilenlerin 
vazifelerinden daha ağır üzücüdür. (D) fıkra
sına diğerleri girdiği halde bunlar girmemiştir. 
Binaenaleyh önergemin kabulünü rica ederim. 
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BAŞKAN — Bu sual değildir. 
ALİ RIZA ARI (Devamla) — Sualdir efen

dim, (G), (D) fıkralarına diğer hususlar ithal 
edildiği halde bu neden ithal edilmemiştir, se
bebi nedir diye.soruyorum. 

HADÎ HÜSMAN — Müsaade buyurursanız 
arzedeyim. Şimdi bu fıkranın yani atelye, fab
rika, havuz ve depolarda çalışanların heyeti 
umumiyesi bundan istifade edecek değildir. 
Daha açık arzedeyim: Atelyede çalışacak, fa
kat hangi işte : Çelik, prinç ve döküm İşlerin
de... Binaenaleyh torna ve doğrama işinde çalı
şanlar almıyacaktır. Yine fabrikada çalışacak 
olanlardan 3, 4, 5 işaretli işlerde çalışacak olan
lar yani (zehirli, boğucu maddelerle ilgili ola
rak, patlayıcı maddeler imal ederek çalışanlar) 
istifade edecektir. Bunun haricinde olanlar is
tifade edemiyeceklerdir. Binaenaleyh patlayıcı 
maddeler, zehirli, boğucu gaz imali; oksijen 
kaynağı gibi ağır işJerde çalışanlarla katar per
soneli, tramvay müstahdemleri mukayese edile
mez. Gemi nakliye müstahdemleri de olacak
tır. Şunu da arzedeyim ki, katar personeli 11 
saat vazife gördükten sonra, kendi esaslarına 
göre, belki o müddet mezun telâkki edilir. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba-
kır) j — Bir sual. Geçmiş kanunlardaki mükte
sep hakların mahfuz tutulduğu hakkındaki söy
ledikleriniz bendenizi tatmin etmedi. 

HADİ HÜSMAN — Müktesep hakların te
min edildiği hakkındaki bendenizin mâruzâtı
mın kendilerini tatmin etmediğini ifade buyuru
yorlar. Bendenizin başkaca ilâve edecek bir şe
yim yoktur. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Yani kanun beni tatmin etmiyor. 

HADİ HtlfSMAN — Yeni kanun, kazanılmış 
olan hakların bir santimine bile dokunmuyor 

Gl. EYÜB DURÜKAN (Hfetay) - Efendim, 
sayın arkadaşımız ağır hizmetlerde çalışanlara, 
evvelce yapılan seneye altı ayiik zammın 3 aya 
indirilmesini beyan buyururlarken yaptıkları 
mukayesede ziraat işlerinde çalışanlar ve bu gi
bi aşıkta tehlikeli işlerle meşgul olanlarla ge
milerin sintinesinde, raspa ve zehirli boyalar 
içinde çalışanlarla, lokomotiflerde > daima ze
hirli gazlar yutan, askerî fabrikalarda, asit 
fabrikalarında daima zehirli gazlar yutanlarla 
açikta çalışan ziraa4 çiler ve emaalini aynı dere» 
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eede mi görüyorlar? Hükümetin noktai nazarı 
bu mudur? 

HÂDI HÜSMAN (Devamla) — Bendeniz 
bunları mukayese etmedim. Esasen ağır hiz
metler meyanına bunlar dâhil edilmiştir. Yal
nız burada ilkokul öğretmenleri ve posta me
murları gibi bir kısjm memurlarımızın durumu 
ileri sürüldüğü içindir ki, bunları arzettim. 
Yoksa buyurdukları sintinelerde çalışanlar ve 
emsali nazarı itibara alınmış ve tasarıya ilâve 
edilmiştir. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 
Toprak altında çalışmakla toprak üstünde ça
lışmak arasında mahiyet itibariyle bir fark 
görmüyorlar mı? 

Toprak altında çalışmadan dolayı yapılmış 
olan bu zamları müktesep bir hak olarak ka
bul ediyoruz buyurdunuz, ama bundan sonra 
müktesep bir hak olması için işin yıpratıcılığı, 
ağırlığı bir tarafa, mahiyeti itibariyle başka 
nevi bir çalışma olmasından dolayı değil mi 
idi? Yapılan bu zamlar işin mahiyeti itibariyle 
değil miydi? O halde niçin bu haklar indirilmiş 
ve niçin bunların müktesep hakları kabul edil
memiştir. 

HÂDI HÜSMAN — Arzettim ki, hakikaten 
maden işlerinde yer altında çalışanların vazi
yeti mütalâa edilmiş ve fiilî hizmet zammı kon
muştur. Yalnız evvelce altı ayken şimdi niçin 
üç ay konmuştur. 

Arzettim ki bir kere bunu müktesep hak 
diye mütalâa etmiyoruz. Çünkü müktesep hak 
diye mütalâa etmek istesek meseleyi ikiye böl
mek icap edecektir. Müktesep hak bugün fii
len çalışanlar içindir. On sene sonra gelecekler 
için bunu müktesep hak diye kabul etmeye im
kân yoktur. Sandığa külfet tahmil eden hesap
sız bir suretle evvelce altı ay tam kabul etmiş
tir. 

Fakat iş bir sistem olunca, prim esasına da
yanınca, bütün bu kabîl zamları, bilhassa or
du mensupları için de üç ay diye mütalâa et
meyi doğru gördük. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — 4274 sayılı Ka
nun gereğince köylerde 20 sene, mutlak olarak 
çalışmaya mecbur tutulan ve bir köyde yalnız 
tek Devlet adamı olarak köyün bütün maddi 
ve mânevi ıstıraplarına mâruz kalan bir ilko
kul öğretmenini, birkaç günlük veya aylık bir 
tünel işinde çalışan bir mühendisin bayatı ile 

.1040 0 : 1 
nasıl mukayese ediyorsunuz, bu birbirine denk 
olabilir mi? Ondan sonra kanuna askerî me
murları, polis memurlarını koymuşsunuz, ki po

lis memurlarının herhalde buraya konmasını gerek
li bulurum. Fakat bu memurlarla köylerde 20-25 
sene sonra bütün vücudu çökmüş bir hale gelen, 
yıpranan ilk mektep öğretmenini denk görmü
yor musunuz? Bu yıpranmada nasıl bir pren
sip takibediyor, nasıl bir terazi kullanarak böy
le bir ayırmayı yapıyorsunuz? Lâtfen bunları 
izah ediniz. 

HÂDÎ HÜSMAN — Efendim arzettim ki 
bugünkü sigorta sisteminin ve sigorta tekniği
nin gerek bizde gerek yabancı memleketlerde 
kabul ettiği bir esası aldık. Mahiyeti itibariyle 
her biri birbirinden az çok ağır veya hafif olan 
bütün vazifeleri ele alıp birer birer tetkik edip 
birbirleriyle karşılaştırmadık. Bunları tekaüt 
kanunu çerçevesi içinde mütalâa edip de kar
şılıklarını bulmak yoluna gitmedik. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
Hükümet konuştuğu için yeterlikten sonra 

bir tek milletvekiline söz veriyorum. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Bendeniz Devlet Demiryollarında ve bilhassa 
lokomotiflerde çalışan makinist ve ateşçileriyle 
faal servis personelinin işlerinin ağır ve yıpra
tıcı olduğunu belirterek fiilî hizmetlerine bir 
ek müddet yapılmasını uygun gördüğümü ber-
t af sil dün arzetmiştim. Sayın Hükümet Söz
cüsü bu noktayı izah edemediler ve karıştırdılar. 
Takdir buyurursunuz ki, kaza ve tehlike ayrı 
şeydir, ağır ve yıpratıcı hizmet ayrı şeydir. 
Kaza ve tehlike her meslekte olabilir, her insa
nın başına gelebilir. Bu, tamamen ayrı bir şey
dir. Bendeniz yaptığım hesabı da dünkü ko
nuşmamda Yüksek huzurunuza arzetmiştim ve 
demiştim ki, bir lokomotif makinistinin, ateşçisi
nin 32 nci madde aynen kabul edildiği takdirde 
tekaüt haklarını elde etmelerine imkân yoktur, 
Filhakika da öyledir. Âzami altı yıl ile kayıt
landırdığımız bu ek müddet karşısında ve ken
dilerine beher hizmet yılı için eklenen üç aylık 
müddet karşısında bu gibi vatandaşların teka
üt olabilmeleri için 25 hattâ, 26 yıllarını dol
durmuş bulunmaları lâzımdır. Yüksek takdi
rinize arzediyorum ve insafınıza sığmıyorum, 
bu vatandaşları çok iyi tanıdığınızı da biliyo-
rum. Lokomotif üzerinde daimî çalışan ve bir 
günde veya bir seyir esnasında. 15 . 20 ton ko*-
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mürü kürekliyen, kış ve yaz, sıcak ve soğuk 
farklarına vücutlarını arzeden bu vatandaşların 
25 - 26 yılı doldurmalarına ve daimî olarak ça
lışmalarına imkân var mıdır? 

Bu hususu bilhassa takdir etmenizi rica edi
yorum. Yani kaza ve tehlike ile ağır yıpratıcı 
hizmetin ayrı ayrı olduğunu nazarı dikkate al
mak zorundayız. Esasen sigorta da bu demek
tir. Bundan başka ateşçi ve makinistlerin mük
tesep bir hakları da vardır. Devlet Demiryol
ları Emekli Kanunu bu gibi vatandaşlara bir yıl 
yerine 18 ay itibar etmiştir. Bu hesaplara müs
tenittir. İnsan vücudunun tahammülü nazarı 
itibara alınarak bu vatandaşlara bir yıl 18 ay 
itibar edilmek suretiyle bir yıpranma payı veril
miştir ve ancak bu suretledir ki lokomotif 
üzerinde çalışan makinist ve ateşçilerin tekaüt 
hakkı kazanabilmeleri temin edilebilmiştir. 

Sonra faal servis personelleri, yine dün geniş 
mikyasta arzetmiştim, 32 nci maddenin bahşet
tiği üç aylık ek müddetten yerinde olarak isti 
i'ade eden birtakım vatandaşlara nazaran bu ka
tar ve istasyon personellerinin yani umumi ola
rak faal servis personellerinin vazifeleri daha 
hafif değil, daha ağırdır. Yine takdir buyurur
sunuz ki bunların gecesi gündüzü yoktur, hat 
üzerinde mütemadiyen şeftren, kondoktör, gar
dıfren ve sair şekilde vazifeli olarak iş görürler. 
Küçük istasyonlarda yedek bir arkadaşı dahi 
bulunmadığından sabaha kadar çalışmak mecbu
riyetinde olan istasyon memurlarının himmetleri 
çok büyüktür. Hizmetleri ağır olduğu kadar me 
suliyet ve veballeri de o nispette çoktur. Meseli 
ben mühendis olarak mühendislere de böyle bir 
zam yapalım, demiyorum. Çünkü tehlike ve ka/a 
her meslekte vardır ve insanların her zaman 
başına gelebilir vaziyeti bu şekilde mütalâa ei 
mek daha doğrudur. 

Arzettiğim hususlar hakkında verdiğim öner 
gelerimin kabulünü bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
( Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, askerî 

memurlar kaydının çıkarılmasına dair olup 91 
nci birleşimde okunan önergesi tekrar okundu ). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar.. 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

( Hatay Milletvekili 61. Ej-up Durukan'm, 
32 nci maddenin B, C, Ç ve D fıkralarında ya 
zıh işlerde çalışanların hizmet müddetlerinin bir 
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buçuk misli hesap edilmesine dair 91 nci birle
şimde okunan önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Anlaşılamamıştır. 

önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Almıyanlar ayağa kalksınlar... Öner
ge nazarı itibara alınmıştır. 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Devlet Demiryolları faal servis personeli
nin de 32 nci maddeye dâhil edilmesine dair, 
91 nci Birleşimde okunan önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Demin kabul olunan önerge ile 
maksadınız hâsıl olmuyor mu? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Fa
al servis personeli) kaydini koymak lâzımdır. 
Bundan evvelki önerge de bu ıstılah kullanıldı 
im bilmiyorum? Bunun ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

. (Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun, 32 nci maddenin B fıkrasında lokomotif ma-
kina ve ateşçilerinin fiilî hizmet müddetlerine 
her yılı için eklenen üç aylık müddetin altı aya 
çıkarılmasına dair 91 nci Birleşimde okunan 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Generalin önergesi de bu şekil
de değil mi? 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Madde
de sayılan fıkraları önergemde birer birer zik
rettim. Yani Kanunda zikredilen şeylerin hepsi 
için bir senesinin bir buçuk sene olarak kabul 
edilmesini teklif ettim. 

BAŞKAN — Bendeniz de arkadaşıma, kabul 
buyurduğunuz önergenin içinde maksadının hâ
sıl olup olmadığını sordum. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU — O halde mesele 
kalmamıştır. 

BAŞKAN — Durukan'm kabul edilen öner
gesiyle bu mesele haledilmiş olduğundan bunu 
:oya koymuyorum. 

(Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, ilkokul 
öğretmenlerinin maddeye dâhil edilmesine dair 
olup 91 nci Birleşimde okunan önergesi tekrar 
okundu). 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, mad
de de manzuru âliniz olduğu veçhile polis memur
ları ve askerî memurlara kabul edildiğine göre, 
askerî memurlar da teknisyenlerden ayrı büro-
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iarda çalışan memurları gözönüne getirdiğimiz 
ve bunları kabul ettiğimize göre mânevi cephe
nin bekçisi olan ve bütün, ömrünü köylerde ge
çiren ve demin sualim arasından arzettiğim gibi 
4274 sayılı Kanun gereğince istisnasız ve mutlak 
surette 20 sene köyde kalması mecburi tutulan 
ve köyde Devlet namu hesabına yalnız, tek başı
na bir münevver olarak köyün bütün fakrına 
katlanan, 20 - 25 sene sonraı yıpranması, haklı ola
rak meşgalesinin ağırlığı yüzünden yüzü gözü 
buruşan, beli bükülen ilkmektep muallimlerinin 
vaziyetini hepiniz hatırlarsınız arkadaşlar. Şu 
saydığın; vasrflar dâhilinde bunların da bu 
maddeden istifade ettirilmesi, herhalde bu gü
nümüz ve gelecek günlerimizin mânevi sağlam
lığı bakımından yerinde olur arkadaşlar. Bu
nun için bir önerge takdim ettim, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar ... önerge nazarı itibara/ alın
mamıştır. 

(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun. 
müvezzi, Posta ve Telgraf memurlarının da üç 
aylık müddetten istifade ettirilmesine dair, 9.1 
iici Birleşimde okunan önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza »umuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilme
miştir. 

(îçel Milletvekili Dr. Aziz Koksal'in, sa?*i 
hastalıklarla uğraşan doktor, sıhhiye memuru, 
hemşireler, röntgen mütehassıslarının bir yıllık 
hizmetlerinin bir buçuk yıl itibar edilmesine 
dair 91 nci Birleşimde okunan önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuzu sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'-
un 32 nci maddenin 6 ncı fıkrasındaki (D) 
bendinin çıkarılmasına ve maddeye, yer altın
da çalışan maden ijeileri için bir fıkra eklen
mesine dair 91 nci Birleşimde okunan önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi kabul ederler... (De
min kabul edildi sesleri). 

Gl. Durukan, sizin önergenizde bu hükümler 
dâhil mi? 

Gl. EYÜP DüRKAN (Hatay) — Efendim; 
maden çıkarma işleri (D) fıkrasında mevcut
tur. 
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ORHAN SEYFl ORHON (Zonguldak) — 

(D) fıkrası toprak altında çalışan madenciler 
içindir. Sayın Durukan'in verdiği önergede bu 
mevcut değildir, dâhil değildir. Onun için ben 
rica ediyorum, toprak altında çalışmanın husu
siyetini'siz takdir buyurursunuz. Onları bun
dan mahrum etmek doğru değildir zannederim. 
(Onlar da dâhil sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar dâhildir diyorlar, 
önergeyi reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Dâhil 
ise mesele yok, değil ise dâhil olur. 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin yeni 
bir önergesi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Katar, hareket personeliyle Denizyollarında 

bu personele muadil işlerde çalışanların işleri
nin ağırlığı 32 nci maddenin Ç ve E fıkrasında 
gösterilen vatandaşların işlerinin ağırlığından 
az değildir, bunların da bir fıkra ile ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

25. V . 1949 
İstanbul Milletvekili 

Ali Rıza Arı 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu reddedilen 
takririn aynıdır, reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Bu, o mahiyettedir, bunun ha- , 
ricinde Durukan'm önergesi kabul edildi ve 
Zeytinoğlu 'nun önergesi reddedildi, onun için 
reye koyamıyorum, binaenaleyh bu önergeyi 
oya sunmıyacağım. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Aynı mahiyet
te değildir. Çünkü verilen önergede yalnız ka
tar memurları mevzuubahistir. Halbuki bu ha
reket memurları, bir istasyonda senelerce tek 
başına vazife görürler, böyle bir istasyon me
murunun vazifesi, bir polis komiserinin vazi
fesinden az değildir. 

Aynı işte çalışan Denizyolları personeli de 
vardır. Denizyolları personelinin de bu fıkraya • 
ilâvesini Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — İltihak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor, öner
geyi oya sunacağım. Bir daha okutuyorum. 

(Ali Rıza Ari'nin önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. Oya \ 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Edil
medi. 

Nazarı dikkate alman iki önerge ile beraber \ 
maddeyi Komisyona, düzeltilmesi için, geri veri- j 
yorum. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci madde
de gösterilen vazifelere yıl başından sonra gi
renlerin fiilî hizmet müddet zamları, girdikleri 
ay hariç olmak üzere, o yılın geri kalan ayları 
için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiilî hiz
met müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da 
dâhil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için he
saplanır. 

Fiilî hizmet müddeti zamları emeklilik mu
amelelerinde fiilî hizmet sayılır. Ve bu zamla
rın toplamı 6 yılı geçemez. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, şimdi Yüksek Meclisiniz teklifleri
mizi yerinde bularak 3 aylık fiilî hizmet zam
larını altı aya çıkarmıştır. 6 aya çıkardıktan 
sonra bu zamların toplamı altı yılı geçemez, 
kaydının artık benim kanaatimce bir mânası 
kalmamıştır. Ya bu kaydı büsbütün kaldır
mak lâzımdır, yahut da yükseltmek icabeder. 
Çünkü zam toplamı altı yılı geçmediği takdir-

> de 3 aylık müddet zammı ile, 6 aylık müddet 
zammı arasında bir fark kalmaz. Demin de ar
zettiğim, gibi bu altı yıl kaydı burada kaldık
ça ve buna lokomotiflerde çalışan makinist ve 
ateşçiler tâbi tutuldukça içten hissederek söy
lüyorum, onlarla beraber bulunmuş bir arka
daşınız sıfatiyle söylüyorum - bu arkadaşların 
emekli olmalarına imkân yoktur. Bendeniz 
takdim edeceğim bir önerge ile lokomotiflerde 
çalışan makinist ve ateşçilerin altı yıl kaydına 
tâbi tutulm amalarını rica ediyorum. Aksi tak- . 
dirde tekrar ediyorum tekaüt olmalarına mad
deten imkân yoktur. Çünkü insan vücudu buna 
mütehammil değildir. 

BAŞKAN — Fazıl Ahmed Aykaç. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 

Arkadaşlar, bu kanunu mütalâaya başladığı
mız zamandan beri bendenizin gördüğüm ve 
duyduğum fevkalâde ve şayanı tebrik bir hâ
dise vardır. O da şudur ki gerek muhalif ar
kadaşların gerek muvafık dostların heyeti 
mecmuası bütün memleketin vicdanında yer- * 
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leşmiş bir şuurun burada izhar etmektedir. 

Hiçbir zaman bu kadar açık bir dille bu ka
dar umumi bir lisanla söylenmiş bir şuurun 
düsturunu ortaya koymaktadır. Bu şuur nedir? 
Bu şuur, memleketin içinde yerin altında ol
sun, üstünde olsun, askerlikte olsun, memur
lukta olsun, hocalıkta olsun şimdiden sonra 
çalışmış ve çalışmakta olan hayatın muvaffa
kiyetini, mezalimini her şeyini öğrenmek yo
luna girmiş insanı cemiyet himaye edecektir. 
Bu, çok esaslı bir zihniyet değişikliğine âmil 
olan umumi bir şuurdur. Muhterem komisyon
daki fevkalâde müdekkik, umuru Maliyeye 
fevkalâde vakıf arkadaşların vicdanını hür
metten başka söyliyeceğim bir şey yoktur. 
Meslekî objektifleri arkasından ' görüşleri iti
bariyle yalnız kendilerinin dikkatlerini bu be
şeriyet ve' bugün muhterem heyetinizi tecelli 
etmekte olan vaziyet üzerine davet ederim. 
Şimdiden sonra ne insanlıkta ne de muhterem 
heyetinizde, şu birçok dertlerle dolu topraklar
da çalışan insanların hukukunu muhafaza et-
miyen bir Hükümet idare olarak, bir Meclis 
olarak vicdanı millette yer bulur.. 

Şu halde şimdiden sonra mütalâa edeceği
miz maddeleri muhterem Hükümetin, muhte
rem Komisyonun arzettiğim zihniyeti nazarı 
itibare alarak müdafaatta bulunmasını rica 
ederim. 

Benden evvel söz alan arkadaşların sözleri
ne iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 33 ncü 

maddenin sonuna (lokomotif makinist ve ateşçi
leri altı yıl kaydına tâbi değildir) cümlesinin ilâ» 
vesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

G. K. S. SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayse
ri) — Komisyona almaya lüzum yoktur. Aynen 
maddeye ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurumlar, 

iştirakçi veya tcvdiatçıların fiilî hizmet müddeti 
zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıl
lık çalışma müddetlerini ve yapılacak zamları 
gösteren izahlı cetvelleri, yıl sonlarından itibaren 
3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alın
mayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerin
den eklenecek müddete ait istihkakları toplamı
nın % 10 u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sa
yılmak üzere; kurumlar tarafından yukarda ya
zılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir. 

BAŞKAN — Söz istiyenl Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On birinci Kısım 
İtibari hizmet müddeti 

OT ÜZ BEŞİNCİ MADDE — İtibari hizmet 
müddeti, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar 
ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerle 
tevdiatçılara yapılacak ödemelerin hesabında fi
ilî hizmet müddetlerine eklenen müddettir. 

BAŞKAN — Söz istiyenl Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — İştirakçi veya 
tcvdiatçıların. bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fi
ilî hizmet müddelerinin (zamları hariç) her yılı 
için fıkralarında gösterilen itibari hizmet müd
detleri eklenir. 

a) Muvazzaf gedikli veya yedek subay, as
kerî memur ve gedikli erbaşlardan harbi doğuran 
genel veya kısmi seferberliğe katılanların, har
bin ilânından seferberliğin sonuna ve seferberliği 
gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan 
birliklerde vazifeli olanların, çarpışmanın baş
langıcından seferberliğin sonuna ve seferberliğin 
bitiminden öne* terhis edilmişlerse terhis tarih
lerine kadar geçen fiilî hizmet müddetlerinin 
(Bu tarihlerden sonra dâhi devam eden esirlik 
müddetleri dâhil) bir kati; 

b) Kanunları gereğince aylık veya ücretleri 
tanı veya, eksik ödenmek suretiyle kurumları ile 
ilgileri kesilmıyerek yukarda yazılı hareketlere er 
olarak katılanların bu durumda geçen fiilî hiz
met müddetlerinin (Bu tarihten sonra dahi de
vam eden esirlik müddetleri dâhil) bir kati; 

c) Harb halinde düşmana esir düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçi veya 
tevdiatçılardan kanunları gereğince, aybk veya ' 
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ücretleri tam veya eksik ödenmek suretiyle, ku
rumları ile ilgileri kesilmiyenlerin, bu durumlar
da geçen fiilî hizmet müddetlerinin bir kati; 

Yukarki fıkralarda yazılı itibari hizmet müd
detleri toplamı 3 yılı geçemez. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; şimdiye kadar bilindiği üzere 
harb'lere iştirak etmiş muvazzaf, yedek subay, 
gedikli küçük zabit ve gedikli erbaşlar ve saire 
harbe iştirak ettikleri müddetin 'bir misli kadar 
itibarî bir zam almaktadırlar. Bu, öteden beri 
böyle cereyan etmektedir. Bu kanunda yukarıki 
fıkralarla bu hüküm aynen kabul ediliyor. An
cak sonuna da bir fıkra ilâve ediyor; bunların 
yekûnu 3 seneyi geçemez diyor. Yani yukarda 
kabul ettiği bir misli fazlalığı aşağıda haksız 
olarak takyit ediyor. Bunu Hükümet de düşün
müş ve :hattâ Hükümetinim de doğru değildir. 
Harb bir sene devam edebilir, iki sene devam 
edebilir, 5 sene devam edebilir; bir harbi ikinci 
bir harb takip edebilir. Bunları hayatımızda 
mütaaddit defalar gördük. Binaenaleyh, mutlak 
olarak harbe iştirak ettiği müddetin !bir katı 
itibarî süre olarak kendilerinin kıdemlerine zam 
edilir şeklinde kabul etmek lâzımgelirken, Hü
kümet bunu mutlak olarak 5 sene kabul etmiş 
ve bu da komisyonda müzakere edilirken, birta
kım mülâhazalarla, 'bu müddet 3 seneye indiril- e 
mistir. 

Bendeniz şimdi, 'hiç olmazsa, Hükümetin tak
yit ettiği 5 seneyi 3 seneye indirmemeyi, yük
sek kanaat ve vicdanınıza sığınarak, kabul et
menizi rica ederim. Bu, bir haksızlıktır ve har
bin önümüzde cereyan edecek safahatının ne 
olacağını, ne gibi harbler çıkacağını bilmezken; 
bu zaten bir sene devam 'ederse, bir misli, iki 
sene devam ederse iki sene alacak. Binaenaleyh 
üç sene olarak takyit etmek doğru değildir. Bu 
hiç olmazsa Hükümetin teklif ettiği şekilde 'beş 
sene olarak kalsın. Yüksek (Kamutaydan rica 
ediyorum. Bunun için de bir önerge takdim 
ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım; bu itibarî zam doğrudan doğ
ruya mânevi bir vaittir. Yurdun selâmeti muha
fazası, istiklâli için kanını, canını veren, harbe 
giren yiğitler için mânevi bir mükâfattır. 

Arkadaşımızın da ifade buyurdukları gibi, 
eski kanunda her yıl için bir yıl idi, son defa ge
len tasarının maddesinde beş sene olarak kabul 
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edildiği halde komisyon 'hiçbir mukni sebep ol
maksızın bu beş seneyi üçe indirmiştir. 

Aziz arkaadşlarım, yarın yine memleket bir 
taarruza uğrar belki, *biz yûe istiklâl savaşma 
gireriz, dağ başını duman alır, yaylalar bize 
mesken olur üç sene, beş sene, altı sene, on se
ne savaş devam edebilir. Ta »ki, düşmanı denize 
dökünceye, hudutlardan dışarı atmcaya kadar 
devam edebilir. Harb bittikten sonra sulbay, bu 
mânevi mükâfatını görmezse rencide olmaz mı! 

Devletin istikbaline ait olan 'bu hükmün, 
Hükümetin teklif ettiği gibi, beş sene olarak 
kabul edlimesi lâzımdır. Bunun için hir önerge 
takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; bu mev
zuda bendeniz komisyon ekseriyetinin noktai 
nazarını arzediyorum. 

Demin Hükümet mümessili Hadi Beyin ifa
de buyurdukları gibi, müktesep haklar geçici 
maddelerde âzami hassasiyetle derpiş edilmiş
tir. Elyevm tekaüt olmıyan arkadaşlardan da iti
bari harb zamları mahfuzdur. Bunun için hususi 
hükümler tesis edilmiştir. Bu maddedeki hüküm 
bundan sonra muhtemel harbler için tesbit edil
miştir. Bunun için zaman çok beş sone mi, üç. 
sene mi olsun meselesi üzerinde hayli konu
şuldu. 

Komisyon ekseriyetinin şöyle bir noktai na
zarı vardı. Dendi ki, esasen bu kanunda askerin 
ağır vazifesini, askerin memleket şümul hizme
tini nazarı itibara alarak lüzumlu zamları, lü
zumlu hakları tesis etmekte zaruret vardır. As
kere Devletin istitaatiyle mütenasip haklar 
tanımaya, Meclis, onları memleket hizmetinde 
fedakârlığa sevkeden kendi kanlarından asalet 
olmakla beraber, mümkün olan zamları yapmak 
ve bu zamlar askerliğe teşvik edici bir mahiyet 
vermek için çalıştık, .gayret ettik, buna dair 
hükümler tasarıda mevcuttur. 

Şimdi harb zammına gelelim : Bundan sonra 
muhtemel olan harbler hakikaten ağır vaziyet
ler doğurabilecektir. Bu, uçak harbi atom har
bidir. Denizden, karadan, havadan ve her türlü 
vesaitle memleket şümul bir harb olabilecektir. 
Herkesi evinde, ocağında dahi tahrip eden bir 
harb olabilecektir. Binaenaleyh biz askerin bu 
hususta haiz olabileceği hakkı asgari miktarda 
tesbit edelim. Üç sene diyelim. Nasılki, İstiklâl 
Harbinde olmuştur. Sivil çalışan memurlara da
hi zammı vermiştir. 
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Bir harb sırasında üç seneden fazla sürer 

yahut harbin neticesi memleket için askerî taltif 
imkânı verirse orduyu ve memuru taltif edecek 
imkânlar vardır. O günün vâzıı kanunun o gü
nün başkumandanının salâhiyeti kullanılabile
cektir. İstenilen taltifin yalnız tekaütlük müd
detine zam, zam şeklinde değil, muhtelif şekiller
de, çalışanları taltif etmek salâhiyeti mahfuzdur 
Bu kanunda bu kadarcık yer almasını şimdilik 
kâfi gördük. Çünkü icabına göre, harbin neti
cesine göre bu müddeti elbette artırırlar veya 
kâfi görürlerse aynen muhafaza ederler. Bu. 
nihayet Devletin de para vermesini icabettiren 
bir vaziyettir. Aynı zamanda bugün bir top 
yekûn harb dâvası karşısındayız, memleketin 
bütün iktisadiyatının, bütün hayatiyetinin mev-
zuubahis olduğu bir sırada ve onun neticesi meç
hul bulunduğu bir anda ve hattâ memur ve 
enekli maaşlarını tam olarak verebilecek vazi

yette olup olamıyacağımız meçhul bulunduğu bir 
zamanda, harb sonu için geniş haklar tesis et
mekten çekindik. Bunu şimdilik bu kanunda 
üç senelik olarak ifade etmiş bulunuyoruz. Bu 
üç seneyi harbin cereyan tarzlarına göre artır
mak ve çalışan orduyu icabeden teşvikkâr şe
kilde mükâfatlandırmak elbette vâzıı kanunun 
nazarı itibara alacağı bir vaziyet olacağını mü
talâa ettik. Ve bu üç seneyi kâfi gördük. 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) - Komisyon 
namına mı konuşuyor yoksa şahsınamı? 

SIRRI DAY (Devamla) — Şahsını namına 
' onuştum. 

BAŞKAN — Çoğunluğun nokati nazarında 
oldukları için mütalâalarını bildirdiler. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, burada ileriyi karanlık görerek ko
nuşacak değilim. İleri, daima aydınlıktır ve 
aydınlık olmasını isterim ve inşaallah aydınlık 
olacaktır. 

Eski kanunlarda yazılmış ve şimdiye kadar 
tedvin edilmekte olan iyi ahkâmın bu kanunla 
değiştirilmesindeki sebebi anlıyamadım. Beş, üçe 
indirilmiş, üç ikiye indirilmiş. Bunda bir tezat 
var, Heyeti Umumiyenin nazarı dikkatini clebe-
derim. Yeni kanunların eskisinden daha iyi ve 
âdilâne olması lâzımdır. Bendeniz taaccüp edi
yorum ve bunun sebebini anlamıyorum. Mecli-

u dikkatini çekerim. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarım; içinizde gerek muvazzaf, gerek ye 
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dek olarak harbe girmemiş pek az arkadaş var
dır. Harb, her dakika ölüme namzet insanların 
mücadelesidir, ona girmiş insanların her dakika 
mâruz kaldıkları ıstırabı bir hatırlıyaeak olursak, 
onlara verilen kıdemi eski kanundan daha aşağı
mı indirmek yoksa daha yukarıya mı çıkarmak 
ieabettiğini anlarız. 

Şimdi Sırrı Day arkadaşımıza göre, harbler 
daha acı, daha felâketli, daha korkunç olacaktır, 
bunu itiraf ettiler; kendisi Komisyonun ekseriye 
tini teşkil edenlerden birisi olarak da bunu izah 
buyurdular. Düne nazaran daha kokunç ve teh
likeli olan harb zammını yine düne nazaran 
daha mı aşağıya indirmek lâzımdır yoksa daha 
mı yukarıya çıkarmak icabeder, eski kanunda 
ki nispeti bir mislinden daha aşağıya düşürüyor
lar. Hükümet lütfediyor beş sene diyor, Ko
misyon bunu çok görüyor üç seneye indiriyor. 
Hiç vcrıııiyelim daha iyi.. 

Arkadaşlar, bunu bir misli olarak kabul et
mekten maksat şudur : Harbe girdikten sonra 
kaç kişinin sağ çıkacağını tahmin edersiniz. Be
nim sınıfımdan 1200 kişi vardı, bunlardan ancak 
15 i sağdır. Bu 15 kişiye beş sene zammedeceğiz 
diye tamahkârlık etmek doğru değildir. Memle
ketin âtisini düşünmek bizim için borçtur. Yarın 
çok büyük tehlikelerle karşılaşacak olan ordumu
zun muvazzaf ve yedek subaylarına biz size şu 
zammı vereceğiz demezsek, bilmiyorum manevi
yatları üzerinde ne şekilde tesir yapar ? Bâzı 
arkadaşlar para ile pulla fedakârlık ölçülmez, 
fedakârlık menfaat karşılığı olmaz diyorlar. Fa 
kat arkadaşlar, kendisi harbe girdiği zaman ge
ride bıraktığı çoluk çocuğunun biraz daha refaha 
kavuşacağını düşünen bir insanın daha üstün 
bir feragat göstereceği şüphesizdir. Bir asker 
kanunlarda böyle hükümleri gördükçe görmekle. 
hissi gurur duyar. Memleketim beni düşünmüş, 
Meclisim kanun yaparken beni takdir ve takdis 
etmiş, benim bir senelik hizmetimi iki seneye çı
karmış der. Bu tehlikeli harblerden geri dönecek 
insan azdır. Benim sınıfımdan 15 kişi kalmıştır. 
Bundan sonraki sınıflardan hiç kimse kalmıya-
caktır. Hiç olmazsa eski kanuna göre seneye sene 
olarak kabul edilmesinin, bendeniz, çok âdilâne 
olacağı kanaatindeyim. Bizim kadar münevver 
azaya malik olmıyan eski meclisler, bunu böyle 
kabul etmiştir. Fakat oldukça demokratik siste
me girmiş bir meclis sıfatiyle bu kadar tamahkâr 
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l olmıyalım. Yüksek vicdanmızdarr bunu rica ede-
j rek sözlerime son veriyorum. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar ; şüphesiz hiçbirnniz bir harbe girmeyi <te-

' menni etmeyiz. Ve inşaallah da böyle bir felâ-
I ketle karşılaşmayız. 

Yalnız arkadaşlar; Sırrı Day (buyurdular k i ; 
i bugünkü harb vasıtaları ve bugünkü teknik 

karşısında harbler uzun sürmiyeceğini tah
inin ederim. Arkadaşlar; harb vasıtaları; taar
ruz ve müdafa vasıtaları at başı beraber gider. 
Binaenaleyh bunu 'bugünkü zahire bakarak 
tahmin etmeye imkân yoktur. Nitekim Birinci 
Cihan Harbi başladığı vakit, hemen hepimiz de
dik ki, bugünkü harb vasıtaları karşısında bu 
harb sürse sürse ancak 3 - 4 ay sürebilir. Fakat 
yine gördük ki, tam 4 sene sürdü. Bu bitti, Mil
lî Mücadeleye girdik, fou da dört sene sürdü. 
İkinci Cihan Harbi yine birçok teknik vasıtalar 
ve harb vasıtaları ile yine dört seneden fazla 
sürdü. Binaenaleyh hugün istikbal harbinin kı
sa veya uzun süreceğini tahmin etmek imkânı 
yoktur, kısa sürerse zaten mesele yoktur, harb-
de bulunduğu müddete bir nıisld eklenir. 

Fakat tahmin hilâfına uzun sürerse ve harb 
birbirini takip «derse neden dolayı heş sene ile 
takyit edilen 5 seneyi 3 seneye indirelim. 

Ama arkadaşımız diyor k i ; öyle bir vaziyet 
karşısında yeni bir kanun yapılır ve bu yeni 
kanunla temin edilir. O vakit yeni bir kanun 
yapacağımıza bugün bu kanunla Ibunu temin et
mekte ne mahzur vardır? Zararı yok, faydası 

j var. Bu hükmü kabul etmediğimiz ve üç sene 
I olarak tahdit ettiğimiz zaman, yüksek huzuru

nuzda arzedeyim ki, bu ordu mensupları üze-
I rinde iyi bir tesir yapmıyacaktır. 
I Onun için hiç olmazsa Hükümetin teklif et-
I tiği beş seneyi mutlak olarak (kabul etmek, 

memleketin selâmeti namına elzemdir. 
Bu itibarla beş senenin kabul edilmesini tek-

I rar rica ediyorum. (Reye, reye sesleri). 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka-
I daşlar, itibarî süre zammını Hükümet hakikaten 

beş yıl olmak üzere komisyonumuza sevketmiş-
I ti. Komisyonda bu mevzu münakaşa edildi ve 
I neticede süre zammının üç yılı geçmemesi ka-
I bul edildi. 
I Burada arkadaşlar, muhtelif sebeplerden 
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bahsettiler. Bendeniz asıl ve başlıca sebebi şöy
le arzedeceğim : 

Bugünkü harblerde cephe ile cephe gerisi ara
sında tehlike bakımından asla bir fark yoktur. 
Hattâ her türlü müdafaa vasıtası bulunan cep
heye nazaran müdafaasız şehirlerin tehlikesi da
ha çoktur. 

İkinci sebep : Harb Okulu öğrencilerini, 
mektepten itibaren bildiğiniz gibi, fiilî hizmete 
başlatıyoruz. Şu hale göre 2 yıl oradan fiilî hiz
metleri için de 6 yıl, biraz evvel kabul ettiğiniz 
süre de 5 yıldır, hepsi oluyor 13 yıl. Neticede 
şu oluyor : 30 yıl hizmet eden bir sivil memur 
30 yıl sonra maaşının % 50 nispetiyle emekli
ye ayrıldığı halde, 22 yıl hizmet eden bir subay 
35 yıl üzerinden tekaüt olacaktır. Sivil 30 sene 
çalışacak 30 sene üzerinden tekaüt olacak, su
bay 22 sene çalışacak 35 yıl üzerinden tekaüt 
olacaktır. Bu hakkı komisyon kâfi bir tâviz ola
rak kabul etmiştir. Üç seneye indirmiştir. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Bir sual. Harbin üç sene sürdüğünü tasavvur 
edin Geriye binlerce subay arasından ancak pek 
az kısmı sağlam dönebilmiştir. Beş seneyi bun
lardan niçin esirgiyorsunuz? 

SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Sebebini söyledim. Bir esirgeme yoktur. Rica 
ederim. Bu millet ordusundan hiçbir şeyi esir
gemiş değildir. Ordudan şunu esirgiyorsunuz, 
bunu esirgiyorsunuz sözüne de komisyonumuz 
mütehammil değildir. 13 yıl fark verilmiştir, 
hepsi yapılmıştır. Levazım kolunda çalışan veya 
her hangi bir askerî mektepte muallimlik eden 
bir insana da, üzerinde asker sıfatı var diye, 
diğer sivil muallimlerden farklı olarak şu, şu 
ve şu zamlar yapılmıştır, birçok haklar tanın
mıştır. Artık üzerinde asker tâbiri var, diye her 
şeyden de istisna edilemez. Bizim bir şey esir
gediğimiz yoktur. Biz yapılması kabil olanı 
yapmış bulunuyoruz, siz eğer az görüyorsanız, 
çoğaltırsınız. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Ben de bir 
şey sormak istiyorum. 

Cephe önü, cephe gerisi, diye bir tâbir kul
landınız. Bugün cephe önünüJ bulunanların 
vatanî bir vazifeleri var. Arkasında bulunan 
bir milleti, bir ülkeyi, bir toprağı müdafaa edi-
yox\ 

Cephe gerisine gelince; o da' şahsan hava ! 
taarruzundan kendini müdafaa ediyor. Bu iki- j 
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sinin arasında komisyon ne fark görüyor, ve 
düşüncesi nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Devamla) — Efendim ben
deni/ bilmiyorum, telâkki işidir. Harbler top-
yekûn harbtir. Ne .cephesi vardır, ne gerisi var
dı;. 

(öyle değil sesleri). 
BAŞKAN — Fahrettin Altay. 
Orgİ. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) -

Sayın arkadaşlar, meselenin esasını konuşacak 
değilim. Meselenin esasını Kamutay nasıl ka
bul ederse o yokla yürür. Yalnız sayın Başkan
dan temennim şudur: Bu mühim mesele Mecli
sin azlığı ile karar altına alınmasın Meclisin 
büyük bir ekseriyeti karar versin, mevcudumu
zu azlık görüyorum. 

Mühim bir noktaya temas etmek isterim. 
Bu meseleye azıcık sayın bayan temas ettiler. 
Cephe ile cephe gerisi birdir nazariyesine 
karşı haklı mütalâada bulundular. Vazife alan
la almıyanlarm mesuliyet hissesini güzel teba
rüz ettirdiler. Ben buna eklemek istediğim 
ikinci nokta şudur : Şüphe yok ki, tehlike her 
yerde birdir fakat biz burada otururken dü
şünür müyüz ki, bir bomba gelip bizi mahiv ede
cek? bir tayyare gelir bize bir bomba atabilir, 
bu ihtimal işimizi görmemize ve keyfimize mâ
ni değildir. Her akşam işimizi bitirip evimize 
gider rahat ederiz. Ama cephede hendek içinde 
düşmanla karşı karşıya, Çanakkale'de olduğu 
gibi düşmanla 3 - 7 metre karşı karşıya duran
la bunları müsavi saymak doğru olamaz, bunu 
yalnız askerler değil, hiçbir kimse kabul et
mez. Bunu sureti mahsusada nazarı dikkate 
almanızı rica ederim. Evet bugün harb toptan 
olmuştur ve harb halinde bütün vatan tehlikede
dir, ama arkadaşlar harbi devamlı surette fii
len yapan, gece gündüz çukur içinde, çadırda, 
her an düşman beni öldürecek ben onu daha 
evvel nasıl öldüreyim diyen bir adamla dükkâ
nında çalışan bir adamın düşman gelip de tayy^-
rcsiyle bomba atacak ben de öleceğim diyen 
bir adam arasında fark yok mudur? Vazife ve 
mesuliyet cihetini Hanımefendi izah buyurdu
lar. Vazife alanın mesuliyetiyle almıyanın mes
uliyeti arasında tabiidirki fark vardır ve 
büyüktür. İşte bu iki hal cephede döğüşmenin 
asabına büyük tesir yapar onları çok yıpratır, 
maddenin esası hakkında şu kadarcık ilâve ede-
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yim ki, kararın bugüne ait olmadığım söyledi
ler. Bundan sonra zuhur edecek bir harb için 
üç seneyi beş sene yapmamak hususunda Komis
yon niçin ısrar ediyor. Israr edecek bırşey 
yoktur. Mademki arkadaşlar bunda fayda mü
lâhaza ediyorlar, Encümen bunu kabul ederse 
iyi olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Zatı âlinizin önerge sahiplerin
den başka bir teklifiniz var mı? 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Devamla) — 
Hayır, beş sene olmasında teşvik bakımından 
fayda vardır. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle : 36 ncı maddenin son 

satırında yazılı «3 yılı geçmez» cümlesinin Hü
kümetin teklifi veçhile «5 yılı geçmez» şeklinde 
tashihini arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Yüksek. Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden ötürü otuz altıncı 

maddenin son fıkrasındaki 3 yılın Hükümetin 
teklifi gibi 5 yıla çıkarılmasının oya konmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Miletvekili 
GL Vehbi Kocagüney 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede tasrih edildiği veçhile maddedeki 
(üç yıl) m (beş yıl) a çıkarılması suretiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDÎNCf MADDE — Pilot olan ve 
olmıyan ordu uçucuları ile Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu ola
rak, denizaltı subay, gedikli yedek subay ve as
kerî memurları ile gedikli erbaşlarının denizal-
tıcılık vazifelerinde geçirdikleri fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için 32 nci maddenin (a) 
fıkrası ile 36 ncı maddenin (a), (b) fıkraların
da gösterilen fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müd
deti eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Müddet tah

didine ait hükmü hariç olmak üzere 33 ncü 
madde ile 34 ncü maddenin hükümleri 36 ve 37 
nci maddelerde yazılı itibari hizmet müddeti 
zamları hakkında da tatbik edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

On ikinci Kısım 
y Emekli aylığı bağlanacak haller 
i / \ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Emekli 
aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır . 

a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu 
yerlerden ayrılışlarında istekleri- üzerine; 

b) Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve yaş
ları (55) i doldurmuş olanların istekleri üzerine 
veya seçilmiş belediye başkanları ve 40 ncı mad
denin (a) fıkrasındaki 1 erle illerin daimî komis
yonu üyeleri hariç o.'mak üzere tüzüğü gereğin
ce kurumlarca re'sen; 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hiznut 
müddetlerine zam yapılanların yaş haddinden, 
eklenilen müddet kadar indirilir. 

Ceza bakımından kovuşturma veya muhake
meleri yapılmakta olanlardan bu durumda bulu
nanların istekleri kovuşturma veya muhakeme
leri sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleri ile emekliye ayrılma muameleleri, du
rumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî memur olduktan sonra veya askerî memur 
olmazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı mem
leketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet 
edenler masrafları kendi taraflarından ödenmiş 
ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri 
arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafın
dan ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar 
yukarda yazılı (30) yıl fiilî hizmetten ayrıca 
hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını iste
yemezler. 

c) İştirakçilerden 40 ncı madde gereğince 
haklarında yaş haddi hükümleri tatbik edilecek 
olanlar kurumlarınca re'sen veya (60) yaşını 
doldurduklarında istekleri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, 
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j ve m) fıkralarında gösterilenlerden müsta
hak iseler, yukardaki (b) fıkrasının ikinci bendi 
hükmü tatbik edilmek suretiyle yaşları (55) i ve 
fiilî hizmet müddetleri (30) yılı doldurmuş bu
lunanlar istekleri üzerine; 

d) 88 nci madde gereğince emekli kesenek
leri geri verilmemiş olanların (60) yaşını dol
durmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasın
daki1 durumda iseler re 'sen; 

e) Subay ve askerî memurlarla, gedikli su
bay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından 
hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebep
lerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî 
mahkemelerce verilecek kararlar üzerine ku
rumlarınca re'sen; 

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler 
ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tü
züğüne göre sicilleri üzerine kurumlarmca re'-
sen;-

g) Belediye başkanları ile illerin daimî 
komisyonu üyelerinin bu yerlerde iken (b) fık
rasında yazılı duruma girmelerinde istekleri 
üzerine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıki 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hizmet 
müddetlerinin (20) yılı, (e) ve (f) fıkralarında 
yazılı hallerde de *'25) yılı doldurmuş bulun
maları şarttır. 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Arkadaşlar, 
bu kanunda iki maksat güdüyoruz. Birisi elden 
geldiği kadar emekli ve mensuplarını terfih et
mek; ikincisi de birçok tedbirler meyamnda bu 
vasıta ile de Devletin biraz daha rasyonel çalış
masına hizmet etmek. Bu bakından bu madde
de serdedilen, ileri sürülen hadlerde bir küçük 
değişiklik yapılmasını faydalı buluyorum. 30 
seneyi ve 55 yaşını dolduran memur, kendi tale
bi üzerine, tekaüt edilecek. Güzel; bir itirazmı 
yok. Aynı suretle bu maddeye göre 30 seneyi ve 
55 yaşı dolduranlar kurumlarınca, yani mensup 
oldukları müesseselerce tekaüde sevkedilebilir-
ler. 

Yüksek Meclisin hatırında olacağı şekilde şim
diye kadar gelip geçen Hükümetler şöyle bir tek
lif getirdiler. Fakat bu encümenlerden çıkamadı 
veya Yüksek Kamutaya kadar gelemedi. 25 se
nelik hizmetlerini bitirdikten sonra memurun 
verimi mercilerince kâfi görülmezse bunların re '-
sen, tekaüde şevki hakkı Hükümetçe istendi. Fa
kat encümenlerce yapılamadı. 25 yıl emek ve-
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ren bir memurun emekliye ayrıldıktan sonra ik
ramiye alamaması hasebiyledir ki, 25 senelik 
hizmet müddeti az gelir denildi, bendeniz buna 
iştirak ediyorum. 

Kurumlarca re'sen tekaüde sevk yaşı, 30 se
neyi doldurmak, memurun uzun emeğini hak et
mesi, ikramiyesini alması kâfi olsun. 55 yaş 
aramıyalım. 

Bir memur 18 yaşında hizmete girebilir, 48, 
50 yaşında müddetini doldurabilir. Bunun hak
kında size birçok misaller verebilirim. 

Artık hizmetlerinden, kâfi derecede istifade 
edilemiyecek insanlar birçok Bakanlıklarımızda 
meuvcuttur. Artık o istese de çalışamaz, ruhan, 
manen yorulmuştur. Yüz lira, yüz yirmi beş 
lira, yüz elli lira asli maaş almaktadır, Devletin 
esas yerlerinde vazife görmektedir. Bakan ne 
yasın! Binaenaleyhp, bu gibi memurları mağdu
riyete sevketmemek için 30 seneyi doldurmaları 
kaydiyle yaşa bakmaksızın mensup olduğu mer
ci kendi nizamnamesi mucibince buna lüzum gö
rüyorsa, arkada daha iyi adamlar bulmuş veya 
yetiştirmişse bunlara yer bulmak için böyle bir 
imkân bahsedilmesi yerinde olacaktır. Bunda 
Devletin bir zararı mevzuubahis olamıyacağı gi
bi memurun da mağduriyetini mucip bir vaziyet 
yoktur, maaşını alacak ve ikramiyeden de istifa
de edecektir. 

Binaenaleyh şu kanunun maddesinden istifa
de ederek Devlete bir hizmet yapmak imkânını 
görüyorum, tensip buyurursanız bu mealde bir 
de takrir takdim ediyorum. 

Ancak komisyonda geçtiğini işittiğim bâzı 
müzakereleri hesaba katmak için bâzı müstesna 
makamları bundan ayrı tutmak zannederim ki, 
yerinde olacaktır. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
gibi üç hukuk merciinin ve üniversitelerin is
tisnası iyi olur. Zaten üniversitenin kendi ka
nunları vardır, Senatolarına bu hak verilmiştir. 
Re'sen tekaüde sevk hususunda memurlar hak
kında 30 senelik hizmeti bendenizce kâfi göre
lim. Ayrıca 55 yaşı doldurmak kaydına ihtiyaç 
yoktur. Memur otuz seneyi doldurmuş, vazife 
yapamaz bir hale gelmiş rapor alır bir daha alır, 
Vekil müşkül mevkide kalır, ne yapsın, bu me
mur Devlete çok hizmet görmüştür, seki bir 
memurdur, Vekil ne yapsın buna? Yeniden ma
aşına uygun bir makam ihdas edip o memuru 
daha pasif bir yere oturtup Devlete yeni bir 

— 769 — 



fi : 92 25.5 
makam tahmil etmek mecburiyetinde kalır. Biz
de sevkedilen bâzı kanun tekliflerinde, bâzı 
kadrolarda esas ve gayenin bu olduğunu söy-
liyebilirim, misalleri vardır. 

Binaenaleh 39 ncu maddenin B bendinde re'-
sen tekaüde sevk hakkındaki maddeyi otuz 
seneyi dolduran memurlar hakkında tatbik 
edelim yaş haddini kaldıralım. Takdir Yüksek 
Heyetindir. 

BAŞKAN — Muammer Yarımbıyık. 
MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) — 

Efendim, bendenize de 39 ncu maddenin B fık
rasına temas etmek istiyorum. Sayın Sadi Irmak 
arkadaşım bu noktaya temas buyurdular. Fi
kirlerine tamamen iştirak ediyorum. Memurun 
hizmeti 30 seneyi doldurduktan sonra artık yaşı 
55 dir, 54 dür, 52 dir, buna bakılmaksızın 
kendisine bir tekaütlük hakkı hahşedilmelidir. 
Bu hizmetler iktisap edilmiş bir hak olduğuna 
göre bu haktan kendisini mahrum etmeyi ben 
yerinde bulmuyorum. Bunu yapmakla yetiş
mekte olan gençlere de yer açılmış olur. Bu 
nokta hakkında Sadi Irmak arkadaşımızın mü
talâalarına tamamen iştirak ediyorum. 

Sonra yine maddenin ikinci 6 fıkrasında 
şöyle bir kayıt var, nasıl ki, memur 30 senelik 
hizmetini ikmal edip yaşı da 55 i bulunca kendisi 
tekaütlüğünü istemek hakkına sahipse kurullara 
da bunları re'sen tekaüt etme salâhiyetini veri
yor. Bundan istisna edilen yalnız belediye baş-
kanlariyle il daimî komisyon üyeleridir. Sadi Be
yefendi de kısaca temas ettiler, Sayıştay ve Da
nıştay üyeleri zannederim unutulmuş olacak. 
Madde umumi ve mutlaktır eğer bu şekilde kala
cak olursa Sayıştay ve Danıştay üyelerinin ku
rumlarınca re'sçn tekaütlüğe sevkedilme vaziyeti 
kendiliğinden tahaddüs ediyor. Bendeniz bunu 
tehlikeli görüyorum, Sayıştay ve Danıştay üyele
rinin fikir ve oy hürriyetlerini muhafaza edebil
meleri için kurumlarmca re'sen tekaüde sevke
dilme endişe ve üzüntülerinden azade olması lâ
zımdır. Bu bir. 

ikincisi; Bu vaziyeti Anayasa hükümlerine de 
mugayir bulunuyor. Çünkü Anayasanın 51 nci 
maddesinde «ehliyetleri Meclisçe tesbit edilmiş» 
arkadaşlar esasen Danıştaya aza seçiliyor denili
yor. Şuhalde ehliyetsizliğin o kurum başkanı ta
rafından tesbit edilmesine imkân yoktur.. Çünkü 
Meclis ehliyetini bildiği ve kabulettiği için ken
disini seçmiştir. O vazife kendi uhdesinde kaldığı 
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müddetçe artık kurumca bir Danıştay asasını re1-
sen tekaüde sevketmeye hnkâni maddi mütesavver 
değildir. 

Ondan sonra vazifeden doğacak bir sorumlu-
luka mâruz kalablirler ki, bu takdirde kurumları 
tarafından tekaüde sevkedümek ihtimali olabilir. 
Bu takdirde Anayasanın 61 nci maddesi Danıştay 
âzalarının görevlerinden doğacak sorumluluk yü
zünden. Yüce Divana verilir diyor. Anayasada bu 
iki hüküm dururken ayrıca Emeklilik Kanununa 
bir- madde koymak suretiyle bunları re'sen kurul
larınca tekaüde sevk edecek bir hüküm korsak*ye
rinde olmaz. Çünkü Anayasanın 103 ncü maddesi 
buna manidir. Zaten 40 nci maddede kendilerini 
taltif mahiyetinde bit hüküm vardır ki, bunların. 
vaziyetlerini orada tamamen ayırmıştır. 65 ya
şına gelen Danıştay başkan ve üyeleri yaş hadle
ri Bakanlar Kurulu karariyle birer yıl sürelerle 
üç yıl daha uzatılabilecektir. 

Ama Sayıştay için de Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına verilmiştir. Demek ki 
bunlar için ayrıca bir vaziyet ihdas edilmiştir. 
Bu sebeple bunlar ayrı bir mahiyet taşımak
tadır Bu, taltif mahiyette olan bir hükümdür. 
39 ncu maddedeki hüküm ise eezai mahiyet ta
şımaktadır. Bunun için bu heyetlerin kurum
larınca re'sen tekaüde sevkedilmesinde hem 
idarî hem de Anayasaya uymıyan mahzurlar 
vardır. Binaenaleyh 39 ncu maddenin (B) fık
rasında mevcut «Veya» kelimesinden sonra 
«Sayıştay ve Danıştay başkan ve üyeleriyle» 
cümlesinin konmasını teklif ediyorum. 

O halde fıkra şu şekli alıyor: 
«Veya Danıştay ve Sayıştay başkan ve üye

leriyle seçilmiş belediye başkanları ve daimî 
komisyon üyeleri hariç olmak üzere». Bu su
retle b fıkrasından bu heyetleri hariç bıraka
cak olursak, hem kendileri daha ziyade hürri
yet ve serbestilerini muhafaza etmiş olurlar, 
hem de kanunun hükümlerini yerine getirmiş 
oluruz. Bu maksadı temin için bir önerge tak
dim ediyorum; kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN —.Sırrı Day. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, ben

deniz maddenin bir noktasına ait mâruzâtta 
bulunacağım. 

Devlet sivil ve askerî memurlardan icabet-
tikçe bir kısmını memleket haricine tahsil ve 
staj için göndermektedir, 
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Öiviİ memurlar için şu hüküm mevcuttur; 

bir memur harice tahsil veya staj için giderse, 
kendi parası ile olduğu takdirde orada geçen 
müddetin bir misli, Devlet parası ile giderse 
bunun iki misli hizmet etmiye mecbur olacak
tır. Aksi halde tazminat verir. 

Askerlere gelince; 1683 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesi tadil edilerek şöyle bir hüküm 
tesis edilmiştir. Kendi parasiyle giderse bir 
misli, devlet parası ile giderse iki misli hizmet 
etmiye mecburdur. Ancak tadil edilen bu mad
dede tekaütlük ve istifa müddetinden fazla bir 
veya iki misli hizmet etmedikçe tekaütlüklerini 
veya istifalarını istiyemezler. Ozaman tekaüt
lük müddeti 25 sene idi. Şimdi 30 sene ola
caktır. Biz bu hükmü bu yeni kanuna naklet
tiğimiz zaman, burada dedik ki, Devlet parasiyle 
gönderilmiş ise bu müddetin iki misli kadar, hiz
mete mecburdur. Ancak bu müddet 30 yıl

lık tekaüt müddetine eklenecektir. Yukarda ya
zılı 30 sene fiilî hizmet etmedikçe emekliye ay
rılmalarını istiyemezler. 

Meselâ bir genç gitti, beş sene tahsil etti. 
Buna beş sene eklenecek, on sene on beş se
ne hizmeti mecburiyesi var. 25 sene sonra mec
buri hizmeti bitmiyecek, ancak 30 seneden son
ra on sene daha hizmet edecektir. Yani kırk sene 
sonra tekaütlüğünü istiyebilecek. Bu son kısmı 
haksız buldum, bu sebeple şu şekilde tadilini 
rica edeceğim: 

Avdetlerinden itibaren eski mecburî hizme
tine zamimeten kendi parasiyle tahsil etmişse 
bir misli veya Devlet parasiyle tahsil etmişse 
iki misli hizmet etmedikçe tekaütlüğünü isti
yemezler. 

Hiç şüphe yok ki biz geniş ölçüde haklar 
tesis ediyoruz. Bir tarafta vazifeler ve külfetler 
tahmil etmek mecburiyeti var. Ancak 
30 sene tekaütlük müddetini doldur
duktan sonra 10 sene hizmet etme
dikçe gibi bir hüküm tesis etmeyi bendeniz ada
letle kabili telif görmediğimi arzetmek istiyo
rum. Tensip buyurursanız bu şekilde tadil 
edilir. 

BAŞKAN — Tekelioğlu.. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, İçtüzüğümüz, bir kanun encümen
lere geldiği vakit o kanunun evvelemirde Ana
yasaya mugayereti olup olmadığı tetkik edilir 
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ve eğer mugayereti varsa o kanunu müzakere 
etmez diyor. 

Şimdi bendeniz kendi noktai nazarıma gö
re elimizdeki Anayasaya şu maddenin muga
yereti olduğunu tahmin ediyorum. Gerek Hâ
kimler, gerek memurlar için Anayasanın mad-
dei mahsusasında, hâkimler için bir kanun ya
pılır diyor ve ona, Hâkimler Kanunu diyoruz. 
Memurlar için bir kanun yapılır diyor, ona da 
Memurin Kanunu diyoruz. Her iki kanun hali 
hayattadır. Yani Anayasanın emretmiş olduğu 
kanunlar berhayat. Binaenaleyh bu kanunlara, 
Anayasanın emretmiş olduğu bu ana kanunlara 
aykırı olarak serdedilen mütalâa ve kaleme alı
nan maddeler tamamiyle Anayasaya aykırıdır. 
Şimdi Memurin Kanununda idareten azil yok
tur, diyor. Halbuki şimdi önümüze gelen ka
nunun 39 ncu maddesinde bu idareten azil baş
ka bir isimle ortaya çıkmış bulunuyor. 

Arkadaşlar, ötedenberi biliyoruz ki, memur
larla Hükümet arasında zımni bir mukavele 
vardır. Devlet bir Memurin Kanunu yapmıştır, 
bir Hâkimler Kanunu yapmıştır. 

Bunu ortaya atmıştır ve demiştir ki, ma
murlara; işte sizin için benim ortaya atmış ol
duğum esas budur. Bu esaslar dairesinde bana 
hizmet etmek istiyorsanız buyurun. 

Şimdi bütün memurlar Devlet vazifesini 
üzerine alırken, memurluk yükünü üzerlerine 
alırken, memurin Kanununun, kendisine tahmil 
etmiş olduğu yükleri üzerlerine almakla bera
ber, Memurin ve Hâkimler Kanununun kendisi
ne bahşetmiş olduğu haklardan da istifade ede
ceğini bilerek girmişlerdir. Binaenaleyh, bu 

_. şekilde karşılıklı olarak Devletle memur arasın
da zımni bir mukavele akdedilmiş olur. 

Şimdi okuyalım, bu maddeyi müsaade eder
seniz bu maddenin B bendinde şöyle di
yor. « Fiilî hizmet müddetleri' (30) yılı 
ve yaşları (55) i doldurmuş olanların is
tekleri üezrine veya seçilmiş belediye baş
kanları ile illerin daimî koimsyon üyeleri hariç 
olmak üzere tüzüğü gereğince kurumlarca 
re'sen»; 

Demek ki, elimizdeki kanun tekaütlük haddi 
olarak 60 yaşını tanıdığı halde burada ufak bir 
farkla, bakanlara veya kurum başkanlarına 
salâhiyet veriliyor memurlar 30 seneyi doldur-
muşlarsa ve 55 yaşını da bulmuşlarsa isterlerse 
kendileri tekaüt olabilecekler eğer istemezlerse 
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Bakan veya kurum başkanı, eğer araları düzgün 
değilse yaş ve hizmet (haddi dolunca Memurin 
Kanununa daha doğrusu Anayasaya muhalif ola
rak tasfiyeye, tekaüde sevkedileeekler. Arkadaş
lar, elde mevcut kanun daha beş sene çalışması 
hakkını kabul etmişken Anayasaya aykırı ola
rak Bakana veya idare âmirine- büyük bir hak 
nasıl verilir? Bu beni tereddüde düşürdü. De
min askerliğim tutmuştu, şimdi de hukukçulu
ğum tuttu. 

Binaenaleyh, benudeniz bu maddenin (veya) 
dan sonraki kısmının fazla olduğunu, Anayasa-
Memurin Muhakemat Kanununa mugayir 
olduğunu arzediyorum. Ve bunun kaldırılması
nı, (veya) kelimesinden sonrakinin, kaldırılması
nı teklif ediyorum. Anayasaya aykırı olduğu 
için böyle bir teklif veriyorum. Ve mesmuatıma 
nazaran bütün Vekâletlerde hazırlık yapılmak
tadır. Memurlar telâş içindedirler, hakları da 
vardır, çünkü bu memurlar Anayasanın 
ortaya atmış olduğu 2 kanuna göre memur ol
muşlardır. Eğer bunlar işe yaramıyorlarsa, 
sıhhi sebepler mevcutsa, bunlar hakkımda hususi 
kanunları mevcuttur, Memurin Kanunu Hâkim
ler Kanunu gibi. Memurin Kanunu ve Hâkimler 
Kanununa aykırı olarak Vekâletlere böyle bir 
hak vermek Anayasaya aykırıdır. (Veya) keli
mesinden. sonraki kısmın tayyını teklif ediyo
rum. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşine) — Efendim; 
maddenin birinci fıkrası üzerinde muhtelif nok-
tai nazarlar var. Bâzı sayın arkadaşlar müddeti 
'hizmeti- nazarı dikkate almış, bu müddeti dol
durdu mu, çıksın diyor, yaş haddini almıyorlar; 
bâzısı yaş haddini almışlar.,Bu (bakımdan ara
da bir ihtilâf var. Fakat bu maddede tekaüt 
muamelelerindeki esas yaş esasıdır, orada 30 
sene müddet falan yoktur, yaşını doldurdu mu 
25 sene de olsa çıkar. Ana prensip yaştır. Son
ra yalnız müddeti hizmette ısrar «dersek bu bi
raz çok geniş bir salâhiyet vermek olur. Bu 
maddedeki 30 sene müddet, 55 yaş birbirini fi-
renler. Memurun böyle serbestçe dışarıya çıka
rılmasına imkân vermez. Bu tatbikat biraz za
rar verebilir. îş görmiyenler için sicil mekaniz
masını işletsinler. Bu suretle de tekaüde şevk
etine imikânları vardır. Bunun tek olarak işle
mesi doğru değildir. Madde aşağı yukarı biraz 
memur üstünde hareket (gösteren bir maddedir. 
Tekaüt Kanunu ile ıslahat ve tensikata doğru 
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gidilmez. Onun için maddenin aynen kabulüne 
bendeniz taraftarım. 

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştaya gelince : 
Bunların iş görememezliği sabit olunca.... 

BAŞKAN — Efendim, maddede bir tashih 
vardır, matlbuunda görülmüyor ama öyle okun
muştur, o da «ve kırkıncı maddenin a fıkrasm-
dakilerle...» dir. Onun için zahmet etmeyiniz. 

TAHSİN TÜZÜN (Devamla) — Ben, büs
bütün başka bir formül arzedeeeğim. 

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay, bunlar 65 
yaşını doldurduğu zaman hizmet müddetleri ni
hayet 68 yaşına kadar uzatılabiliyor. Bunu bir 
muamele formülüne tâbi tutarak Mahkemei 
Temyiz Reisi, birkaç sene dalha kalmak için, Ad
liye Bakanından rica etsin. Yahut Şûrayı Dev
letten her hangi birisi salahiyetli ^makamdan 
ricada bulunsun doğru değildir. Eğer 65 yaşın
dan evvel bir maluliyet veya hastalığı sabit ol
duğu takdirde zaten tekaüt edilecektir. Fakat 
(böyle bir hal vukübulmadikça onları, her han
gi bir muamele formülüne tâbi tutmaksızın 68 
yaşlarına kadar otomatik olarak çalışmaya de
vam etmelerinin teminini rica ediyorum ve be
riki maddenin de aynen kabulünü temenni edi
yorum. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Efendim; ar
kadaşlarımın kıymetli mütalâalarını dinledim. 
Bir kere Danıştay, Sayıştay ve üniversite men
suplarını bendenizin teklifim sarih olarak bura
dan hariç bırakmıştır. Çünkü bir madde sonra 
gelecek olan fıkralarda bu zevat hakkında hu
susi hükümler derpiş edilmiştir. 

39 ncu maddenin mevzuu işinde olan memur
lar bu müesseseler dışında kalan Devletin ida
ri memurlarıdır. 

Arkadaşlar; bir Teikaüt Kanunu şüphesiz bir 
tasfiye kanunu değildir. Bu daha ziyade tekaü
de ayrılan memurların vaziyetini bir nebze da
ha ıslah etmek ve onlara müfit olmak gayesini 
güder. Bu memurların âkibetini düşünmek ne 
kadar iyi ise Devlet muamelâtının hepimizin 
müşteki olduğumuz betaetinden kurtulmasının 
temini her an göz önünde tutmak lâzımgelen bir 
noktadır. Burada düşünülen tek bir nokta şu
dur; acaba, müktesep hakları ihlâle sebep olur 
muyuz-? Ve sarih (bir 'gadir olur mu? 

Bendenizin ve komisyonun teklifinde 30 se
neyi doldurma imkânı veriyoruz. Yani tekaüt 
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maaşı ve ikramiye almak hakkını temin etmiş 
oluyoruz, 

Yalnız Hükümetçe mütaaddit defalar Mec
lise kadar sevkedilen tasarıların esbabı muoibe-
si ele lalınırsa, ıstırap ve ihtiyaç belirir; bura
da şu noktayı açıklamak isterim ki, kıymet dai
ma kıymettir, bir bakan tasavvur buyurun, her 
zaman dairesinde sadık, çalışkan memurunun 
hizmetini bilâkis temdit için çalışır, onu tatmin 
için çalışırlar, başka türlüsünü bendeniz düşü
nemiyorum. 

Elimize böyle bir salâhiyet geçmişken bun
dan istifade etmek memleket işlerinin iyi yürü
mesi bakımından lâzımdır kanaatindeyim. Bu 
teklifimle otomatikman, muhakkak 30 senesini 
dolduran her memurun tekaüde sevkedilmesini 
kastetmiyorum, 30 seneyi her dolduran muhak
kak tekaüt edilsin, atılsın demiyorum, sadece 
Hükümete bir yetki tanınsın, çünük içlerinde 
verilen vazifeyi yapamıyacak kadar bedenî ka
biliyetleri zayıflamış, raporlu, sıhhati çalışma
larına mâni olanlar vardır, ve Devletin o hiz
metinin aksamasına da tahammülü yoktur, Bu 
gibileri ne yapacaktır? Memurin Kanununda bu
nu halledecek bir çare yoktur. Tabu bu arka
daşların geçmiş emekleri vardır. Binaenaleyh 
onların da mağdur olmamaları İçin 30 seneyi 
doldurduktan sonra ikramiye almaları hakkı 
verilmektedir. 

Binaenaleyh bu kayıt memura biraz daha 
iyi çalışmak imkânları bahşedilmiş olacaktır, 
bir teşviktir. Şunu da unutmamak lâzımdır ki 
arkadan gelen ve hamdolsun şimdiki nesilden 
çok daha iyi yetişmiş nesil vardır. Bu çoeuk-
lar da şanslarını bir defa mühim Devlet post
larında denemesi hakkı verilmelidir. Sırf hak 
bakımından meseleyi ele alırsak, nasıl yaşlıla
rın hakları muhterem ise arkadan gelen ve mu
hakkak ki bizden çok iyi bir nesil oî&n gençle
rin de hakları muhteremdir, binaenaleyh hiç 
kimseyi mağdur etmeden tekaüt ikramiyesini 
verdikten sonra o makama çok daha ehil adam 
bulursak ona çalışma imkânını vermemek bil
miyorum Devletin iyi çalışması gayesiyle nasıl 
telif edilebilir? 

•t 

Sevgili Sinan Paşa Anayasadan bahsettiler. 
Bu maddenin Anayasa ile edna bir alâkasını 
görmüyorum bendeniz. Anayasa neder? Bir 
Hâkimler Kanunu tedvin edilir der, hâkimler 
kanunu tedvin edilmiştir, bir Memurin Kanunu | 
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tedvin edilir -der, Memurin Kanunu - tedviri 
edilmiştir. Fakat Anayasanın verdiği salâhiyet-, 
le tedvin edilen bu kanunlarda hiçbir tadilât 
yapılamaz mı? 

Bugün elimizde bir Memurin Kanunu var, 
o kanunun tekaütlük hakkında bâzı ahkâmı var, 

m Devlet, Yüksek Meclis lüzum görüyor bu ka
nunun maddeleri arasında bir tadil yapabilir. 
Bunu her zaman tadil edebilirsiniz. Anayasanın 
emri bu kanunların yapılmasıdır. Bu yapılan 
kanunların hiçbir harfine dokunulmaması hak
kında Anayasada hiçbir hüküm yoktur. Bu ka
nunlar üzerinde Devlet, Meclis istediği tadilâtı 
yapabilir, milletin selâmeti için. O itibarla bu 
mevzuun her hangi bir Anayasa meselesiyle en 
edna bir alâkası dahi yoktur. 

Takririmin kabulünü tekrar rica ediyorum. 
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, Komisyondan bir noktayı soracağım, 
yüksek malûmunuz; Danıştay ve Sayıştay 
başkan ve üyeleri Büyük Millet Meclisi tara
fından seçilirler. Onun için bunların böyle ma
fevkleri ve reisleri tarafından, yahut herhangi 
bir daire tarafından tekaüde sevkedilmeleri 
mevzuubahis olmaması lâzımgelir. 

Komisyonun bunu tasrih etmesini rica edi
yorum. Yani Danıştay, Sayıştay Başkan ve 
üyeleri herhangi bir daire tarafından emekli
ye sevkedilemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — (40 ncı madde
nin (A) fıkrasmdakiler) diye tashih yaptık. 
Maksadı âliniz tatmin olunuyor. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bâzı arkadaşlar bu madde de tas
fiye kokusu arıyorlar. Bendeniz bu maddede 
tasfiye kokusu değil ta kendki vardır, tasfi^ 
yeyi hiçbir kanunla yapamadık, biz burada 
yapaktn, yeri de burasıdır. Tekaüt edeceğiz. 
sinnini şalini bitirmiş, 30 sene hizmet etmiş 
ve kendi arzusiyte artık ben çalışamam diyor,. 
rahat edeceğim diyor, veyahut da hâlâ çalışa
cağını diyor, çalışmayan adama iHİ çalışacak
sın denemea. O halde bu madde ile biz haki
katen âdil bir mekanizma işleteceğiz, bir tasfi
ye mekanizması işleteceğim Bu doğrudur bu> 
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htm kolsusu var filân demeye lüzum yoktur. 
Mit, mit diyeceğimize doğrudan doğruya ar
mut diyorum, tasfiye lâzımdır. Sebebi, malûm, 
kadrolardan daima şikâyet ediliyor, kadro, 
kadro, kadro deniliyor. Kadrolardan bu kadar 
şikâyet ettikten sonra bu kadroların tasfiyesi 
nasıl olur? îşte bu maddeye müracaat edile
rek. 

Sonra, bu emekli sandığını ben sigorta şir
keti addetmiyorum. Devletin, Hükümetin bir 
organı addediyorum, Hükümet bundan elini 
ayağını çekmesin, diyoruz. O halde Hüküme
tin de bunda bir hakkı vardır, memurlar üze
rinde bir hakkı vardır. Bunu da kabul etmek 
lâzımdır. Bu, ne Anayasaya muhaliftir ne şu
na, ne buna; doğrudan doğruya Hükümetin 
vazifelerini tam yapabilmelerini temin için 
Hükümete bu madde ile gayet âdilâne bir şe
kilde işi hal imkânını vermektir. Onun için 
bendeniz işi başka şekle sokmıyarak doğrudan 
doğruya bu maddeyi işletelim diyorum. Bu 
maddeyi işletirsek Hükümeti, başka kanunlar
la buraya gelip daha adaletsiz bir tasfiye yo
luna girmesin. Bu maddeyi işletmekle daha 
âdilâne bir yola gitmiş oluruz. Onun için ben
deniz bu maddenin aynen kabulünü rica edi
yorum. 

Dr. ADNAN ADIVAB (istanbul) — Efen-
dün; bu 30 sene hizmet edip de 55 yaşına gelenle
re ait maddenin çok mühim bir madde olduğuna 
kaniim. Çünkü zaman zaman hattâ sık sık büt
çe müzakerelerinde kadrolar fazladır, teşkilât ka
nunları fazla memur alınmasını intaç etmiştir 
gibi sözlere rastlıyoruz. Bu Hükümete vereceği
miz büyük bir fırsattır. Bu suretle hakikaten işe 
yaramıyanlar varsa, ayıklanacaktır. Şimdi 30 se
neyi doldurmuş, 55 yaşma gelmiş bir adamın te
kaüt hakkını istemesi kadar' bu hakkı Hükümete 

. vermek: ve onu tekaüt edebilme hakkını Hüküme
te de tanımak lâzımdır. Hattâ Sadi Irmağın dedi
ği gibi eğer 30 seneyi ikmal etmişse 55 yaşına gel
meden de onu çıkarabilmelidir. 

Yaşlı adamlar için, bir Lâtin şairinin dediği 
gibi, biz hep kendi devrimizi beğeniriz, önde bir 
gençlik âlemi vardır. Bu gençlik âlemine bir me
safe bırakmazsak bunlar nasıl yetişir. Her in
sanın muhakkak Devlete 40 sene hizmet etmesi 
lâzım değildir. 30 senede fevkalâde bir hizmettir. 
Onun için tereddüde mahal görmüyorum. Madde
nin aynen kabulünü rica ederim. 
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Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar; subay ve askerî memurlardan yabancı mem
leketlere gönderilerek yetiştirilen yüksek kimya
ger ve yüksek mühendisler gidecekleri vakit bir 
taahhütname imza ederler ve bu taahhütnameleri
ne göre Hükümet kendilerine bir masraf öder ve 

m kendileri orada tahsil ettirilir ve orada geçirecek
leri müddetin iki misli, memlekette kendilerini 
gönderen müesseseye hizmet etmek mecburiyet-ni 
kabul ederler. Bundan istihdaf edilen gaye de, bü
yük emekler, masraflar mukabilinde yetiştirilmiş 
olan bu yüksek teknik adamlardan o müessesenin 
mümkün olan uzun bir zaman istifade etmesini 
temindir. 

Bu itibarla; şimdi bunlara, bu taahhütleri mu
cibince tahsil ettirilmiş olduğu halde ve taahhüt 
ettikleri miktarı tenzil etmek doğru olmaz. Bir 
defa bu, taahhütleri hilaf madır. İkincisi; mem
leketin bütün müessesatmm teknik elemanlardan 
fazla müddet istifade edebilmesi imkânını selhe-
deı. Burada bugün okumakta olduğumuz madfa 
bugünden sonra gidecekler, yani bu karnın kabul 
edildikten sonra gidecekler içindir. Fakat gitmiş
ler, böyle bir taahhüt altına girmişlerdir. Bu
nun için böyle birşey mülâhaza edilemez. Gide
cekler için dahi ayni kayıt ve şartı koymak mem
leketin menfaati iktizasındandır. 

Arkadaşlar 1938 senesinde yaptığım bir he
saba göre yabancı memleketlerde o zamanın pa
rası ile bir yüksek mühendis veya yüksek bir 
kimyager 28 bin liraya malolmuştur. Bugünkü 
paramıza göre bunun neye baliğ olacağını yük
sek takdirinize arzederim. 

Binaenaleyh kendi rızası ve imzası ile taahhüt 
ettiği müddetten indirmek hem taahhütleri hilâ
fına, ve hem de memleketin, gönderen müessesenin 
bunlardan uzun zaman istifade edebilmek imkâ
nını selbetmektir. Katiyen caiz değildir. Binaen
aleyh Hükümetin teklif ettiği maddenin aynen 
kabul edilmesini Yüksek Kamutaydan rica ede
rim. 

GEÇÎCt K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎ-
OĞLU ( Kayseri ) — Efendim, bu madde-
niri kabul ettiği esas, 30 yıl hizmeti, 55 yaşını 
doldurmuş olan memurlar, istekleri ile eıuekli-
ye ayrılacakları gibi, kurumları da bunları re'-
sen tekaüde sevk edebilecek. Esas mekanizma 
bu. 

Peşinen şunu arzedeyim; emeklilik hiçbir 
zaman ne bir tasfiye ne de bir cezadır. Bilâkis 
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Devlet hizmetinde sadık ve namuslu çalışmanın 
bir mükâfatıdır. Her hangi bir sebeple olursa 
olsun, gerek kendi isteğiyle, gerek kurumları 
tarafından bir memurun emekliye ayrılması hiç
bir surette memurun, kadrine, haysiyetine halel 
getirmez. Bilâkis takdire değer hizmetinin mü
kâfatı, sadık hizmetinin karşılığının Devletçe 
milletçe kendisine verilmesidir. 

Emekli Kanunu bu esas prensipi koyduktan 
sonra kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 25 yıl 
fiilî hizmetini doldurmuş olanlara yaşlarına ba
kılmaksızın isterse tekaüde sevkedilir, hükmünü-
kabul etmiştir. Bu müktesep haklarının ihlâl 
etmemek için konulmuştur. 

Kezalik kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
20 hizmet yılını doldurmuş olanlar 25 yıl hiz
metlerini doldurduktan sonra kezalik istekleriy
le tekaüt olabileceklerdir. Yine kanunun mer'i-
yete girdiği tarihte ordudaki hastabakıcı hem
şirelerden on yıl fiilî hizmeti olanlar 20 yılı dol
durduklarında emekliye ayrılabileceklerdir. 

Polislerden 15 yıl fiilî hizmeti olanlar 22 yılı 
doldurduklarında emekliye ayrılabileceklerdir. 

Bunları ve buna benzer hükümeri münhası
ran bu kanunla yürürlükten kaldırılacak olan 
kanunların tanımış olduğu müktesep hakları 
mahfuz tutmak için kabul etmiş bulunuyoruz. 

Sayın Sınan Tekelioğlu bu hükümlerin Ana
yasaya aykırı olduğunu söylediler. Müsaade
nizle 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesini 
okuyorum: 

«Kanunla kurulan tekaüt sandıkları ile il
gili memur ve müstahdemlerin fiilî hizmet 
müddetleri 25 yılı ve yaşları 50 yi doldurmak 
şartiyle tekaütlüklerini isteyebilirler. Sandık
larla ilgili kurumlar 25 hizmet yılını dolduran
ları tekaüt eder. «Bu hüküm 4222 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesiyle esasen mevcuttur. Bu 
hüküm kaldırıldığı için burada 55 yaş ve 30 
yıl hizmet kaydiyle ye bir az daha takyit edil
mek suretiyle madde tedvin edilmiştir. 

Bunun için maddenin aynen kabulünü istir
ham ediyoruz. (Reye reye sesleri) 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
Emekli Kanunu tasarısında bir memurun Dev
let tarafından veya kurumlar tarafından, ken
disini çalıştıran müessese tarafından emekliye 
sevkedilmesi hususunda türlü hükümler mev
cuttur, 
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Bir kere 65 yaş haddi var ondan sonra 40 

nci madde veçhile her ne suretle olursa olsun 
60 yaşını dolduranları da emekliye sevketmek 
yetkisi verilmiştir. 

Sonra 39 ncu maddenin f fıkrasında yeter
sizliği görülen memurların sicillerin© bakarak 
onları •emekliye sevketmek hakkını tanımıştır. 
Şimdi bunun yanıbaşında bir de 55 yaş ve 30 
yıl hizmet kayıtlarını aynı zamanda ihtiva et
mek üzere dördüncü bir emekliye sevketmek 
yetkisini tanımamak istiyoruz, Bu kanunda 55 
yaşına gelmiş olan 30 sene çalışmış bulunan bir 
kimse 25 yaşında hizmete girmiş olan bir kim
sedir, 25 yaşında hizmete girerse 30 senelik 
hizmetten sonra 55. yaşını doldurmuştur. Bu 
adam kabiliyetsiz ise (F) fıkrası gereğince esa
sen emekliye sevkedilebilir. 60 yaşma gelirse 
zaten emekliye sevkedilebilir. Niçin durup du
rurken 55 yaşına geldin diye emekli muamele
sine mâruz bırakalım. Bu gösteriyor ki, bâzı ar
kadaşlarımın dedikleri gibi, bu Emekli Kamu 
nunda bir tasfiye maksadı takip edilmektedir. 
Bunun maznununda, bu vardır. Bu lâzım mı idi? 
Yani memurları emeklilik kanunu ile tasfiye 
etmek lâzım mı idi? Lâzım değildir. (Lâzımdır 
sesleri) Ben kendi kanaatimi izhar ediyorum. 
Memur yetersizse, ehliyeti yoksa her zaman 39 
ncu maddenin (F) fıkrası gereğince o memu
ru emekliye sevketmek yetkisi esasen mevcut
tur. Şimdi, bir memur hakkında (F) fıkrası tat
bik edilemiyor, çünkü o memur çalışkandır, be
denî takati yerindedir ben seni emekliye sevk-
edeceğim. Niçin çıkaracaksın? Bunun mânası 
olmasa gerektir. Bu itibarla ben bu maddenin 
55 yaş 30 sene hizmet hükmünün zait olduğu 
kanaatinde olduğumu arzetmek istiyorum. Bâ
zı arkadaşlarımız 55 yaş kaydının da kaldırıl
masını ve 30 sene müddeti dolduranların emek
liye sevkediiebilmesini talep ediyorlar kî, bu da
hi zait bir taleptir, bu husustaki önergelerin 
kabul edilmemesi muadelete uygun olacaktır. 
Ben bu mevzu hakkında bir önerge vermiyo
rum, sadece noktai nazarımı izah ediyorum. Ben 
fikrimi tekrar izah edeyim, bu madde ile Hükü
mete bir hak tanınmıştır. Zaten 65 yaşında ise 
tekaüt edilecektir, 60 yaşında ise yine zaten te
kaüt edilebilecektir, yetersizliği ve ehliyetsizli
ği varsa 39 ncu maddenin f fıkrasına göre yine 
tekaüt. edilecektir. 55 yaş ve 30 **n« hizmet 
hükmü ile neyi istihdaf ediyorlar, lütfen bsn»-
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yon kah--etsin nasıl bir nıak»at taMp etmişler
dir?... Te«newür edelim. 

BAŞKAN —-Buyurun Cihad Baban... 
CtHAD BABAN (İstanbul) — Arkadaşlar; 

fcskerî subay ve memurların dış memleketlere 
erittikleri takdirde kendilerine tahmil edilecek 
hizmeeti mecburiye mevzuu etraflıda sayın 
Sırrı Day arkadaşımızın fikirlerini kabul eder 
tarzda mütalâa dermeyan etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; dış memleketlere, burada tah
silini görmüş, subay olmuş arkadaşları gönder
dikten sonra kendilerine 30 senenin üzerinde bir 
10 sene daha hizmet tahmil etmek demek, bu 
arkadaşları daha mebdeinde bu vazifeye şitap 
etmemeleri için zorlamak ve onlara bu vazife
yi bilerek yaptırmamak gibi menfi bir netice 
hazırlamak olur. 15 sene hizmeti mecburiye, bpş 
sene dışardaki hizmete karşılık vazife ve beş 
sene de fazlası, zannederim ki, yeter. Devlet 
kadroları içinde çalışmayı bir mem'eket hiz
meti- olarak kabul ediyoruz. Fakat Devlet Kad
rosu dışında çalışmak demek, memleket dışında 
çalışmak demek değildir ki, orada hazırlanan 
arkadaş Devlete karşı vazifesini gördükten son
ra biraz da kendisi için dışarda çalışırsa gene 
memlekete hizmetini yapmış olmaz mı? Bu iti
barla Sırrı Day arkadaşımızın vermiş olduğu 
takririn kabulünü istirham etmek için buraya 
çıktım. 

BAŞKAN — Bu madde için verilen önerge
leri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim sebeplere binaen 39 ncu mad

denin (B) fıkrasında (veya) kelimesinden son
ra (Bamştay ve Sayıştay Başkanı ve üyeleriyle) 
cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Muammer Yarımbıyık 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin (B) bendinin sonuna (Da

nıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri bu fıkra 
hükmünden, müstesnadır) ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — Bu iki önerge hakkında Başkanlı-
-ğm mâruzâtı şudur: Bu ilâveler 39 ncu maddenin 
IB) fıkrasına aittir. (B) fıkrası şöyledir : Fiilî 
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hizmet müddetleri (30) yılı ve yaşları (55) i 
doldurmuş olanların istekleri üzerine veya seçil
miş belediye başkan?arı ve 40 ncı maddenin (a) 
iıkrasmdakilerle illerin daimî komisyonu üye
leri... 

40 ncı maddenin (A) fıkrası ise: Danıştay, 
Sayıştay ve Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Sa
yıştay, Savcısı, Başkamın Sözcüsü ve Cumhuri
yet Başsavcısı için yaş haddi 65 tir. Ancak... 
falan falan. 

MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) — 
Bunu nereden okuyorsunuz? Elimizdeki kitapta 
böyle birşey yok. 

BAŞKAN — Bunu biraz evvel de arzettim. 
Bunlar elinizdeki nüshalarda yoktur. Komis
yon tashih etmiştir ve madde okunurken bu tas
hihle okuduk. Şimdi de bu önergeler münase
betiyle maksadın hâsıl bulunduğunu arzediyo-
rum. 

MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) — 
Şu halde tashih şekli yalnız zatı âlinizde. Bizde 
yok. 

BAŞKAN «— Sizi kusurlu sayarak arzetme-
dim. Komisyonun verdiği nüsha bu şekildedir. 
Maksadın hâsıl olduğunu ve meseleyi halletmek 
için söyledim. 

MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) — 
Şuhalde maksat hâsıl olmuştur, önergemi ge
ri alıyorum. Tasarıda mevcut olduğunu bilsey
dim teklif etmezdim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maksat hâsıldır, ben de geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 39 ncu 

maddenin (B) fıkrasının (istekleri üzerine) ke
limesinden sonraki kısmının kaldırılmasını di
lerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmedi. 

Başkanlığa 
39 ncu maddenin (B) fıkrasının şu şekilde 

değiştirilmesini teklif ederim. 
Konya Milletvekili 

Dr. Sadi Irmak 
(b : fiilî hizmet müddetleri 30 yılı ve yaşları 
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55 i doldurmuş olanların istekleri üzerine. 

40 ncı maddenin (a, b) fıkralarında yazılı 
olanlarla seçilmiş belediye başkanları ve illerin 
daimî komisyonu üyeleri hariç olmak üzere 30 
hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca 
lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın 
re'sen) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor. 
GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ. 

Mt FEYZlOĞLU (Kayseri) — Profesörler alın
mıştır, doğrudur, iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye. 
GEÇİCİ KOMİS\ON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sayın Sadi Ir
mak arkadaşımızın teklifi; Danıştay, Sayıştay, 
Yargıtay üye ve Başkanları ile üniversite profe
sörlerinin de böyle, kurumca re'sen tekaütlük 
muamelesine tâbi tutulmadan istisna edilmesini 
istihdaf ediyor. Profesörlerin bu katagoriye 
girmesini Komisyonumuz asla mahzurlu görme
miştir. 

Sonra, yaş kaydının kaldırılmasını da tek
lif ediyor. Bunda da bir mahzur görmüyoruz. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Sadi Irmak'in, önergesi 

tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Müsaade buyu
run, anlaşılmadı, önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(B) fıkrasını buna göre tashih ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin B fıkrasının son bendinde 

aşağıda arzedilen değişikliğin yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

« iki misli kadar > ibaresinden sonra : (eski 
mecburi hizmetlerine ek olarak hizmet etmeye 
mecburdurlar. Bu hizmet tamamlanmadan 
emekliye ayrılmalarını istiyemezler). 

Bundan sonrası silinecek. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkmda Komisyo
nun mütalâası nedir? 

GEÇjbCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, bu fık
ra da komisyonda uzun tartışma konusu teşkil ] 
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etmişti. Hakikaten Devlet hesabına tahsilde 
bulunanlar iki misli mecburi hazmet yapmalıdır. 
Ancak yazılı fıkrada 30 hizmet yılını doldur
duktan sonra ayrıca mecburi hizmetin ifasını 
munzam olarak yaptırmaktadır. 

Şimdi» 30 yıl hizmet etmiş, eli titrer, kolu 
titrer. Madde aynen kabul edilirse, ihtiyarlığı
na, 'verimsizliğine bakmaksızın sekiz hattâ daha 
fazla hizmete mecbur tutacağız. Bu hüküm 
şahıs için de Devlet için de zararlıdır. Teklife il
tihak ediyorum. Takdir Yüksek Kamutayındır. 

BAŞKAN — Okuyun. 
(Sırrı Day «Trabzon r un önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — öneregyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilme
di. 

Komisyon, maddeyi oya koyacağım, bir yan
lışlık olmasın, dikkatinizi rica ederim. 

Maddenin B fıkrasının şimdi kabul buyurdu
ğunuz Sadi İrmak'm önergesi vgçhile değişme
sini ve o şekilde tesbit edilen maddeyi oyunuza-
sunuyorum: 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Devam edelim. 

On Üçüncü Kısım 
Yaş Hadleri 

KIRKINCI MADDE — İştirakçi veya tev-
diatçılardan; aşağıdaki fıkralarda ve 43 ncü 
maddede yazılı olanlar dışında fealanlann; vazi
feleri ile ilgilerinin kesümesini gerektiren yaş 
haddi (65) yaşlarını doldurdukları tarihtir. Hiz
met müddetleri ne olursa olsun (60) yaşını dol
duranlar hakkında da kunmd&rmca yaş haddi 
tatbik edilebilir. Bu vazifelere (65) yaşını doldu
ranların açıktan veya naklen tâyinleri caiz değil
dir. 

a) Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkan 
ve üyeleri ile Sayıştay Savcısı, Başkanım Söz
cüsü ve Cumhuriyet Başsavcısı için yaş haddi 
(65) tir. Ancak vazifelerinde kalmaları faydalı 
görülenlerden; Sayıştay Başkan ve üyelerinin 
yaş hadleri Büyük Millet Meclisi Başkanhk Di
vanınca ve Sayıştay Savcısı ile Danıştay ve Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ve Başkanun Sözcüsü 
ile Cumhuriyet Başsavcısının yaş hadleri de Ba
kanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle (3) yü 
uzatılabilir, 
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b) Üniversite ordinaryüs profesör ve profe

sörleri (65) yaşını doldurduktan sonra (70) ya
şını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek 
durumda olmadıkları ilgili üniversite senatosun
ca belirtilinceye kadar çalışabilirler. 

c) Diyanet işleri Başkanı, (65) yaşını dol
durduktan sonra, vazifesini yapmaya yetersizliği 
Bakanlar Kurulunca ve Diyanet işleri Müşavere 
Heyeti Başkan ve üyeleriyle müftüler ve vaizler
de yine (65) yaşını doldurduktan sonra vazife
lerini yapmaya yetersizlikleri Diyanet işleri Baş
kanlığınca belirtilinceye kadar ve dersiamlar 
hayat kaydiyle çalışabilirler; 

ç.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hi
zalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarih
lerdir : 

I - Subay ve askerî memur ve gedikliler : 
1. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 
2. Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüz-

başılar 46 
3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 58 
6. Tuğ ve tümgeneraller ve amiraller 6ü 
7. Kor ve orgeneraller ve amiraller 65 
8. Maraşal ve büyük amiraller 68 
9. 6, 7 ve 8 nci sınıf askerî memurlarla 

memur yardımcıları ve askerî hasta 
bakıcı hemşireler 55 

10. Daha yukarı sınıflardaki askerî me
murlar 60 

11. Gedikli subaylar 52 
12. Gedikli çavuşlar 40 
13. Gedikli üstçavuşlar 43 
14. Gedikli başçavuşlar 45 
15. Başgedikliler 50 
II - Emniyet mensupları : 
1. Her derecedeki emniyet müdürleri ve 

emniyet ve polis müfettişleri 60 
2. Emniyet müfettiş yardımcıları ve em

niyet âmirleri 58 
3. Başkomiser, komiser ve komiser yar

dımcıları 56 
4. Polis memurları 52 

III - Gümrük koruma mensupları : 
1. Gümrük koruma memurları 50 
2. Gümrük koruma kısım âmirleri 55 

IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakı-
cı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları 
ve dağıtıcıları 55 
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Yukarda (Ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli 

bentlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kal
maları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili 
Bakanlarca birer yıllık müddetlerle (5) yıl uza
tılabilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarında gösterilen vazi
felere (65) yaşını ve (ç) fıkrasında yazılı vazife
lere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini dol
durmuş bulunanlar açıktan veya naklen tâyin 
edilemezler. 

e) Seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü 
takdirde tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş 
tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının 
binbaşı ve daha aşağı rütbelileri (57) yaşına ka
dar, diğerleri yukarda gösterilen yaşlardan (5) 
yıl yaşlı yedek subay ve yedek askerî memurlar 
dahi sağlık durumları elverişli olanlarının en 
gençlerinden başlıyarak orduya alınabilirler. 

BAŞKAN — Burada yüksek heyetinize bir 
şey arzedeyim. 

Bu maddede elinizdeki tasarılarda olnııyan 
bir tashih vardır, birinci satırın sonuna «ve 43 
ncü maddede yazılı» kelimeleri eklenmiştir, 
maddo o suretle okunmuştur. 

Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Muh
terem arkadaşlarım, 40 ncı maddenin (B) fık
rasının 70 yaşı geçmemek üzere, ibaresinin kal
dırılmasını rica ediyorum. Bu ibarenin kaldı
rılmasını rica etmekteki esbabı nıucibem şudur; 

Üniversite bir yüksek mektep değildir. Üni
versite bir ilmî araştırma merkezidir, tetkik ve 
bulma yeridir. Üniversite profesörü; 65 yaşını 
doldurduktan sonra tam kalitesini almış ve il
mî çalışma yolunda, insanlığa, Türk Milletine, 
tababete, ilme, fenne yeni buluşlar yolunda 
hizmet gören insandır. 70 yaşma gelen Üniver
site profesörü eğer kanserin âmili marazını bul
mak üzere iken hayır efendi, sen 70 yaşına gel
din artık çalışamazsın diye çıkaracakmıyız ? O 
insanlığa hizmet sahasında çalışan üniversite 
profesörü 71 yaşında bir hastalığın ilâcını bul
mak üzere ise, sen bu yaşa geldin, hayır iş ya-
pamıyacaksın diye tekaüde mi sevkedeceğiz ? 
Onu tekaüt etmek yetkisinin üniversite senato

suna bırakılmasının üniversitenin ilmî karak
teri ve üniversite vasfı bakımından faydalı mü
şahede etmekteyim. Bu kaydın kaldırılması 
için Başbakanlığa bir takriri sunuyorum, tak
dir sizindir takririmin kabulünü bilhassa rica 
ederim. 
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CİHAT BABAN (İstanbul} — Muhterem 

arkadaşlar, ben bu 40 ncı maddenin (A) fıkra
sındaki temdit müessesesinin aleyhinde bulun
mak için söz almış bulunuyorum. 

Temyiz ve Danıştay Reisini Hükümet, Sa
yıştay Reis ve üyelerinin tekaütlük müddetini 
Meclis Riyaset Divanı birer sene fasıla ile tem
dit edeceklerdir. Sayıştay ve Danıştay Reis ve 
üyelerinin müddetlerini temdit edecek olan 
makamın yani Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanının icraî idari bir karar verebilmen hak 
ve salâhiyetini haiz olup olmadığı benim için 
şüphelidir, kanaatime göre Riyaset Divanı böy
le bir karar verebilecek salâhiyet ve sıfatı ha
iz değildir. Hükümetin Temyiz, Reisinin ve âza
larının müddetlerini temdit salâhiyetini haiz 
olmasını adlî istiklâl ile kabili telif görmemek
teyim. Temdit hakkının Hükümetin' elinde ol
duğunu bilen bir Temyiz Reisinin ve âzalarının 
adlî istiklâl içerisinde karar verebileceği hak
kında kendisinde olmasa, sizde olmasa bile va
tandaşlarda bir şüphe ve tereddüt hâsıl olabilir. 
Bu itibarla eğer 65 yaş az ise, müddeti 68 yaşa 
çıkaralım, fakat bu temdit müessesesini kaldı
ralım. 

Bir önerge veriyorum, kabulünü Yüksek 
Meclisin takdirine arzediyorum. 

* BAŞKAN — Bir noktayı arzedeyim. Meclis 
Başkanlığına tâbi olan yalnız Sayıştaydır, Da
nıştay değildir. Sayıştay Meclisin murakabe 
uzvudur, Yüksek Meclis adına vazife gören bir 
müessese olması dolayısiyle buraya bağlıdır. 
Danıştay Meclis Riyasetine tâbi değildir. 

CÎHAD BABAN (İstanbul) — Bakanlar 
Kurulu da aynı şeydir. Prensip değişmez. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğimiz sebeplerle 40 ncı mad

denin b fıkrasındaki (70 yaşını geçmemek üze
re) kaydının kaldırılmasını teklif ederiz. 

Seyhan Milletvekili Samsun Milletvekili 
Dr. Makbule Dıblant Cemil Bilsei 

Yüksek Başkanlığa 
Kırkıncı maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ediyorum \ 
Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkan ve 

üyeleriyle, Sayıştay savcısı, Başkanın sözcüsü 
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| ve Cumhuriyet Başsavcısı için yaş haddi «68» 

dir. İstanbul Milletvekili 
Cihad Baban 

(Seyhan Miletvekili Makbule Dıblan ve 
Samsun Milletvekili Cemil Bilsel'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler., 
Anlaşılmadı. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk-
sınlar.. Etmiyenler.. önerge kabul edilmemiş-
tir. 

(İstanbul Milletvekili Cihad Baban'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; maddede bâ
zı tashihler vardır, müsaadenizi rica ederim. 

Hayrat hademesi için emeklilik hakkı ta
nınmıştı. Bunlar için buraya bir fıkra eklen
mesi icabediyor. (C) fıkrasının son satırından 
bir evvelki satırda «Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca» kelimesinden sonra «Ve hayrat hademe-
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
aylık alan vâizlar 65 yaşını doldurduktan son
ra vazifelerini yapmaya yetersizlikleri Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce belirtilinceye kadar» 
diye devam edecegktir. 

Sonra, şifr rumen IV var; bundan sonra V 
rakamı konacak ve kaşısına: «Büyük Millet Mec
lisi stenografları 50» diye yazılacaktır. 

Onu takip eden fıkra da : Yukarda (Ç) 
fıkrasının IH, (IV) ve V işaretli bentlerin» şek
linde düzeltilecektir. 

Maddenin bu tashihlerle oya arznı rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi; komSsyon sözcüsü 
arkadaşımızın tadilleri dairesinde, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

On dördüncü Kısım 
Emekli Aylığı 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Emekli aylığı, 
iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
toplamına göre ve vazifeden ayrıldıkları tarih
teki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 nci 
maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam 
aylık veya ücretleri tutarı üzerinden aşağıda 

I gösterilen nispetlerde bağlanır. 
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Filî ve itibari hizmet müddetleri toplamm-

daki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasında esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin 
on ikide biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

İstekleri üzerine emekliye ayrılanlardan bu 
aylık veya ücretleri (3) tam yıl almamış olan
ların emekli aylıklarına bir alt derece aylık 
veya ücreti esas tutulur. Ve nu hüküm 15 nci 
maddenin (Ih) fıkrasına göre bir veya iki üst 
derece aylık veya ücret üzerinden kesenek ve
renler "hakkında keseneğin (3) tam yil verilip 
verilmediğine göre tatbik edilir. Anoak ücret
leri tutarı en aşağı derece aylık veya ücret tu
tarlarından az olanlar için bu şart aranmaz. 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı Bağlamaeak emekli ay-

yıl lığının % nisbeti 

20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49 
30 50 
31 51 
32 52 
33 53 
34 54 
35 55 
36 56 
37 57 
38 58 
39 59 
40 60 
41 61 
42 62 
43 63 
44 64 
45 65 
46 66 
47 67 
48 68 
49 69 
50 ve daha fazlası 70 
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Bağlanan aylıkların 50 kuruştan «aşağı ke

sirleri 50 kuruşa ve 50 kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Gl. Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar; 41 nci maddenin 3 ncü fıkrasında deniyor 
ki; istekleri üzerine emekliye ayrılanlardan 
bu aylık veya ücretleri (3) tam yıl almamış 
olanların emekli aylıklarına bir alt derece ay
lık veya ücreti esas tutulur. 

Efendim; bu. şimdiye kadar ki, mevzuatta 
iki sene idi, bunu yüksek dikkatinize arzettik-
ten sonra ilâveten şunu da arzedeyim ki; üç 
sene kaydını kabul ettiğiniz takdirde ne sivil 
ve ne de orduda derece ve rütbesi maaşı üze
rinden tekaüt olmaları imkânı olmadığı gibi, 
olabilecekleri de parmakla göstermek imkânı 
yoktur. Kabul ettiğimiz terfi asgari müddet
leri bundan azdır. Bu itibarla bu, tatbikatta, 
arzusu ile emekliye ayrılmak istiyenleri mağ
dur edecektir. 

Binaenaleyh bu üç tam yıl kaydının, eskiden 
olduğu gibi, iki yıl olarak tashih edilmesini 
yüksek tasvibinize arzediyorum. Bu maksatla 
bir de önerge takdim ediyorum. Kabulünü Yük
sek Kamutaydan rica ederim. (Kabul, kabul 
sesleri) 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, ben 
de bu maddenin Sayın Durukan gibi aynı kısmı 
üzerinde durmak istiyorum. Yalnız ben bir az 
daha ileri gideceğim. 

Memurlardan 30 yılını donduranlara bu ka
nuna göre emeklilik hakkının verilmesini kabul 
etmiş bulunuyruz. Fakat öyle memurlarımız 
var ki, 25 yılda emekli hakkını haiz bulunuyor
lar, bir kısmı da bu Emeklilik Kanununun çık
masını bekliyorlar. 

Şimdi bir memur bareme göre maaş almak
tadır, 30, 40, 50 lira asli maaşı vardır, bu me
mur hu kanun hükümlerine göre üç yıl daha 
aynı maaşta çalışmak yani üç yıl bu maaşı al
mak mecburiyetindedir, o dereceden emekli 
olabilmek için. 

Bir memur çalıştığı dereceden emekliye ay
rılacağını düşündüğü takdirde ve emekli olaca
ğını aklına koyduktan sonra artık bu memurun 
çalışmasından bir verim almamız mümkün de
ğildir. Devlet dairelerinde bu şekilde son yılla
rını doldurabilmek için uzun müddet mezuni-
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yetle geçiren yüzlerce memurumuz vardır. Ve 
bunlar aylıklarını alabilmek ve eski Emeklilik 
Kanununun vermiş olduğu son aldıkları maaşı 
iki sene almak ve bu vasıftan istifade etmek 
için yüzlercesi mezunen beklemektedirler. Bizim 
bu kanunla yahut gelecek kanunlarla bir me
muru bir doktor raopru almıya, ve hasta gös
termeye hakkımız yoktur ve biz buna sebep 
olmıyalım. Bu kanunların fevkalâde âdilâne 
yapılması ve vatandaşların eline geldiği zaman 
hiçbir noktasında sağa sola sapmamasını isti
yorum. 

Yine bu kanunun bu maddesi kabul buyu-
rulduğu takdirde memurlar son almakta olduk
ları maaş üzerinden tekaüt olabilmek için 3 yıl 
beklemek zaruretindedir. Bunun için memur 
maaşının tamını alabilmek için ve bunun hü
kümlerine uyabilmek için aynı memur hastalık 
veyahut yorgunluk veya şahsi birtakım işlerin
den dolayı bu 3 yılı doldurmak ve istifade ede
bilmek için bulunduğu masanın iskemlesini is
tismar edecek izin alacaktır. Bu olmakutadır 
ve böyle devam edip gidiyor. Bunun, için ricamız 
Kanundaki bulunan 3 yıl kaydının kaldırılma
sıdır. 

Bir şanssızlık eseri olarauk kanunun tümü gö
rüşülürken kifayet takriri verildi ve ben konuş-
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mak fırsatım bulamadım. Gönül arzu ederdi ki; 
Emeklilik Kanunu Meclise gelmeden evvel Hü
kümet tarafından İJÜtün bakanlıkları ilgilendi
ren ve zat işleri dairelerinin ellerinde bulunan, 
Danıştayda, Sayıştayda hattâ Dilekçe Komisyo
nunda bulunan tipik vakaları istidaları tetkik 
ederek bir karara varılsın, da, onlardan gelen 
hüküm ve ihtiyaçlara göre bu kanun hazırlan
mış olsun. Eğer emeklilik kanun tasarısı bu şe-" 
kilde vatandaşın, ihtiyaçları göz önünde tutulup 
hazırlanmış olsaydı bizi burada fazla söyletmek 
zahmetinden kurtarırdı. Fakat bu koordinasyon 
yapılmadığı için bu kanunun bâzı maddelerinde 
görüş ayrılıklarını ifade etmek mecbu
riyetinde kalıyor ve bundan üzüntü 
duyuyoruz. Kanun birçok haklarında görülen 
aksaklıkları arkadaşlarıma bırakıyorum. Çok 
söylemek korkusiyle huzurunuza çıkıp müdafaa 
edemiyorum. Bununla beraber 41 nci maddenin 
3 yıl hizmetten sonra emekliye ayrılma kaydinin 
çıkarılmasını rica eder. Bunun için bir önerge 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında daha dört 
arkadaş söz istemiştir. Bugün saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18 

Î K Î N C Î OTURUM . 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açıldı, 41 nci madde
nin görüşülmesine devam ediyoruz, söz Sinan 
Tekelioğlu 'nundur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, "bu 41 nci maddenin üçüncü fıkra
sında: Arzulariyle tekaüde sevkedilmek isti-
yenlerin almakta olduğu maşşı üç sene alma
yanları ondan evvelki maaşları tutan üzerin
den tekaüde sevkedilir, diyor. Bundaki mak
sat açıktan açığa görülüyor İd tekaütlüğünü 
arzu eden insanlara tekaüt olabilmesinin te

minatı olarak buraya konmuştur. Halbuki biz 
ona almakta olduğu maaşı üç sene alacaksın 
dersek bu adam üç senede zaten' terfi edecek
tir ve ondan sonra da zaten tekaüt olmak iste-
miyecektir. Çünkü hiçbir insan tasavvur edile-
mezki tekaüt olmazdan evvel daha müreffeh 
olduğu halde tekaüt olduktan sonra alacağı, 
hizmet süresine göre, 1% 50 veya 60 nispetinde
ki bir maaşla yaşamayı arzu etmez, Zaten di
ğer kanunlarda bu müddetin iki sene olması 
kabul edilmiş, terfi müddeti üç senedir. Bura-
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da da bu üç senenin 2 seneye indirilmesi adale
te daha uygun olur. Ve bu suretle tekaütlüğü
nü istiyecek insan tekaüt olmasiyle ikramiye 
almamış olur. Bendeniz de Eyüp Durukan'ın 
vermiş olduğu önergeye iştirak ediyorum. 

LÛTFI GÖREN (Bolu) — Arkadaşlarım, 
çok mühim bir kanunun müzakeresinde bulunu
yoruz. Bu kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında istekleri üzerine emekliye ayrılanlar 
bu aylık veya ücretlerini üç tam yıl almamış 
olanlar emekliye ayrıldıklarında bir alt derece 
aylık ücreti esas tutulur diye bir hüküm kon
muştur. Ben Komisyondaki müzakereyi dinle-
yemedim. Anladığıma göre bu hüküm Sandığı 
korumak için konduğu anlaşılıyor meselâ 40 li
radan 50 liraya terfi eden bir arkadaş bir sene 
sonra tekaütlüğünü isterse 50 lira üzerinden te
kaüt aidatı vermediği için 40 lira üzerinden 
maaş bağlanması Sandığın lehine olur diye dü
şünülmüştür. Ve bu bakımdan doğru olabilir. 
iki sene on bir ay aidat ödedikten sonra yani 
50 lira maaş üzerinden aidatını üç seneden bir 
ay eksik ödemiş olursa 40 lira üzerinden maaş 
alacaktır. Fazla ödediği aidatı ne olacaktır? 
Sandığın lehine kalacaktır. Yani şu demek olu
yor ki, hangi aylık üzerinden aidat vermişse 
o aylığın üzerinden tekaütlüğü icra edilir. Bu 
böyle olunca bir ay eksik olması yüzünden 50 
lira üzerinden vermiş oluyoruz. Aidatın fazla 
aidatı ne oluyor? O da vatandaşın aleyhine yü
rümüş oluyor. Binaenaleyh kanunda esas ola
rak bâzı şeylerde görüyoruz ki, küsurat vahide 
iblâğ ediliyor. Binaenaleyh iki sene 50 lira üze
rinden aidat vermişse terfi müddeti üç yılın sü-
lüsanmı vermiş olduğuna göre o maaş üzerin
den emeklilik aylığı verildiği takdirde gerek 
emekli ve gerekse Sandık için bir haksızlık 
mevzuubahis olamaz kanunda üç yıl kaydı ka
nunda kalırsa üç yıl sonunda bir derece terfi 
hakkını iktisapeder. Binaenaleyh biraz daha du
rur terfi edebilir. Bu kanunun hükmü her te
kaüt edilen emekliye bir alt dereceden tekaüt 
maaşı alabilecek demektir. Halbuki bu yan
lıştır. Burada vermiş olduğu aidatın üçte iki 
senesini vermişse artık bunun bir senesini ver
medi diye aranmamalıdır. Çünkü iki seneden 
noksan aidat verenlerin verdikleri bu kısım aidat 
Sandık lehine kalıyor. Binaenaleyh iki sene 
aidat ödedikten sonra Sandık emekliden ayrıca 
bir hak aramamalıdır. Hakkaniyet, adalet 
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bunu âmirdir. Binaenaleyh ben bu mevzuda 
bir takrir takdim ediyorum; kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mitat Şakir Alta». (Yok ses
leri). 

Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 

bir sualimin cevabının zapta geçmesi için söz 
almış bulunuyorum. 

İstekleri üzerine emekliye ayrılanlar, bu 
aylık ve ücretleri 3 tam yıl almış olmak kaydı 
-v ardır. 

Değişmeler iki türlü olur. Birisi; memur, 
Barem Kanunu esasları dairesinde terfi eder, 
derecesi değişir. Bu kanundan kastedilen 
maksat bu mudur? Yaksa Devlet bazan yeni 
barem dereceleri kurar, dereceler değişir, ba
zan kanunlarla maaşlara zam yapılır, maksat 
derecelerin değişmesi midir, yoksa aynı derece
de maaşın değişmesi de dâhil midir? Tavzihini 
rica ederim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bu 42 nci maddede memurun hangi derece 
üzerinden tekaüt edilmesi için kayıt, şart koşar
ken iki şekil gösteriliyor, kendisi isterse üç 
»eneyi tamamlamamışsa bulunduğu derece
den bir aşağı derece üzerinden tekaüt edi
liyor, kendisi istemezde, Hükümet çıkarır
sa, yani kurumu tekaüde sevkederse o za
man buulnduğu dereceyi tamamlasın, tamam
lamasın, bir gün dâhi bulunmuş olsa, bu ifadeye 
göre bulunduğu derece üzerinden tekaüt edilecek
tir. Bendenizin bu ifadeden anladığım bu. De-
mekki Hükümet memuru çıkarırken bir taviz ve
riyor. Yani kendi çıkarırsa bulunduğu derece üze
rinden çıkarıyor. Bendeniz bu noktaya mutabık 
değilim. Devletin çıkarmak istediği memura ta
viz verilmesine lüzum görmem. Doğrudan doğru
ya şartlar birleşmeli. Ya üç sene dolmuş olsun 
yahut da olmasın. Her iki şekilde de ya bulundu
ğu dereceden yahut da tamamlamadığına göre 
aşağı dereceden tekaüt edilmeli. 

Yalnız burada Sandığın bir düşüncesi var; 
diyor ki, bu Tekaüt Kanunu prim esası üzerine, 
sigorta esası üzerinedir. Gerçi tam Sigorta Kanu
nu değil ama Tekaüt Kanunudur, fakat esas 
olarak bu prensipi ele alıyor. 

Primi ödemediği zamana ait tekaüdiye 
talısis edilemez deniyor. Bu takdirde üç sene bu
lunmadığı için aşağı dereceden tekaüt oluyor v» 
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bulunduğu derecede kaç ay kalmışsa o aylar he
sap edilerek tekaüt maaşının % 1 nin 12 de biri 
zammedilmek suretiyle tekaüde sevkediliyor. Ben
deniz, kendi kanaatime göre, bir memurun bir 
derece terfi etmesi için üç sene hizmet etmiş ol
ması esasını kabul etmiş bulunuyoruz. Şu halde 
bir derece yükselmiş olan bir memur, evvelki de
recede üç sene hizmet etmek suretiyle hak ka
zanmış oluyor. Bu hakkı kazandığını bildiğimiz 
halde, kendisini tekaüt ederken bu hakkı alıyo
ruz, aşağı derece üzerinden tekaüt ediyoruz. Mes
nedimiz primini vermiş olması. 

Esas prensipimiz sigorta ve prim olduğuna 
göre, bu bakımdan haklı görüyorum, primini ver
diği derecenin tekaüdiyesini tahsis etmiş oluyo
ruz. Bunun için bendeniz bir mutavassıt bir fi
kir düşündüm, Yüksek Heyetiniz kabul buyu-
rursa, reyinizi kullanırsınız. 

Bir kere memur bir sene bulunduğu derecede 
çalışmış olsun diyorum. Eğer bir seneden aşağı 
derece maaşından tekaüt olsun. 

Binaenaleyh bir seneden fazla çalışmış olan
ların prim vermemiş denilmemesi için mademki 10 
senelik ücrette geçmiş hizmetlerin primlerini öde
mek suretiyle tekaütlüğe dâhil edilmesi kabul 
edilmiştir, Binaenaleyh burada iki senelik bir 
müddet kalıyor, bu iki senenin primini ödesin ve 
kendisi de almakta olduğu maaş derecesi üze
rinden tekaüt olsun diyorum. 

Buna esas olmak için bir misal aldım; mese
lâ : 40 liraan 50 liraya yükselmiş olan bir memur 
50 liradan bir sene o derecede bulunması şar-
tiyle bir seneden sonra, iki senelik prim ödemesi 
lâzımgelecek, bu da seneliği 120 lira tutuyor, fa
kat bunun mukabili daimî olarak her ay 19 lira 
da kazanmış olacaktır. 

Bu hususta bir takrir de takdim ediyorum, 
zannederim ki, büsbütün kalksın diyen arkadaşla
rımla, hiç kalkmasın diyen komisyon arasında 
mutavassıt bir fikirdir. Rey Yüksek Heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bu İM veya üç sene meselesinde şu 
noktayı tebarüz ettirmek isterim Eskiden Hükü
met, memura lüzum olduğu için onu tekaüt et
mezdi ve sen terfi ettin, bu dereceyi aldın, bu 
derecede daha iki sene kal da senin tekaütlük 

F.1M0 0 : 2 
| hakkını tanıyayım derdi. Halbuki şimdi, sa

bahleyin de burada münakaşa ettiğimiz madde
ye göre memurları bir tasfiyeye tâbi tutmak is
tiyoruz. Bu tasfiye mekanizmasını iyi işletebil
mek için eski kanunun kabul ettiği 2 - 3 seneyi 
nazarı itibara almamamız lâzımgelnıektedir. Ya-

I ni gönül hoşluğu ile, memuru memnun, ederek, 
! daha iki seneyi beklemeden bulunduğu derece

den, emekliye sevkedelim diyoruz. 
Yüklemİyerek bulunduğu dereceden, isterse 

I o derecede altı ay geçsin, isterse altı gün geçsin 
I kendi rızasiyle tekaüde sevketmek lâzımgelir. 
i Bu rıza meselesi, yani memurun kendi rızası me

selesi; esasen dairesi tarafından tekaüde sevke-
dilirse böyle müddete lüzum yoktur, isterse iki 
gün alsın, dairesi tekaüt ettiği zaman o maaşla 

I tekaüt edilebilir. 
Şimdi dairesine verilen bu hak ki müddetle 

i mukayyet değildir. Bendenizce tamamen dairesi 
gibi, kendisi de iki seneyi beklemeden otuz sene-> 
yi bitirirse, tekaütlüğünü istesin yoksa, aşağı de
receden tekaüt olmamak için memur ayak sürü
tür. 30 seneyi bitirmiş olan bir memur kendi 
rızası ile tekaütlüğünü isterse böyle bir müddet 
endişesi kendisinde olmasın. Çünkü prensip 
tutmuyor, aldığı maaştan bir derece aşağı te
kaüt olmak da insana biraz ağır gelir. Fakat 
deniliyor ki; Sandık bir riske giriyor. Çünkü 
iki sene prim verecek ve bu primi verdikten son
ra ancak bu dereceden tekaüt maaşı alabilecek
tir. Benim şahsi kanaatim budur ki, eğer Sandık 
tamamen bir sigorta şirketi olsaydı bu şekilde 
kabul ederdim. Fakat bu nihayet bir sigorta 
şirketi değildir. Biz ne yapmak istiyorduk; biz 
bu Sandığın karakterini şöyle tesbit ettik. San
dık, aynı zamanda bir Hükümet organıdır ve bu 
madde ile bir tasfiye gayesi de istihdafp ediyo
ruz. 

Bu gibi ince hesapları ve sigorta hesaplarını 
düşünmiyerek gönül hoşluğu ite kendileri te
kaütlüklerini istesinler. Bunu, yani hiç değil
se iki seneyi kabul edelim, yani üç seneyi iki 
sene olarak yapalım. Sayın- Hasene İlgaz'm 
verdiği takrir yani sigorta, prim esası üzerine 
değil, doğrudan doğruya tasfiye gayesini ko
laylaştırmak için memurun kendi ihtiyariyle, 
gönül rızasiyle tekaüde sevkedilmesini istemesi 
çok yerinde birşey olur; dairesi yaparsa memur 
için çok acıdır, fakat kendisi isterse gönül rı-

I zasiyle demektir. Bunu temin edebilmek için 
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bu müddetin kaldırılması çok yerinde olur. Ama 
Sandığa bir risk tasavvur buyurulursa, ovakit 
hiç değilse iki sene kabul ederiz. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. ' 

BMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bu 
maddede kendi rızası ile tekaüt olmak istiyeıı, 
meselâ 25 lira maaştan 30 liraya geçen 30 lira
da bir sene çalışırsa ben tekaüt olmak istiyorum 
derse, hayır 25 liradan tekaüt olacaksın diye 
bir kayıt vardır. Bendenizce bu kayıt doğru de
ğildir. Bir defa yaptığımız bütün kanunların 
maksadı şu milletin hizmetinde olan memurları 
iyi çalıştırmaktır. İyi çalıştırmada en mühim 
âmil de memurun içinden gelen istek ve arzu
dur. Bu istek ve arzu olmadığı takdirde biz me
murlara bunu tatbik etmek istersek randımanı 
düşürebiliriz. 30 üzerinde iki sene çalışmışsın 
üç seneyi doldur, dediğimiz zaman belki o bir 
seneyi doldurmak ister ama nasıl dolduracağı
nı tahmin buyurursunuz. Bu bakımdan bu çok 
sakattır. Diğer taraftan sigorta esasına da mu
gayirdir gibi geliyor bendenize. Akdi bir bük
me dayanan ve memurlar arasında müşterek bir 
Sandık olan bu Sandıkta nihayet memurların 
arzu ve isteklerinin de nazarı dikkate alınması 
lâzımdır ki, Sandıkdaki müsavat ve adalet 
prensipi tahakkuk etsin. Diğer taraftan Dev
let, kendi tekaüt ettiği memura, 25 liradan 30 
liraya geçti ise ve bu maaşta bir sene çalışmışsa 
seni 30 lira üzerinden tekaüt ederim diyor. Fa
kat kendi arzusiyle tekaüt olmak isterse ve 30 
lirada iki sene çalışmışsa seni bu maaş üzerin
den tekaüt etmem üç seneyi doldur, diyor. 
Böyle Devlet nizamı içinde bu kadar aykırılık 
tatbikatta millet işini sakatlıyabilir. Bu bakım
dan bu maddenin değiştirilmesi ve daha uygun 
bir hale getirilmesi uygun olur kanaatindeyim. 
Aksi takdirde sakat bir madde çıkmış olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, emeklilere son aldıkları aylık üzerinden 
maaş bağlanmasını tasarıda kabul etmiş bulun
maktayız. Yalnız isteğiyle emekliye ayrılanla
rın son maaşı üç sene alması esası bu maddede 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Arkadaşlarımız 
3 fikir ortaya atmışlardır. Birisi; tam 3 yıl al
mış olma kaydının kaldırılarak son aylığı üze
rinden emekliye ayrılmasıdır. Buna Komisyon 
olarak asla iştirak etmiyoruz. Çünkü primini 
vermediği bir aylık tutarı üzerinden maaş bağ-
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lamak hem Devletin hem Sandığın hem de San
dık ortakları yani iştirakçilerin aleyhine bir ne
tice doğurur. Bunu doğru .bulmuyor ve iştirak 
etmiyoruz. 

Bâzı arkadaşlar da 3 senenin 2 seneye indi
rilmesini istediler buna itirazımız yoktur. Ta
raftar olabiliriz. 

Üçüncü teklif Niğde Milletvekili ibrahim 
Refik arkadaşmıızmdır. 3 sene son aylığı al
mamış olanlar eksik aldıkları aylıkların prim ve 
karşılığını kendisi versin ve bu suretle son al
dığı maaş veya ücret üzerinden emekliye ayrıl
sın. Bu teklif de Sandığın ve diğer ortakların 
aleyhine» bir risk ve zarar tevlit etmiyecektir. 
Bu da nazarı itibara alınabilir. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, sigorta esasına 
müstenit Emekli Sandıkları muayyen bir yaştan 
sonrasını sigorta etmezler. 60 yaşma kadar 
olan hizmeti sigorta ederler. 60 yaşından sonra
ki hizmet aylığını alır emeklilik aylığına mües
sir olmaz. 35 yıl hizmete kadar olan devreyi 
kabul ederler, 35 yıldan sonrasını sigorta et
mezler. Keza maaşların muayyen bir hadde 
kadar olanını sigorta ederler, muayyen had
den sonraki maaşları sigorta edemeyiz derler. 
Biz bu kanunla ne yaş, ne hizmet süresi, ne 
maaş bakımından hiçbir tahdit yapmış değiliz. 
Yalnız primi vermediği, aylık üzerinden maaş 
bağlamıyoruz. Hangi maaşın primini vermiş 
ve ödemişse onun üzerinden kendisine aylık bağ
lanacaktır. Sayın Lûtfi Bey arkadaşımız iki se
ne 11 ay çalışacak, bir ayı kalmış, neden bir 
ay için eksik maaş bağlansın dediler. Efendim, 
kendisini zorlıyan mı var? Bir ay daha sabret
sin vazifesine devam etsin ve son maaşı üzerin
den tekaüt olsun. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Yani idare etsin. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bunu bir sebep 
olarak göstermek mümkün olmaz. Aksi de 
mevzuubahis olabilir. 1 ay maaş almış, prim 
vermiş; 35 ay prim vermemiş. Terfi ettiği maaş 
üzerinden tekaüt olması doğru mudur? Bunlar 
ufak şeylerdir diye kabul ediliyor ama topla-
nmea Sandık için büyük risk teşkil eder San
dığı tehlikeye düşürebilir. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Derecenin 
izahını rica etmiştim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Af buyurun, 
işaret etmiştim unutmuşum, arzedeyim. 

Barem esaslarında yapılacak değişiklikleri e 
maaş ve ücretlerde vııkubulacak artışlar da terfi 
gibidir. Yani artış ister kanunen olsun, yani 
böyle bir revizyonla olsun, isterse terfi suretiy
le olsun, u sene almış olması esastır. İkisi 
arasında fark yoktur. 

FAZIL AHMET AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar; sözümü kısa kesmeye çalışacağım. Şim
di söz alışımın sebebi sabahleyin vâki olan be
yanatımın ruhuna maalesef, bir saniye için 
dönmek ıztırarını duymuş olmaklığımdır. Ben 
sabahleyin bu kanunun ruhunda gördüğüm bir 
zihniyete, istikbale doğru yönelmiş ve terakki, 
teali ruhu ile teslih edilmiş bir cemiyet için za
ruri gördüm. Halbuki, görüyorum, maalesef 
kanunun ruhunda ve müdafaasında bu m arazi 
zihniyet devam ediyor. 

Arkadaşlar; bu kürsünün üzerinde, kendi
line memleketin müncisi adını verdiğimiz Büyük 
Atatürk bir gün geldi, Devlet nutkunda; nefi 
hazine mefhumu ile istizah etti. Niçin? Niçin di
ye biz düşündük. Dedi ki, zira bu memlekette 
Hazinenin nefi, milletin, ferdin menfaati için 
olması lâzımgelen bir mülâhaza olmaktan çık
tı, doğrudan doğruya gayet dar, fırtınalı ha
sis bir mefhumu galiz haline geldi. Bununla mü
cadele etmek zihniyetinin de maalesef aynı ru
hun, aynı hastalığın nüksetmekte olduğunu 
görüyoruz. 

Şimdi huzurunuza takdim edilen kanım. !a 
şu maddeler içinde aynı rahatsızlığ veren Kr 
alâmet vardır. 

İki senemi idi, hayır üç sene çalışması lâ
zımdır. Bunun için biı takım esbap serdedili-
yor. Nedir efendim? 

Bir sandık tesis ediliyor. Bunun sermayesi 
muayyen birtakım ve herkesin malûmu oh n 
daha orta tahsil zamanında öğrenilmiş olan şef
leri tekrar olur. 

Efendim; gelen bu esvap benim sırtım için
dir, eğer sırtıma uymazsa benim sırtım kesil
mez, benim ayakkabım benim ayağım içindir, 
ayağıma uymazsa ayağım kesilmez. 

Ayakkabıyı ayağıma uydurmanın çaresir e 
bakarım. 

Şimdi, bir zihniyet, maalesef tamamen nazari 
bir ilmiyet, sahte bir ilmiyet göstererek asıl is-
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tihdaf ettiği gayeye cevap vermez bir mahiyet 
alıyor. 

Dediğimi pek iyi anlıyorsunuz. Tafsilâta 
girerek başınızı ağrıtmak istemem. Sabahle
yin de arzettim. Binaenaleyh ben de arkadaş
larımın fikirlerine iştirak ediyor ve önergenin 
kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; beni 
söz almaya sevk eden sayın Fazıl Ahmed Ay-
kaç arkadaşımızın, bu tasarı vesilesiyle, gerek 
Hükümet tarafından gerek Komisyon Sözcüsü 
tarafından, pinti bir menfaat, Hazineye men
faat zihniyetinin tamamen ön plânda tutuldu
ğu ve bir sahte ilmiyet veyahut ilmilik prensi-
pine dayanılarak birtakım bu memleketin şart
larına uymıyan hükümleri, yaratmak veya mü
dafaa etmek istediğimiz ifade edildi, eğer ben 
yanlış anlamadımsa. ,. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Çok doğru anlamışsınız. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Evvelâ şunu ifade edeyim 
arkadaşlar. Emeklilik Kanunu tasarısı müza
keresine başlandığı andan itibaren birçok ar
kadaşlarla bâzı mevzularda anlaşamamazlıkla-
rımız olmuştur. 

Arkadaşlar, Emeklilik Kanunu asıl hüvi
yeti ile bir sigorta müessesesidir. Yalnız kâr 
tevzi eden bir sigorta müessesesi değil, muay
yen âmme hizmeti görenlerin istikbalini temi
nat altına alan onların ve onların hizmet ettik
leri müesseselerin iştirakiyle vücut bulan her 

şeyden evvel kendisine istinat etmesi lâzımge
len bir sigorta müessesesidir. Bununla beraber 
bu müessesenin hususiyeti bu müessesenin 
Devlet teminatı, kefaleti altında olduğunu ifa
de eder. Böyle bir hedefe vücuda getirilen bu 
tasarının şerefi bizden evvelki Hükümetlere 
aitt ir; bu tasarıyı bizden evvelki Hükümetler 

a zırladı. 
Fazıl Ahmed arkadaşımız gayet iyi bilirle* 

ki bu Emekli Kanun tasarısı ile bugünkü güç 
bütçe durumu karşısında 25 - 30 milyon lira 
emekli, dul ve yetimlerin terfihi için bir feda-
krlîk yapılmaktadır. Bu, küçümsenemez arka
daşlar. Hazine menfaati zihniyeti değildir ar
kadaşlar. 

785 
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İkincisi; bir emekli sandığı her şeyden ev

vel sigorta esasına dayanan bir emekli sandığı 
ilmin tekniğin mevlûdudur. Edebi bir eser gi
bi ortaya sigorta sandığı çıkarılamaz, meyda
na gelemez. Elbette hesaba, kitaba, tekniğe 
istinat etmek mecburiyetindedir, mevkiinde
dir. Burada bir tarafımız bu kürsüden sizi din-
liyen birçok emekli dul ve yetimlere bakıyor
sa bir tarafınızla da Milletvekili sıfatiyle Dev
leti düşünmek mevkiindeyiz. Bunun telifi lâ
zımdır. Davul benim boynumda tokmak sizin 
elinizde, hayır, hayır arkadaşlar buna imkân 

ktur. Eğer bn davulun sesi iyi çıkmıyorsa 
daha iyi davul çalan bir arkadaşınızı bu işe me
mur edersiniz. Hükümetiniz bunu derpiş et
miştir, muayyen hesaplara istinat ederek yük
sek huzurunuza getirmiştir. Mesuliyetini şah
san deruhde ettiğim, deruhde etmek mecburi
yetinde bulunduğum sandığın riziklerini arttı
racak mahiyette hükümler kabul buyurduğu
nuz takdirde Hükümetiniz belki de bu tasarıyı 
geri almak ve bu tasarı üzerinde düşünmek 
mevkiinde bulunacaktır. 

Bunu arzetmek isterim. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Tehdit yok, alırsa alsın, tehdit yok. Böyle 
konuşulmaz. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Biz 
takabbül ederiz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, herkesin 
sual ve söz hakkı mukaddestir. Başka türlü 
muameleye müsaade buyuramam. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Bir sual, benim ve her milletvekilin en tabiî 
hakkıdır. Yoksa bu davulun sesi iyi çıkmıyor
sa daha iyi davul çalan bir arkadaşınızı bu işe 
memur edebilirsiniz, gibi ağır bir cümleyi Ma
liye Bakanının ağzından işitmek istemezdik. 
Çünkü hâkimiyet milletindir. Bu yükü taşıya-
bilirseniz taşırsınız, değilse, taşıyabilecek baş
ka bir arkadaş bu mesuliyeti deruhde eder. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Müsaade buyurunuz paşam; 
benim anladığım mesuliyet hissi budur. Ben 
38 yaşımda, siz 68 yaşmızdasmız. Ben bu me
suliyet hissini üzerime alırken yalnız bugünü 
düşünmüyorum. Benden sonra gelecekleri dü
şünerek emekli sandığına yükletilen yükün, 
onun kabiliyetiyle ölçülmesi bakımından ağır
lığını arzediyomm. Yoksa yarın bir lanet altın-
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[• da kalmak istemiyorum paşam. (Bravo sesleri 

ve alkışlar) 
Gl. VEHBÎ OCAGÜNEY (Erzurum) — Se

ni severiz sayarız. 
MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Beni sevmeniz ve saymanız 
mevzuubahis değildir. Bu arkadaşınız mesuliyet 
deruhde ettiği günden itibaren, bunu bir vazi
fe diye taşıyor, bir bayram hediyesi diye değil. 
Mesuliyeti bana yüklediğiniz zaman söz söyle
mek salâhiyetini de bana vereceksiniz. Bu Mec
lis bunu böyle anlıyacaktır. Yoksa mesuliyeti 
benim üzerime yükleyin, gayrimesul olarak 
siz iş yapın ben mazurum bu işte (Alkışlar) 

• KEMAL VARINCA (Gümüşane) — Af bu
yurun Devlet adamı vasfını haiz olarak bu kür
süye çıkanlar, ölçüsüz diyebileeğim başka tâbir 
bulamıyorum (Gürültüler) Müsaade buyurun 
ben ölçüsüz konuşabilirim fakat Devlet adamı 
diye onları başımıza getirdikten sonra o Dev
let adamlarının biraz sakin olmaları, biraz ta-
hammüllü olmaları hattâ dâvalarına çok sadık 
olmaları lâzımdır. Biz kızabiliriz, sinirlenebili
riz fakat onlar granit kaya gibi dâvalarım bu
rada müdafaa ederken, bir kaya gibi durmalı
dırlar, ona göre dâvalarını müdafaa etmelidir
ler. Yoksa «Siz istediğime gitmezseniz ben bu 
kanunu geri alırım.», «benim istediğimi yap
mazsanız ben istifa ederim» gibi şeyler Devlet 
adamlarının ağzına yakışmaz şeylerdir. 

Bir vekâleti kabul etmek demek kuvvetine 
güvenmek demektir. Kendine güvenmiyen ada
mı vekilliği kabul etmesin. Buraya granit gi
bi gelecek., af buyursunlar ben kendilerini çok 
severim çok iyi gençtir, yetişecektir.. Fakat 
hırslanmasınlar.. Ben hırslanabilirim, acı komı-

I şabilirim, fakat o burada granit gibi duracak, 
bana cevap verecektir. Mesele şudur ki, «da
vul bende bilmem ne sende, biz bu mesuliyeti 
kabul edemeyiz» sözü burada tamamen fazladır. 
Mesele nedir ki. Bu memlekete neye mal ola
caktır? Nihayet biz memlekete bunca sene hiz
met etmiş insanları ve çocuklarını biraz terfih 
etmeye çalışıyoruz. Bir tasfiye yaparken bunu 

I hoşnutlukla bitirelim istiyoruz. Ne dedik, Hü
kümet bunları tekaüde şevketsin. Bundan ne 

J kastediyorlar? Hesapları nedir ki.. Sandığa ne 
i kadar zarar gelmiştir? Açık konuşayım; sayın 

Maliye Bakanımız? Geçenlerde İstanbul'da Tak-
I sim'de pahalılık, ucuzluk namına miting yapan-
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ların arasında bariz bir renk vardı. O renk 
emeklilerin rengi idi! İşte bu kadar! 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşların; bu kürsüden bir az sert 
konuşan iki Bakana demiştim ki ; kürsüden ko
nuşurken sakin olunuz ve Milletvekillerini ikna 
edecek derecede sakin konuşunuz. Çünkü, biz 
karşılarında milleti temsil ediyoruz. Milleti tem
sil eden kimselere karşı böyle hareket edilme
melidir. (O kimdir, o da milleti temsil ediyor 
sesleri) 

İkincisi arkadaşlar; 60 bin emekli ailenin 
hakkı müdafaa ediliyor. 60 bin Türk ailesinin, 
bugüne kadar perişan bırakılmış, kendilerine 
yardım elimizi uzatamadığımız 60 bin aile 
adına konuşuyorum. Kimden fazla bir .şey isten
miştir, ne konmuştur ki, bu götürmez deniyor? 
41 nci maddeye geldik; daha bir şey söyleme
dik. Geçici 41 nci maddeye geleceğiz, yine de 
yapılacak bir şey yok. Millet kürsüsünde da
vuldan bahsediyorlar. Davul kimin boynunda 
olursa olsun çomak daima milletin elindedir ve 
milletin elinde kalacaktır. 

FAZIL AHMBD AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar, talâkatin gayesi, muhatabı ikna-
dır. tehdit değil. Burası, hür fikirlerin, mem
leket ve millet hayrına olan hür fikirlerin iz
har edieceği bir yerdir. Eğer sayın arkadaşım, 
Maliye Bakanına, böyle bir mülâhazaya tevcih 
edecek kadar kendisini zihnikemal sahibi san
mamam şu kürsüyü nafile işgal etmezdim. 

Kendisinin mevzuubahis ettiği meseleleri. 
zannederim o doğmadan evvel ben ögrendim, 
riyaziyatı maliyeyi ben de tahsil ettim. Banka
ya girdim. Düyunu Umumiyeye girdim, birçok 
malî müesseselerde çalıştım. Bu memleketin en 
kuvvetli bir Maliye Nazırının yanında da ölün
ceye kadar hayli şey öğrendim. Bahsolunan 
husus bigâne olmadığını bir şey değildir, mev
zua bigâne olmadığını gibi az çok ihtisasım 
da vardır. Bu hususta gayrimüdrik bir arka
daşınız değilim. Dikkat buyurulursa mâruzâ
tımın başında demin de söylediğim veçhile 
bir noktaya işaret ederek sözüme başladım. 

Bir zihniyetten bahsettim. Maliye Bakanı ar
kadaşımızın namütenahi müşküllere çare bul
maya mecbur kaldığını, bunun için sarfı nefes 
ettiğini ben de biliyorum. Ben de bugünkü ciha
rım müşkülâtı karşısında Türkiye'nin ve bu Tür 
kiye'deki memur vaziyetinin mânasını biliyorum. 
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Memur vaziyetini üç günden beri izah etmeye 
çalışıyorum. Ben de onunla meşgulüm. 

Dünya'da ne oluyor, yanımızdaki memleket
ler nereye gidiyor, istikbalin yolu nerededir, 
onları mülâhaza ediyorum. Bu işte ne gibi mü
lâhazalar hâkimdir, menfaatimiz hangi istika
mettedir, onları düşünüyoruz. Bunun yanında. 
huzurunuzda memurların vaziyetlerini belirtme
ye çalışıyorum. 

Bu vesile ile maalesef bir hakikati tebarüz. 
ettirmek zorunda bulunuyorum. Bunun için ken
dilerine kemali muhabbetle itimat etmekte oldu 
ğumuz mevkii icradaki faaliyetlerini takdir etti
ğimiz arkadaşlara bir lâkırdı söyliyeceğiın. 

Bizim maalesef içimizde birbirimizden büyük 
bir bilgi fazlalığımız, ayrılığımız, yani aramızda 
büyük bir farkı irtifa yoktur. Ya benden beş 
dirhem fazla veya beş dirhem eksik olanlar var. 
Binaenaleyh benden beş dirhem fazla kendisini 
fazia gören, kendisini bizim üstümüzde mütalâa 
etmesi yalnız ve yalnız bir gılzeti rüüyettir. Böy
le bir fazlalıkları yoktur, keşke olsa. 

Binaenaleyh kendilerinin kemali samimiyetle 
muvaffakiyetlerini temenni ettiğimiz bu arkadaş
ların hattâ birçok ahvalde yanlış mütalâalarına 
ve tarizlerine mâruz kalıyoruz ve göğsümüzü ge
riyoruz. Vatandaşlar kendilerinden aldığımız iti 
madm bir bir atiyesi, bir hediyesi olarak bu tek
liflerde bulunduğumuzu bilsinler diye bun ı 
âdeta bir vergi olarak söylüyormıtşuz gibi birşey 
katiyen varit değildir, böyle birşey yoktur. Bil
sinler ki bu, kendilerine olan hürmetimizde»; 
ileri gelmektedir. Ne çağırtıya, ne de gürültüye 
ihtiyaç vardır. Bunun hiç mânası yoktur. Dün
ya da hata olmaz mı, hata yalnız Maliye Bakan 
lavının imtiyazı mıdır? Ben de ederim. (Kâfi, 
kâfi sesleri) 

Şimdi daha fazla söyliyecek değilim, Allah;* 
ısmarladık. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Arkadaşlar, memlekette birçok vatan 
daşm hayat ve istikbaline taallûk eden bir kanun 
müzakere edilirken göz önüne alınması icabeden 
başlıca nokta, o kanunun mefluç olarak doğma 
maşıdır. (Bravo sesleri) 

Teknik bir esasa istinat eden Emeklilik K?ı-
nuııu burada merhametimizin, şefkatimizin, gü
zel niyetlerimizin icabı olarak o tekniği bozaca.; 
bir şekle girerse kanun, çıktığı gün tatbik kabili -
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bütün o hüsnü niyetle ; yetini kaybetmiş olur 

rimiz iyi netice vermiş olmaz. (Doğru doğru ses
leri). 

Meselenin önemini . ve mesuliyetini müdrik 
bulunan Maliye Bakanı, bundan dolayıdır ki 
i/harı teellüm etmektedir. Ye bu kadar gayretle. 
bu kadar hüsnüniyetle orta yere konulmak iste
nilen bir kanunun tatbikat imkânsızlığını düşü
nerek, haklı olarak mnztarip bulunmaktadır. 
Burada, biraz evvel vııkubuJan beyanatı o ruh ve 
ıstırabın bir ifadesi diye karşılamak ieap eder. 
Bundan dolayı arkadaşların hiçbirinin müteessir 
olmasına bir sebep yoktur. Bütün arkadaşlar ay
nı salâhiyeti haildirler ve aynı ıstırabı duymak
tadırlar, aynı emeli beslemektedirler. Hepimiz 
istiyoruz ki, hayatını memleket yolunda çürüt
müş olan vatandaşlar ve onların yavruları sıkıntı 
eeknıeksizin mürefl'ah yaşasınlar. Fakat bu bir 
imkânla, mukayyettir. Bu arzumuzu tahakkuk 
ettireceğiz (tiye bu kanunun tem'in edeceği' me-
nai'ii de tehlikeye sokmak daha çok bir ıstırap 
kaynağı olur. 

Bundan dolayı arkadaşlardan çok rica ederini 
kanunun tekniğini bozmadan çıkaralım ki; kanun 
kabili tatbik olabilsin. (Bravo sesleri sürekli ve 
şiddetli alkışlar). 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 3 tam 

yıl kaydının 2 yıl olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. E. Durukan 

(Ret. ret sesleri). 
BAŞKAN —• Çok rica ederim, oyunuza sun

madan önce ret, kabul gibi sözlerle arkadaşla
rın reylerini ihsas etmemelerini rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle (41) nci maddenin 3 

ncü bendindeki (esas tutulur) ibaresinin altına 
(Bunlardan, bulunduğu derece maaşını bir yıl 
dan fazla almış olanlara, bu müddet ile 3 yıl 
arasındaki müddete ait keseneği defaten ödedik
leri takdirde bulundukları derece üzerinden ay
lık bağlanır. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim R. Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebelerden dolayı 41 nci madde-
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nin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

İstekleri üzerine emekliye ayrılanların bu
lundukları derece maaş ve ücretleri üzerinden 
emeklilik aylığı bağlanabilmek için ;o aylığı en 
az 24 ay tam olarak almış olmaları şarttır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sepeplerden dolayı (Emek

liye ayrılanlardan bu aylık veya ücretleri 3 tam 
yıl almamış olanların emekli aylıklarına bir alt 
derece aylık veya ücreti esas tutulur) cümle
sinin kaldırılmasını rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. İlgaz 

BAŞKAN — Şimdi bunları sıra ile tekrar 
okutarak oyunuza sunacağım. 

(Hasene İlgaz'ın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 

kabul edilmemiştir. 
(Bolu Lûtfi Gören'in önergesi tekrar okun

du). 
(Gl. Eyüp Durukan'm önergesi tekrar okun

du). 
BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mealdedir. 

Tasarı, bir üst derecedeki maaştan emekli ola
bilmesi için üç. seneyi esas koyuyor, halbuki 
önergeler, iki sene kaydını ihtiva ediyor. Onun 
için bu iki önergeyi birden oya sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şu halde istekleriyle emekliye ayrılanların 
son maaşlarını (3) sene değil, iki sene almış olma
ları kâfi gelecek. 

(Niğde : İbrahim Refik Soyer'in önergesi 
tekrar okundu). 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Hizmet 
no olacak? 

BAŞKAN — Oy verirken takdir buyuracak
sınız. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle*.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ KEYZlOGLU (Kayseri) — Maddeyi bu de
ğişiklik suretiyle oya sunun sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Maddeyi üç seneyi iki. seneye 
indirmek şartiyle. şimdi kabul buyurduğunuz 
önergeler kaydı içinde oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde bu suretle 
kabul edilmiştir. 

KIRK İKÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkan
lığında bulunduktan sonra her hangi bir sebep 
ve suretle ayrılanlara veya bu makamlarda 
iken 39 neu maddenin (b) fıkrasında yazılı 
duruma girenlere istediklerinde almakta olduk
ları aylık ödeneğin beşte biri emekli aylığı ola
rak bağlanır. Ve bu aylıklar ödendikçe fatura
sı karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul, edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Emeklilik hak
kı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra, be
lediye başkanlığına ve illerin daimî komisyonu 
üyeliklerine seçilmiş veya seçileekler bu vazife
lerde bulunmakta iken emekliye ayrılma hak
kını kazandıklarında veya (GO) yaşını doldur
duklarında emekliye ayrılına istekleri yerine 
getirilmekle beraber vaizfelerinde bırakılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

On beşinci Kısım 
Malûllük 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Her ne se
bep ve suretle olursa olsun vücutlarında hâsıl 
olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi im
kânsız hastalıklar yüzünden vazifelerini ya-
pamıyacak duruma giren iştirakçi ve tevdiat-
çılara (Malûl) denir. Ve haklarında bu kanu
nun malûllüğe ait hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde 
haklarında bu kanun hükümleri tatbik edil
meksizin malûllüklerinin mâni olmadığı başka 
vazifelere nakil suretiyle tâyinleri yapılmak 
üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların istifa er
miş sayıldıktan sonra dahi bu kanun hükümle
rinin tatbik edilmesini istemek hakları saklıdır. 

Talim, manevra, seferberlik veya harb do-
layısiyle vazifeleriyle ilgileri kesilmeksizin si
lâh altına alman iştirakçi ve tevdiatçılarm âdi 
veya vazife malûllüklerinin asıl vazifelerini 
yapmaya mâni olmadıkı ' hallerde haklarında 
malûllük hükümleri tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmivenler.. Kabul edilmiştir. 
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! KIRK BEŞİNCİ MADDE •-- 44 ncü mad-
i dedö yazılı malûllük; 

a) İştirakçi ve tevdiatçıların vazifelerini 
yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa; 

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği 
' her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, 

bu işlerden doğmuş olursa; 
c) Kurumların menfaatini korumak mak-

sadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa 
(Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi 
şartiyle); 

e) Fabrika, atelye ve benzeri iş yerlerin
de, işe başlamadan evvel, iş sırasında veya işi 
bitirdikten sonra, o iş yerinde husule gelen ve 

> yine o iş yerinin mahiyetinden veya çalışına 
konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 

Buna (Vazife malûllüğü) ve bunlara uğrı-
yanlara da (Vazife malûlü) denir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
ti/. 

KIRK ALTINCI MADDE — 44 ııcü madde
de yazılı malûllük 45 nci maddede gösterilen
ler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş 
olursa (Âdi malûllük) ve bunlara uğrıyanlara-
da (Adi malûl) denir. 

Gl. EYÜP DURUK AN (Hatay) — «Âdi» 
kelinıesinin kaldırılmasını rica ediyorum bu 
kelime iyi bir tesir yapmıyacaktır. Doğrudan 
doğruya ya kaza malûlü diyelim yahutta ma
lûl diyelim. 

G-. K. S. SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayse
ri) — Üç ayrı malûl vardır. Bunlara, harb ma
lûlü, vazife mâlûlu, âdi malûl diyoruz. Burada
ki âdi tâbiri aşağılık, bayağılık ifadesi değildir. 
Adi kelimesi diğer mevzuatımızda da yer almış
tır. Eğer arkadaşlarımız bunun yerine başka ke
lim* bulabilirlerse koyalım. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim 
harb malûlü, vazife malûlü diyoruz, bunlara da 
sadece (Malûl) dersek mesele kalmaz., 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bundan ev
velki maddelerde âdi malûllüğü kabul ettik. Da
ha evvelki kanunlarda da vardır. Tatbikatta bir 
tezat olabilir. Arkadaşımız da izah buyurdu ki, 
âdi kelimesi, tabiî ve normal malûllük mânâsın-
dadır. 

GL EYÜP DURUKAN (Hatay) — O halde 
mesele yok 
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BAŞKAN — Maddeyi oya. sunuyorum. Kabul 

edenle!.. Etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Vazifelerini ya-
pamıyaeak derecede hastalığa uyrıyanlardan has
talıkları kanunlarında tâyin edilen müddetler
den fazla devam edenler, hastalıklarının mahi
yetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Âdi malûl) 
veya (Vazife malûlü) sayılırlar. 

Fiilî hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli 
hizmetliler için bu müddetler en çok (2) aydır. 

Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel ge
çen hastalıkların en çok bir yıl içinde nüksetme
leri halinde yukarıki hükümler eski ve yeni has
talık müddetleri toplamına göre tatbik edilir. 

Tedavisi imkânsız olduğu raporla belirtilen 
hastalıklara uğrayanlar hastalıklarının mahiyet 
ve doğuş sebeplerine göre, yukarıki müddetlerin 
bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren 
(Âdi malûl)' veya (Vazife malûlü) sayılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen!. yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Vazife ma
lûllükleri : 

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler 
kullanmaktan; 

b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket et
miş olmaktan; 

o) Yasak fiilleri yapmaktan; 
ç) İntihara teşebbüsten; 
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine ve

ya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yap
mak maksadından; 

Doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında 
(Âdi malûllük) hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Vazife ma
lûllükleri, doğdukları tarihlerden itibaren en çok 
bir yıl içinde, iştirakçi veya tevdiatçılar veya 
bunların ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş ve
ya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bil
dirilir. Bildirilmediği takdirde bu malûllüklere 
uğrıyanlar hakkında (Âdi malûllük) hükümleri 
tatbik edilir. 

Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 
Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahi

yetleri dolayısiyle haklarında (Vazife malûllüğü) 
hükümleri tatbik edilecekler için 47 nci maddede 
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sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının 
tedavisi imkânsız olduğu anlaşılanlar, için buna 
ait olarak verilen raporlarında yazılı tarihlerden, 
esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona 
erdiği tarihlerden başlar. 

Haklarında âdi malûllük muameleleri tatbik 
edilenler bu tarihten itibaren bir yıl içinde ma
lûllüklerinin vazife malûllüğü olduğunu yazı ile 
Sandığa bildirerek muamelenin düzeltilmesini is-
tiyebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — İştirakçi veya tevdiat-
çıların. her çeçiş malûllükleri en az 3 hekim tara
fından birlikte verilecek raporla belirtilir. 

Bu hekimlerin en az ikisinin 12 nci maddenin 
(1) işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekim
leri olmaları ve bunlardan birisinin varsa, işti
rakçi veya tevdiatçının (54 ve 61 nci maddeler
de yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun 
hekimi olması şarttır. 

Bu hekimleri iştirakçi veya tevdi,atçıların bağ
lı olduğu kurumlar gösterir. İhtisasla ilgili has
talıklarla kuruluşu! tam olan hastanelerin bulun
duğu yerlerdeki hastalıklar bu hastanelerin sağ
lık komisyonlarının raporu ile belirtilir. 

Vazife malûllüklerinin, harb veya iç tedip ha
reketlerinden doğması halinde bunların doğuşla
rına sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi veya 
tevdiatçıların gönderildikleri askerî hastanelerin 
raporları ile belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûl
lüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının ra
porla anlaşılmaması halinde bunların 45 nci 
maddedeki sebep ve şartlar altında doğduğu ve 
48 nci maddedeki hallerin de bulunmadığı tü
zükte gösterilecek usul ve belgelere göre belir
tilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Vazife malûllük
leri (6) derecedir. Bu malûllüklerin nevileriy-
le dereceleri tüzükle belirtilir. 

Tüzükte gösterilenler dışında görülecek 
malûllüklerin hangi dereceye girecekleri sağ
lık kurulunca kâtı şekilde tâyin olunur. 
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Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efen-

dim; vazife malûlleri altı derecedir. Bugünkü 
emraz cetveline göre bunlar altı derece üze
rinden ayrılmıştır. Şurasını arzedeyim ki; he
kimliğin bugün en karanlık noktalarından bi
risi de bu emraz cetvelidir. Ben temenni ede
rim ki, yetkili makam bu kanunda tasrih edi
len tüzüğe bir an evvel vücuda getirsin. Hâkim 
arkadaşlar kendi kanaatlerine göre takdirî hü
kümlere giderler ki bu, memur arkadaşların 
bazan lehinde, bazan da aleyhinde olur. Ben-
denizce; burası muğlak kalmıştır. Bu itibarla 
bu tüzüğü yetkili makamın bir an evvel yap
ması şart ve lâzımdır. 

ikinci nokta; Sağlık Kurulu, evvelce geç
miş hükümlerde ve Yüksek Meclisin takdir ve 
tasviplerine uğradığı veçhile. Sigorta Sandığı
nın sağlık kurulunun katı kararlarını tasvip 
buyurmamıştınız. Binaenaleyh o eski hükme is
tinaden; burada katı kelimesi vardır, komis
yondan rica ediyorum, bu hüküm de ona isti
nat ediyor; buradan da bu katî şekilde kelime
sini kaldıralım. Ve komisyonun Sağlık Kuru
lunca tâyin olunur diyelim. Esasen evvelce ko
misyon da buna iştirak etmişti. Bu kelime kal
karsa mesele kalmaz. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMl FEY-
ZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, (Katî şekil
de) tâbirinin çıkarılmasını komisyon esasen 
teklif edecekti, Hikmet Bey arkadaşımız ha
tırlatmış oldular. 

Tüzük de kanun meriyete girinciye kadar 
tanzim edilecektir. Geçici madde, 551 sayılı 
Kanunun malûllük derecelerine taallûk eden 
hükümlerinin, tüzük çıkıncaya kadar tatbikı-
na devam edeceği yazılıdır. Arkadaşımız müs
terih olsunlar. 

BAŞKAN — Bu izahat kâfi mit. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Kâfi. 
BAŞKAN — Maddeyi, son satırdaki (katî 

şekilde) ibaresi çıkarılmak suretiyle oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

On altıncı Kısım 
Âdi malûllük aylığı 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Adi malûllük 
aylığı, fiilî hizmet müddetleri en az (15) yılı ta
mamlamış bulunan iştirakçilerin fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri toplamına göre ve malûllük 
dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki ke-
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seneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 nci mad
denin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık 
veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gös
terilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamm-
daki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirleri
nin her ayı için âdi malûllük yalığı bağlanma
sında esas tutulan vazife aylık veya ücreti tu
tarlarının % 1 inin 12 de biri âdi malûllük ay
lığına ayrıca eklenir. 
Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı Bağlanacak âdi mâlûl-

yıl lük aylığının % nisbeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 ve daha fazlası 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
.60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6t 
70 
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Dağlanan (aylıkların elli kuruştan aşağı ke

sirleri elli kuruşa elli kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isttiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kslbul edildi. 

ELLİ DÖRDÜNC ÜMADDE — 88 nci mad
de gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş 
olanlardan 60 yaşını doldurmadan evvel âdi 
malûl durumuna 'girenlere 53 ncü madde esasla
rına göre âdi malûllük aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Ün yedinci Kısım 
Vazife malûllüğü aylığı 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Vazife malûllü
ğü aylığı, vazife malûllerinden fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri toplamı : 

>a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üze
rinden ; 

b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiilî ve 
itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden; 

53 ncü maddeye göre hesaplanacak âdi ma
lûllük aylıklarına malûllük derecelerine göre 
aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak 
suretiyle bağlanır. 

Malûllük derecesi Zam nispeti 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

60 
50 
40 
30 
20 
15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vazife malûllüğü aylıkları, buma esas tutulan 
vazife aylık veya ücretleri tutarlarının % 90 
ını geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Muvazzaf, ye
dek ve gönüllü erlerin; silâh altında bulunduk
ları esnada veya celp ve terhisleri için vazifeli 
olanların gözetimi altındaki şevklerinde, Yedek 
Sufoay Okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek 
okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malû
lü olmaları halinde kendilerine, derecelerine 

1949 O : 2 
göre aşağıda yazılı miktarlarda vazife malûllü
ğü aylığı bağlanır. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
0 

Bağlanacak aylık 
Lira 

75 
65 
55 
50 
45 
40 

Askerlik vazifesini bankasının yerine yaptı
ğı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. Bağlanan ay
lıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazine
den alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SİNAN TEKELlOĞLÜ (Seyhan) — Efen

dim; burada Yedek Subay Okulunda tahsilde 
iken her hangi bir sebeple malûl olanlar hak
kında bu maddenin hükümleri cari oduğuna 
göre, bunların bir nefer gibi muamele gör
mesi bendenizce muhik bir sebebe istinat etme
mektedir. 

Çünkü Yedek Subay Okuluna giren insanlar 
yüksek tahsilini ikmal etmiş kimselerdir. Bun
ları bir nefer gibi muameleye tâbi tutmak, 
bunların .mağduriyetini mucip olabilir. Evvelce 
kazanmış oldukları hakların ziyama sebebiyet 
verir. Burada tahsilde iken iki gözünü ğaybet-
miş, çalışamıyacak bir vaziyete gelmiş Yedek 
Subayda bulunan bir insana nefer gibi mua
mele yapmak, haklarının ziyama sebebiyet verir 
ki, doğru ber şey olmaz. Bendeniz şu suretle 
teklif ediyorum, muhterem komisyonumuz da 
bunu kabul edecek olursa memleketin ilmüirfan 
sahasında çalışan, memleketin atisini hazırla
mak için çalışmakta olan yüksek tahsil gençli
ğine bu suretle de bir yardımda bulunmuş 
oluruz. 

Binaenaleyh yedek subaylerın istikballerini 
tahtı temine almış olmak için hiç olmazsa ne
ferlere verilen miktarın 1,5 mislini verelim. Rey 
ve karar sizindir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMl FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, madde malu
liyet anındaki şahsi durumuna göre aylık bağ
lanmaktadır. Tahsil durumu buna müessir de
ğildir. Henüz erdir, erler için tatbik edilen 
muamele bunlar için de tatbik edilecektir, aynı 
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maaş bağlanmaktadır. Tahsili yüksektir, değil
dir diye bir fark yaratmak tekniğe de uymaz. 
Bu itibarla komisyon buna muvafakat etmemek
tedir. 

BAŞKAN — Hükümet adına salahiyetli daire 
reisi maruzatta bulunacak. 

MALÎYE BAKANLIĞI ADINA HÂDÎ 
HÜSMEN — Efendim, Yedek Subay Okulunda 

, muvazzaflık hizmetini yapanlar ya devlet memu 
riyetinden veya serbest hayattan gelmiştir. Dev
let memuriyetinden gelmişse kendisini, Yedek 
Subay Okulundayken er telâkki etmemiz gayet 
tabiîdir. Çünkü memuriyetle ilgisi kesilmiştir. 
Okuldaki vaziyeti erdir. 

Er olunca da orada vazife malûlü olursa ken 
dişine er gibi maaş bağlıyacağız, memuriyete 
gittiği zaman, bu demek değildir ki er gibi maaş 
bağlayıp bütün hayatmca bu maaşla kendisini 
başbaşa bırakacağız; Hayır böyle birşey yoktur. 
Erlikten dolayı vazife maaşmı aldıktan sonra 
memuriyetine dönecek ve memuriyetteki emekli 
hakkı devam edecektir. Ve nihayet memuriyetin
den de ayrıca emekli maaşına müstahak olacak
tır. Vaziyet bundan ibarettir; Maaşı er olara* 
tahsis etmemiz kendisine hiçbir zarar vermiye-
cektir. Memurlukdaki tekaütlük hakkı mahfuz
dur. İlerde memuriyetinden dolayı ayrıca tekaüt 
maaşı alacaktır. Hattâ her ikisini beraber alacak
tır. Bu bir ilâvedir. Sırf er olduğu için hiç ol
mazsa erler gibi bir muamele yapmak maksadiyle 
teklif edilmiştir. Bir tüccar ise, bir ticaret yapı
yorsa, serbest hayatta zaten tekaüt maaşı kendi
sine birşey ifade etmez. Meslekine, sanatına dön
düğü zaman erlikten de bir maaşı ilâveten ala
caktır. Ticaret de yapacaktır. Binaenaleyh bir 
mağduriyet mevzuubahis değildir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — ÎM gö
zünü kaybetmiştir, iki kolunu kaybetmiştir, aklı
nı kaybetmiştir, çalışmaz vaziyettedir. Nefer ma
aşı vereceğiz. Memur da olamıyacaktır. Memur 
olsaydı tabiî bir tekaüt maaşı alacaktır. Almadı
ğından dolayı hayatının tamamiyle mahvolduğu-
na acaba kaani olmayacak mıyız ? 

HÂDÎ HÜSMEN (Devamla) — Efendim; 
memurij'etle alâkasını kesmiştir, bu zat, doğru
dan doğruya bir erdir. Mektepte bulunduğu za
man eğer mektebi ikmal edip de kıtada yedek 
subaylık hizmeti yaparsa subay gibi muamele 
görecektir. Subay rütbesiyle maaş alacaktır. Fa
kat mektepte iken, memur değilken, memuriyeti-
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nin birinci veya ikinci senesinde er olaca başka 
türlü muamele yamaya imkân yoktur. 

SÎNAN TE'KELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bunların Mektebi Harbiye talebeleri 
ile hem ayar oldukları mutlaktır. Belki de tahsil 
itibariyle yüksektir de. 

Şimdi biz Mektebi Harbiye talebelerinden ma
lûl olanlara mülâzım maaşı veriyoruz. Zaten 
bunlarm vaziyetleri, bir zaman harbi umumi sı
ralarında bize bunları gönderdiler, biz bunları 
nefer, diye cepheye gönderdik, hepsini öldürttük. 
Sonra dediler ki; bunlar nefer değildir, zabit 
namzedidir, bunlarm Başçavuştan yüksek dere
celeri vardır, dediler. Binaenaleyh ben hüküme 
tin serdettiği mütalâaya tamamiyle kaani olmuş 
değilim. Bu mektep talebeleri yani yedek subay 
okulu talebeleri, harbiye mektebi talebeleri gibi
dir, çünkü onlar da mektebi bitirince aynı şerait 
altında zabit olurlar, aynı vazifeyi görürler, 
onlarla aynı ayardadırlar. Böyle olduğu halde 
ben bu kadar fazlasını da istemedim, hiç olmazsa 
erden yarım misli fazla olsun, dedim. Halbuki 
bir zabit derecesine intikal ettirmek lâzımgelirse, 
bir zabitin malûl olunea alması lâzımgelen malu
liyet maaşını alması lâzımgelir. 

Hakikaten bunlar arzettiğim gibi aynı ev
safı haiz olduğu gibi, belki bâzı bakımlardan 
da daha yüksek evsaftadırlar. Her biri hukuk 
veya her hangi bir yüksek okul mezunu ve en 
azı da lise mezunudurlar. Netice itibariyle Har
biye talebesinden evsaf ve tahsil bakımından 
tam mânasiyle üstün oldukları aşikârdır. Al
lah göstermesin, bir hukuk mezunu iki gözünü 
gaybederse bunlara bir nefer maaşı vermek de
mek, bunları, hayatlarının sonuna kadar sürün
dürmek demektir. Bunlara hiç olmazsa nefer
den yarım derece bir üstünlük temin edelim 
diyorum. Bu suretle bunlara karşı bir takdir-
kârlık etmiş olalım. Zaten bu şekilde malûl 
olacakların miktarı hemen yok mesabesinde az
dır. Bunlara da adaletin tam mânasiyle tecellisi 
için bu hakkı tanıyalım. Sayın Komisyon ve 
Yüksek Heyet takdirlerini yerinde kullanacak 
olurlarsa memleketin münevverlerine karşı har 
kikaten bir kadirşinaslık yapmış olurlar Lütfen 
sempatilerinizi bu gençlere gösteriniz, bunu ri
ca ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle elli altıncı mad-
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denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

(Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin, silâh 
altında bulundukları esnada veya celp ve terhis
leri için vazifeli olanların gözetimi altındaki 
şevklerinde, vazife malûlü olmaları halinde 
kendilerine derecelerine göre aşağıdaki yazılı 
miktarlarda vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek 
okulda ve gerek okuldan evvelki hazırlık kıta
sında vazife malûlü olmaları halinde kendileri
ne bu miktarların bir buçuk misli vazife malûl
lüğü aylığı bağlanır. 

Beyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAKSAN — önergeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Emekli veya 
âdi malûllük aylığı alanlardan; emeklilik hak
kı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede 
iken âdi malûl olmaları dolayısiyle vazifelerin
den ayrılmalarında eski aylıklarına 100 ncü 
madde gereğince son hizmet zammı eklenir. Şu 
kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı top
lamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas 
olan vazife aylıklarından fazla olanın % 70 ini 
geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

ELLÎ SEKtZİNCÎ MADDE — Vazife ma
lûllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife ma
lûlü olarak ayrılışlarında, haklarında aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur : 

a) Daha yüksek derecede vazife malûlü ol
muş iseler, eski aylıkları; bunlarda dâhil bulu
nan 55 nci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, 
kalan kısmına 100 ncü madde gereğince son hiz
met zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni 
malûllük dereceleri üzerinden 55 nci maddeye 
göre zam yaılmak suretiyle yükseltilir. 

b) Ayın veya daha auşağı derecede vazife 
malûlü olmş iseler, eski aylıklarına, 100 ncü 
madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu 
zam üzerinden yeni malûllük derecesine ve bu 
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derece için 55 nci maddede yazılı nispete göre 
hesaplanacak miktar eklenir. 

Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı 
toplamı, .eski aylığa veya son hizmet zammına 
esas olan vazife aylıklarından fazla olanın 
% 90 mı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız istiyen? 
Yok. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyounı: Ka
bul edenler .... Kabul Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Emekli 
veya âdi malûllük aylığı alanlardan emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife 
malûlü olarak ayrılışlarında, emekli veya âdi 
malûllük aylıklarına 100 ncü madde gereğince 
son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına, 
malûllük dereceleri üzerinden 55 nci maddeye 
göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu kadar 
ki, eski aylık ile son hizmet zammı, eski aylığa 
veya son hizmet zammına esas olan vazife aylık
larından fazla olanının % 90 mm geçemez. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Emekli, âdi mâ-
lûllük aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa 
olsun er olarak silâh altına alınanların vazife 
malûlü olmaları halinde kendilerine malûllük 
derecelerine göre 56 neı madde gereğince ay
rıca erlere mahsus vazife malûllüğü aylığı bağ
lanır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulun
makta iken her ne suretle olursa olsun er olarak 
silâh altına alınanlardan; kanunlarına göre 
vazifeleri ile ilgileri kesil miyenlerin, silâh al
tında iken vazife malûlü olmalarında; hakla
rında aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur: 

a) Malûllükleri, esas vazifelerini yapmı-
ya mâni olan iştirakçilere vazife malûllüğü ay
lığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tu
tarı ve fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
üzerinden 55 nci maddeye göre ve mâni değilse 
56 nci maddeye göre bağlanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu ay
lıkları, ilerde esas vazifelerinden dolayı emekli, 
âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağ
lanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği 

794 



B : 92 25. 
gibi toptan ödemiye istihkak halinde de ona 
mâni olmaz; 

b) Tevdiatçılarm malûllükleri halinde 56 
neı maddeye göre aylık bağlanır. Bu malûllük, 
esas vazifelerini yapmıya da mâni ise ayrıca 
126 ncı maddede yazılı ödemeler de yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTMIŞ BlRlNCÎ MADDE — Vazife ma
lûllüğü aylığı bağlananların, malûllük derece
lerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esas
lara göre ilk defa yapılan muayeneye ait rapo
run sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten 
itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde 
esaslarına göre iki defa muayeneleri yapılır. 

Gerek vazife malûllüğü aylığının bağlanması 
için 50 nci maddeye göre yapılan ilk muayene
de, gerek yukarıki birinci fıkraya göre birinci 
ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muayeneler
de malûllük derecelerinin değişmiyeceği anla
şılanların başka muayeneleri yapılmaz. Ve bu 
durumları aylık kayıtlarına yazılır. 

Malûllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, 
malûllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde 
son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edil
diği tarihlerden itibaren (3) yıl içinde bir de
faya mahsus olmak üzere yeniden muayene edil
melerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

BAŞKAN — Komisyondan bir şeyin açıklan
masını istiyebilirmiyim: Vazife malûlü muayene 
oldu, çıktıktan sonra derecesi düştü, ozaman 
maaşı azalacak mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZMl 
FEYZlOĞLU (Kayseri) — Yeni dereceye göre 
düzeltilecek, azalacak veya çoğaltılacak. 

BAŞKAN — Ama mütekait olarak kalacak. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZMÎ 

FEYZlOĞLU (Kayseri) — Kalacak. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ iKtNCt MADDE — 61 nci madde 
gereğince malûllük derecelerinin değiştiği veya 
malûllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kuru
lunca tasdik edilecek raporlariyle anlaşılanlar1 n 
aylıkları, bu raporların tasdik tarihlerini taki-
beden ay başlarından itibaren yeni derecelerine 
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I göre düzeltilir veya kesilir. 

Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazl ı 
esaslar tatbik edilir. : 

a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmiyenlere, isterlerse fiilî hizmet müd
detleri (5) yıldan fazla (20) yıldao az olmak 
şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek San
dıkla alâkaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri 
(20) yıl ve daha fazla iee (60) yaşını doldur
dukları zaman fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
toplamına göre emekli aylığı bağlanır veya hiz
meti (20) yıldan az ise 82 nci maddeye göre 
toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan 
yaşları (55) i ve fiilî hizmet müddetleri (30) 
yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağ
lanmasını her vakit istiyebilirler. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alı
nanların eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
yeni vazifelerinde geçecek fiilî ve itibari hizmet 
müddetlerine eklenerek haklarında bu kanunun 
ilgili hükümleri tatbik edilir. 

c) Emeklilik hakki tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmediği gibi emekli keseneğini istememiş, 

i henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan 
ödeme yapılmamış olanların eski malûllükleri, 
bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporla
rın Sağlık Kurulunca tasdiki tarihinden itiba
ren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa il
gililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde 
tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan istiye-

I bilirler. 
Yapılacak muayenelerinde malûllükleri an

laşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini taki-
beden ay başlarından itibaren belirtilen derece
leri üzerinden yeniden vazife malûllüğü aylığı 
bağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok,tu:\ Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vazife ma
lûllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan âdi 
malûl oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) 
yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı 
esaslar tatbik edilir. 

a) Vazife malûllüğü aylıkları kesilir. 
b) Mevcut fiilî ve «itibari hizmet mjiddet-

| leri üzerinden 53 ncü maddeye göre âdi malûl-
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lük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göree 
toptan ödeme yapılır. 

c) Âdi malûllük aylığı bağlanacaklardan; 
bu aylık ile ödenen vazife malûllüğü aylıkları 
arasındaki farkların toplamı adlarına borç kay
dedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i kesilmek 
suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç ba
kiyeleri silinir. 

ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan 
vazife malûllüğü aylığının ödendiği her ay için 
toptan ödemenin fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar 
indirme yapılır. 

d) Âdi malûl iken vazife malûllüğü aylığı 
bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve hareketle
rinden ileri gelmiş ise, müddet kaydi ile mu
kayyet olmaksızın (e) fıkrasında yazılı geri al
ma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle 
yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce 
ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu 
kalırsa bu da hükümle tahsil olunur. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

On sekizinci Kısım 
Harb Malûllüğü 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vazife 
malûllerinden bu malûllüklere : 

a) Harbde fiilen ateş altında; 
b) Harbde harb bölgelerindeki harb hare

ket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesisleriyle; 

c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde 
her nevi düşman silâhlarının tesirleriyle; 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve 
hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin se
bep ve tesirleriyle; 

Uğramış olan muvazzaf ve yedek .subay, ge
dikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve er
lerle, (Gönüllk erler dâhil) orduca vazifelen
dirilen sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı ay
lık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (Harb malû
lü) denir ve bunlara vazife malûllüğü aylıkları 
ile birlikte ve malûllükleri derecelerine göre 
aşağıda yazılı miktarlarda (Harb malûllüğü 
zammı) ödenir : 

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında 
Hazineden alınır. 
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Malûllük 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

: 2 
h tirakçiler 

Lira 

250 
200 
150 
125 
100 

75 

için Erler için 
Lira 

60 
50 
40 
30 
25 
20 

Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden 
bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde 
şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak ce
saret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu ma
lûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tarafın
dan Millî Savunma Bakanlığına bildirilen ordu 
mensuplarına ait harb malûllüğü zamları % 25 
fazlasiyle bağlanır. 

Dr. AKÎF ARKAN (Çankırı) — Harbde, 
harb bölgesindeki harekât ve hizmetler sıra
sında bu hareket ve hizmetler sebep ve tesirle
riyle orduda bir sâri hastalık olursa, meselâ ti
füs, tifüs hastalığiyle mücadele sırasında bir
çok doktorlar da tifüse yakalananlardan malûl 
kalanlar olursa bu maluliyet harb maluliyeti 
addedilecek midir f 

G. K. S. SAİT AZMt FEYZÎOGLU (Kay
seri) — Hayır, bunlar vazife malûlüdür, harb 
malûlü değildir. 

Dr. AKÎF ARKAN (Devamla) — Fakat 
harekât sırasında onu emrazı sariye mücadele
sinde kullanıyoruz, buradaki ateşi söndürecek
sin diyoruz. Bunlaj o hastalık ateşini söndü
rürken hastalığa tutulup kendileri de malûl 
olarak kalıyorlar. Eğer bu şekilde olduğu tak
dirde, bunu da harb malûlü saymıyacaksanız, 
bir takrirle ifade edeyim. 

SAÎT AZMt FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Efendim, harbde, ateş altında, harekâtı harbi
ye sebepleriyle olursa, bu, harb malûlüdür. Fa
kat ateş hattında tâyin edilen sebepler dışın
da sâri bir hastalıkla mücadele sırasında has
talanmış; vazife malûlü sayılacaktır, harb ma
lûlü değil. 

Dr. AKİF ARKAN (Devamla) — Bu da 
harb sahasmdadır. Nitekim Kafkas Cephesinde 
olmuştur. Tifüs mücadelesinde cephede bu 
hastalığa yakalanan doktorlar ölmüştür. Bu, 
harekâtı harbiye sırasında olmuştur. Yoksa 
falanca yerdeki emrazi sâriye mücadelesinde 
değil. 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bu 

harb malûlleri arasında, 408 numaralı kanun
da zikredilen milis subaylar dâhil midir? Çün
kü erleri buraya koymuşuz. Peki onlar için ne 
yapacaksınız? 408 numaralı Kanun kalkıyor 
mu? Kalkmıyorsa mesele yok. Fakat kalkıyor
sa onları da buraya almak lâzımdır. Çünkü 
milis subaylar o kanuna tâbidir v€ 408 sayılı 
Kanunla birtakım haklara sahiptirler. 

G. K. S. SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kay
seri) — Geçici maddelerde milis subayların 
haklarının mahfuz olduğu yazılıdır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, buraya gönüllü erleri koymuşlar,, 
ki bunlar da milis demektir. Evet geçici mad
dede var. Orada hem milis subaylar, hem de 
milis erler vardır. Fakat esas yeri bu madde
dir. Burada harb malûlleri kimlerdir, sayıyor. 
408 numaralı Kanun kalktığına göre, buraya 
bu hükmün konması lâzımdır. Maddeye milis 
erler konduktan sonra milis subaylar niçin 
konmasın? Bunda ne mahzur vardır? Buraya 
bir de milis subaylar denecektir, başka bir şey 
yok. 

MALİYE BAKANI ADINA HADİ HÜSMEN 
— Efendim, 408 sayılı Kanunun halen tatbik 
kabiliyeti kalmamıştır. Müsaade buyurursanız 
arzedeyim. Bu mâruzâtımın mânası şudur, 
408 sayılı Kanun, malûmu âliniz olduğu üzere, 
Millî Mücadelede çalışan milis zabitana aylık 
tahsisini emreden bir kanun idi. Bu kanunun 
hükmü tatbik edilmiş ve emrettiği hususlar 
tamamen yerine getirilmiş, bu kanuni» ilgili 
olanlara, kanun mucibince kendilerine maaş 
tahsisi yapılmıştır. 

Bu madde ise bundan sonra harb malûlü 
olacaklara ait bir hükmü tazammun etmektedir. 
Bundan evvel Millî Mücadelede milis kuvvetin
de çalışmış ve 408 sayılı Kanuna göre kendisine 
aylık bağlanmış ve terfih zammı yapılmış olan
lara, ancak geçici maddeler gereğince ne zam* 
yapılacaksa orada mütalâa edilecektir. Yoksa 
bugün 408 sayılı Kanuna göre maaş tahsis edil
miş ve yine muahhar kanunlarla bunlara çe
şitli zamlar yapılmış harb malûlü telâkki edilen 
ve buna göre muamele görecek bir kimsenin 
bu kanuna göre ayrıca harb malûlü zammı al
masına imkân yoktur. 

Bu kimseler geçici maddelerde mütalâa 
edilecektir. Kendilerine yapılacak zamların 
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ne şekilde yapılacağı orada mütalâa edilecektir. 
Binaenaleyh, bundan sonra 408 numaralı Ka
nunun mahallî tatbiki artık yoktur ki, burada 
milis kuvvetleri diye bir şey mevzuubahs olsun. 
Bu ka*nunun neşrinden sonra maazallah böyle 
bir şey olursa o zaman böyle bir esasa yeniden 
lüzum hâsıl olabilir. Fakat şimdi böyle bir şey 
mevzuubahis olmadığı için milis kelimesinin 
ilâvesine de lüzum yoktur. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hükü : 

met sözcüsü beni tatmin etmedi. Sizleri tat
min edip etmediğini bilmem. 

İkinci bir harb olunsa, nihayet olmıyacağı-
nı da katî olarak ifade buyurdular, bir daha 
milis kuvvetlerine ihüyaç olmıyacakmış. Böy
le bir vaziyette bilmem milis kuvvetlerden 
müstağni kalabilir miyiz? Bunlardan müstağ
ni kalacağımızı ben hiçbir zaman tasavvur et
miyorum. Milis kuvvetlerine ihtiyacımız olunca, 
bittabi bunların subaylarına da ihtiyaç olacağı 
kendiliğinden tebellür eder. 

Millî Savunma Bakanlığında milis subayları 
için ayrıca bir büro vardır. Tabiî muhterem 
sözcü bu vaziyetleri bilmediğinden dolayı bunu 
burada açıklayamamıştır. Fakat her nedense 
bu milis subayların emrinde çalışacak olan gö
nüllü erleri koymuştur. 

Meselâ [Uğramış olan subay, askerî memur, 
gedikli erbaş ve gönüllü erler dâhildir,] diyor. 
Bunu niçin koyuyorlar, koymasınlar. Çünkü bu
gün artık lâzım olmıyacak. 

Arkadaşlar, bir kanun yapılırken bugün için 
yapılmaz. Bu bir ana kanundur bütün hüküm
leri ihtiva etmesi lâzımdır. Şimdi, 408 sayılı Ka
nunu kaldırdığımıza göre o kanunun ruhunu 
okşuyan, o kanunun ruhuna ait mevaddm da 
buraya girmesi lâzımdır. 

Burada gönüllü erler konulduğuna göre gö
nüllü subayları da koysak ne lâzımgelir. 

408 sayılı kanunda bahsedilen milis subay
larını düşünmemek haksızlık olur, Devlet yarın 
her hangi bir vaziyette bunları hizmete çağı
rırsa ve onlar böyle bir haktan mahrum kalırsa 
yeniden bir kanun mu yapacağız ? Çok rica ede
rim Hükümet ve Komisyon buraya millî subay 
kelimesini de koymaktan çekinmesinler. 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) ~ 
Komisyondan bir sual soracağım. 

Buradaki gönüllü tâbiri ile, orduya atlan, 
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arabaları ile gelenler vardı, onlar mı kastedili
yor1? O gönüllüler maksutsa, Sinan Tekelioğlu '-
nun dediği o değildir. Bu, muvazzaf gönüllü
dür. Eğer sizin maksudunuz o ise, bununla bir
leşmez. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Odur. 

Yüksek Başkanlığa 
B fıkrasının sonundaki hareket ve hizmetle

rinden sonra (bulaşıcı Ihastalıklar) cümlesinin 
ilâvesini arzederim. 

B. : 92 Çankırı Milletvekili 
25 . V . 1949 Dr. A. Arkan 

G E Ç I C I K O M I S Y O N ' S Ö Z C Ü S Ü S A I T A Z 
M I FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, Allah 
esirgesin bulaşıcı hastalık mmeleketin her tara
fında olabilir. Bu hastalıkla memleketin her ta
rafında sivil asker !bütün doktorlar mücadele 
ederler. Bir hastalık alır, hasta olur, malûl ka
lırsa 'bunlar vazife malûlüdür. Harble alâkası 
yoktur. Kabulü muvafık değildir. Maksadın ta
mamen dışına çıkar. Maruzatım 'bu kadardır. 

BAŞKAN — Akif Arkan. 
Dr. AKtF ARKAN (Çankırı) — Efendim, 

bulaşıcı hastalıklar memleketin her tarafında 
olur dediler. Memleketin her tarafında olmaz. 
Bir tarafında olur. Ve orduyu tehdit eder. Kaf
kas Cephesindeki tifüs Çanakkale'de olmamış
tır. Eğer olsaydı hiçbirimiz sağ kalmazdık. Kaf
kas Cfephesindeki zayiatın yüzde sekseni yaralı-
lıktan har'bden değil, tifüsten olmuştur. Bunlar 
arasında doktorlar en başta gelir. Binaenaleyh 
bu, bu bulaşıcı 'hastaliklarm tesiri ile husule 
gelmiş bir maluliyet ise, Abu da bir harb maluli
yetidir. Doktorun süngüsü, silâhı yoktur. Niha
yet vazifesi icabı gider oradaki ateşi söndürür 
ve orduyu faal bir vaziyete sokar. Binaenaleyh 
bu «harekât ve hizmetlerden dolayı» cümlesin
den sonra «bulaşıcı hastalıklar» kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorum. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI NAZlF 
ERGlN (Sivas) — Komisyonca biz muvafakat 
edemiyoruz, çünkü maluliyet hükümlerini ge
nişletiyor. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini izah 
etti. Komisyon da izahatı veçhile iştirak edemi
yor, yani buraya «bulaşıcı hastalıklar» tâbirinin 
konulmasını arkadaşımız istiyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul ıedenler... Etmiyenler... önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bu maddeye milis subaylarının ithali lâ

zımdır. Reye vaz'ım dilerim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim 408 
sayılı Kanun Kuvayı Millîyede hizmet eden 
subaylara şu aylık üzerinden maaş verilir diye 
.bir hak tanımıştır. O kanun münhasıran mazi
deki hizmetlere bir karşılık tanımıştır. Bun
dan sonra Kuvayı Milliye olacak mı, olmıya-
cak mı, istisnai vaziyet tahakkuk ederse o va
ziyet için ayrı bir kanun çıkarılabilir. Devamlı 
ve esas bir kanunda böyle bir istisnaya gitme
yi komisyon doğru bulmadığından yeni bir hü
küm koymaya muvafakat etmemektedir. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. 
önergeyi kabul edenler.. Etmiyenler, önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Kurumlar
la, memurlarının ücret dereceleri kanunla be
lirtilen idare ve ortaklıklardan veya bunlara 
bağlı yerlerden aylık, ücret ve ödenek alanlar 
veya yıllık gayrisâfi gelirleri (1 500) lira ve 
daha fazla gayrimenkul malları bulunanlar ve
ya Kazanç Vergisi ödiyenler (Gündelikli ame
le ve işçilerle gezginci usta ve işçiler hariç) dı
şında kalan harb malûllerine aşağıda yazılı 
yardımlar yapılır: 

a) Eksilen vücut dış organları, son usul
lere göre yapılması mümkün sunileri ile ta
mamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya 
yenisi yaptırılır; 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olma
dığı sağlık kurulunca onanacak raporla anla
şılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlet
tikleri tarifeli her çeşit taşıtlarla yapacakları 
yolculuklarında muvazzaf ordu mensupları gi
bi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih 
edilirler; 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri ken-
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di kendine yapmaktan âciz oldukları sağlık 
kurulunca onanmış raporla anlaşılacak ve kim
sesizlikleri de 108 nci maddeye göre belirtile
cek olanlar Sandıkça kurulacak (Kimsesiz ma
lûlleri bakım yurdu) nda parasız barındırılır; 
ve yedirilmeleri için harcanacak paralar, bun
ların aylık ve harb malûllüğü zamlarmdan ke
silir* 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş 
veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sını
fa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl ade
di 100 ü geçmemek üzere Devlete ait yatılı 
orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız 
okutturulur. 

Şu kadar ki, talip olanları 100 ü geçtiği 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 
müsabaka ile yalnız bu miktar alınır. 

(a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı yardım-

. 1949 O : 3 
lar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl 
faturası karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar, insanın kendisinin dâhil olduğu bir 
hakkın müdafaası çok güç olduğunu takdir bu
yurursunuz. Fakat bendeniz bugün huzuru
nuzda müdafaa edeceğim bu haklara ihtiyacını 
yoktur. îcabederse kollarım olmadığı halde 
kendi icat ettiğini aletle çatır çatır da daktilo 
yazabilirim. 

Sekiz bin harb malûlünün çektiği ıstırabı 
bildiğim için onları açıklamak zorunda kaldım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Saat 
17 oldu, teneffüs edelim. Tensip ederseniz zati-
âliniz gelecek oturumda sözünüze devam eder
siniz. 15 dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

»-©-« 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Başkan vekil i Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açıldı buyurun Yıl-
mazipek. 

YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, Emek
li Kanunundan maksat vatandaşlara biraz ter
fih ve refah vermektir. Bu kanunla eytam ve 
eramile, mütekaide ve memurlara refah temin 
edilmişken maalesef malûllerden evvelce veril
inin olan haklardan çokları alınmıştır. 551 nu
maralı Kanunda harb malûllerine verilen hak
lan bu kanun maalesef geri almaktadır. 551 
numaralı Kanunda: Hastaneler tarafından pa
rasız olarak harb malûllerinin tedavisi, askerî 
mülki ve belediye hastanelerinde meccanen te
davileri ve maliyet bedeli üzerinden ilâç veril
mesi, harb mâlûlleriyle izdivaç edecek maaş sa
hibi bayanların bu maaşlarının kesilmemesi, na
kil vasıtalarından ordu mensupları gibi istifa
desi suni âza imali, yurt dışında tedavisi, ma
lûl çocuklarının ortaokul., ve saire diye birçok 
haklar tanınmıştır. Şimdiki tasariyle harb ma

lûllerinden 1500 liradan fazla iradı olanlara bu 
hakkı tanımıyor. 

Arkadaşlar harb malûlü vazife uğrunda ço
lak, kör, topal kalan ve bugünkü istiklâli size 
hazırlıyan vatandaşların bugün iş hayatında 
kazanıp size vergi vermeleri bir suç mudur"? 
Medeni dünya bakınız malûllerine nasıl bakı-
yo.\ 

Tedavi için Viyana'da hastanedeyken has
taneye bir bayan geldi, kolunda kör bir mülâ
zım vardı. Bayan prenses imiş. Subayla konuş
maya başladım. Derken prenses konuşmamı işitti 
ve bana aynen şunu söyledi: Devletimin, mille
timin bekası için, benim için kör olmuştur, si
zin memleketinizde bunu yapmazlar mı? dedi. 
Yok, yaparlar ama merak ettim de sordum de-
dim. 

Viyana'ya gelen harb malûllerinin otel, 
apartman ve saire kiralarını ora Merkez Ku
mandanlığı öder. Ben kendi tabiiyetlerine dâ-
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bil olmadığım halde o'-ada tedavide kaldığını 
iki sene daire kiramı Viyana Merkez Kuman
danlığı ödemiştir. Viyana Operasında ve h r 
tiyatroda bir loca, on sandalya harb malûlleri
ne tahsis edilmiştir. Harb malûlleri istedikle
ri takdirde merkez komutanlığına müracaat 
ederler numara almak suretiyle o 'H)Ş yerleri 
önceclen angaje edebilirler. Biz böyle birşey is
temiyoruz. 551 numaralı Kanunla, ' tabiî va
tan müdafaa vazifesi icabı kollarını, bacaklarını 
gözlerini feda edenlere hiç olmazsa Büyük Mil
let Meclisinin vaktiyle yapmış olduğu atıfetin 
bugünkü Büyük Millet Meclisi tarafından geri 
alınmamasını istiyoruz. Ne imiş, harb malûlünün 
1500 liradan fazla geliri varmış. Olabilir. Bir 
harb malûlü muhasebecisi olarak bir yere gi
rer de üç ay sonra çıkar veya çıkarılır üç ay 
evvel 1500 liradan fazla güya gelirli olan bu 
harb malûlünün varlığı da bu da sukut etmiştir. 
Artık harb malûlünün işi gücü yok da Maliye 
ile şube arasında mekik mi dokusun? Bugün 
bana iki parmak veriniz, varlığımın yarısını 
vereyim. Onunla her işi görebilirim. Bugün 
ben bir harb malûlüyüm. Trene binerken ya
rımda daima bir adam taşımak mecburiyetinde
yim. Ve o adamın tren ücretini de ben vermek
teyim. Bu suretle birinci sınıf bir harb malûlü 
iki kişi ücreti ödüyor. Bir su içerken içtiğim su 
boğazımda kalıyor. Çünkü içiren adam istedi
ğim gibi bana suyu veremiyor. Binaenaleyh 
okadar maddi olmıyalım. Bu maruzatım do-
layısiyle yeni tasarıda yeni bir lütuf istiyo
ruz, Sayın Maliye Bakanımız dün burada 
müktesep hakların mahfuz olduğunu beyan 
buyurdular, bugün yine Bütçe Genel Müdü
rümüz Hadi Bey aynı şeyi tekrar etti ler/Bi
naenaleyh malûllerin müktesep haklarının 
bu tasarıda kalması için 65 nci maddedeki «Ku
rumlarla, memurların ücret dereceleri kanunla 
belirtilen idare ve ortaklıklardan veya bunlar* 
bağlı yerlerden aylık, ücret ve ödenek alanla* 
veya yıllık gayrisâfi gelirleri 1500 lira ve 
daha fazla gayrimenkul malları bulunanlar ve
ya Kazanç Vergisi ödiyenler (Gündelikli amele 
ve işçilerle gezginci usta ve işçiler hariç) dışın
da kalan» diye yazılmış bulunan 4,5 satırın 
kaldırılması ve ondan sonra ki «Harb malûlle
rine aşağıda yazılı yardımlar yapılır» ibaresi
nin kalmasını rica ediyorum. Bu kalkmadığı 
takdirde arkadaşla.' meselâ gayrimenkulu olan 
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arkadaş karısına, oğluna satış yapar kanuni mu
vazaa yoluna gidilmesine meydan verilmesin. 
Maruzatım budur. Bu hususta bir önerge ve
riyorum, lütfen kabulünü rica ederim. 65 nci 
maddenin son fıkrasındaki «harb malûllerine 
aşağıdaki yazılı yardımlar yapılır» diyelim, 
ondan sonra da (A) dan başlıyarak devam etsin. 

Sonra arkadaşlar; varlıklı olan harb m â l ^ ü 
kalkıp da Hükümetin yoksul harb malûlü arka
daşlarına verdiği müsaadeden, muafiyetten is
tifadeye kalkmaz. Çünkü aynı elemi, aynı ke
deri çektiğimiz için birbirimizin yoksulluğundan 
pek iyi anlarız. Hükümet harb malûllerinin ço
cuğunu okutuyor, iyi ama, bunların içinde 
zenginler var diye bir düşünceye gitmesin. Harb 
malûlleri içinde zengin olup da fakir vatandaş 
çocuklarını okutanlar da var. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka-
daşlar; harb malûlleri der demez insanın aklına 
ilk defa gelen memleket için, vatan için vazife
sini yaparken genç yaşından kendisinin çok sev
diği meslekine veda etmiş kahramanlar hatıra 
gelir. Harb malûllerinin ekserisi mülâzım, yüz
başı rütbesindedir. Bunların hepsi harb malûlü 
olduklarından dolayı kendilerine birer eş bula
bilmişlerdir. Çünkü harb malûllerine Hükümet, 
ve Yüksek Kamutay bundan evvel çok büyük 
haklar tanımıştı. Aileleri hastanelerden mecca-
nen istifade edecekler, çocuklarının tahsilleri 
temin edilecek, noksan azaları yapılacak tedavi
leri için icap ederse harice gitmelerine müsaade 
edilecek, vapur ve trenlerde bir subay gibi onlar 
da tenzilâtlı tarife ile seyahat edeceklerdi. 

Fakat kemali teessürle arz edeyim ki; bunla
rın durumları bugün çok kötüdür. Tasavvur edi
niz, bir mülâzım tekaüde sevk edilecek birçok 
yavrunun efradı ailesinin vaziyetindeki duru
munu düşünmek bizim için bir borçtur. 

Şimdi; yeni tasarıda hakkı müktesepler baki
dir diyoruz, fakat yeni kanun çıkar çıkmaz eski 
kanun ortadan kalkacak ve harb mâlûlllerine bu 
kanun tatbik edilecektir. 

Sonra bu kuyut ve şurut tahtında malûllere 
verilecek ehemmiyetin de kıymeti kalmıyor. Ben
deniz 5107 numaralı Kanunun bu maddesinin 
kaldırılması hakkında bir teklif yapmıştım, bu 
teklifim bu karma komisyona gitmişti, fakat bu 
komisyon, bu madde hakkında benim kanun tek-
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lifim olduğu halde bendenizi çağırıp dinlemek 
istemedi. 

Şimdi arkadaşlar, ben de benden evvel konu
şan arkadaş gibi buradaki kayıtların kaldırılması 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hattâ 5107 numa
ralı Kanunla maaş alan harb malûlleri, mahke
me kapısında daktilo ile yazı yazan ve bir kolu 
olmıyan insanlar bu kaydı koyarsak bu parayı 
alamazlar. 

Hatırlarsınız, bendeniz Birinci devre azaları
na maaş tahsis edilirken bendeniz kasten bu 
kaydı koymuştum. Heyeti âliyeleri bunu kabul 
etmişti. Maksadım malûllerden bu kaydı kaldır
maktı. Bu madde malûllerin kollarını bağlıyarak 
buraya konmuş bulunuyor. 

Arkadaşlar; demin arzettiğim gibi bugünü 
düşünnıiyelim, yarını düşünelim. Bu kayıt 
ve şart tahtında bir orduda fedakârlık hisleri 
azalırını, azalmazını? Ben genç zabitken çoluk ve 
çocuğumu millet tarafından ferah fahur bakıla
cağını düşündüğüm için fedakârlık gösterdim. 
Diğer bütün arkadaşlar da bu fedakârlığı göster
diler. Yaralandık, esir düştük, şehit düştüler. 
çünkü çocuklarımız için yarından emindik. Mu
hakkak olan ve mutlak olan bir harbe hazırlanır
ken getirdiğimiz kanun da harb malûllerine 551 
sayılı Kanunla daha eski zamanda böyle bir teh
like yokken konmuş olan kanunu tamamen orta
dan kaldırarak, 1500 lira varidatın kıymeti 
nedir, 1500 lira maaş alanı görüyoruz, kâfi geli
yor mu, ayda 125 lira düşer, bu duruma getirmek 
doğru birşey değildir. 

Ben de Faik Yılmazipek arkadaşım gibi bir 
takrir veriyorum. Bu kayıtları tamamiyle kaldı
rarak, harb malûlleri için aşağıdaki muameleler 
yapılır diye bir kayıt koyalım. Bu hak zaten 
mevcuttur. Kedilerine birçok haklar verilmişken 
tasarruf edeceğiz diye onları kaldırmak doğru 
olmaz. Çok rica ederim bu malûllük kısmında 
onların haklarını teslim edelim. Memleketin âtisi 
ni daha kuvvetle perçinlemiş olalım. Rey ve ka
rar sizindir. 

BAŞKAN — Bekir Kaleli. 
BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Encümen 

görüştükten sonra mâruzâtta bulunacağım. 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMI 

FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar, arkadaşlarımızın tayyını teklif ettiği fıkra
lar 5107 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinden ay
nen alınmıştır, Komisyonca ve Hükümetçe ilâ-
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ve edilmiş bir şey yoktur. Vaziyet şu: 

Bu bir yardım maddesidir. Meselâ yüz ta
lebe okutulacak, aş evine muayyen miktarda 
emekli çocuğu alınacak. Bunlar alınırken bu 
zümrenin içerisinden daha ziyade muhtaç olan
lar tefrik edilsin, alınsın diye bir ölçü konul
muştur. Ama tefrik edilmesin, bunun varlık
lısı ayrılmasın, varlıklı olsun olmasın, bu yer
lere alınsın, varlıklının çocuğu mektebe gitsin 
de varlıksızın çocuğu hariçte kalsın gitmesin 
gibi bir mütalâayı nazarı itibara alırsanız eh 
pekâlâ, ne yapalım. Komisyon olarak musir de
ğiliz. Maksadımızı açıkça arzetmiş bulunuyoruz. 
Takdir Yüksek Kamutayındır. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Bu 
yüzü geçecek mi, bugünkü malûllerle, yoksa âti
yi düşünerek mi yapıyorsunuz? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, zaten ge
çici maddelerde vaktiyle tanılan haklar mahfuz 
tutulduğu arzediliyor. Bu, devamlı bir iştir. 
Yarının bize ne kadar malûl getireceğini ve 
bunların ne kadarının ihtiyaç duyacağını ve 
kimlerin, kimlere tercih edileceğini bilemediği
miz için, böyle bir şey koyduk. Yoksa yalnız 
bugünkü malûller düşünülmüş değildir, devam
lıdır, artabilir. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — O 
halde yarın malûl çoğalırsa, bu miktar da çoğa
lacaktır. 

BEKÎR KALELÎ (Gazianteb) — Hüküme
tin teklifi ile encümenin teklifi arasında bir 
fark görülüyor. Hükümet, hatırladığıma göre 
% 25 olarak teklif etmiştir, komisyon bunu 100 
adedi ile takyit ediyor. Komisyon bu mülâha
zaya hangi sebeplerle vardı, onu öğrenmek is
tiyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Okutulacak talebe 
gayrimuayyen olmaktansa bu, muayyen bir tah
sisatla karşılanabilsin ve muayyen bir tahsisat 
ayrılabilsin, imkânsızlık karşısında kalınma- 4 

sın diye 100 adedi ile ifade edilmiştir. 
BEKÎR KALELÎ (Gazianteb) — Harb ma

lûlleri çocukları, bu komisyonca 100 adediyle 
tesbit edilmiştir. 551 numaralı Kanuna göre 
şehit çocukları takdimen bu muafiyet içerisinde 
mevcuttur. Bu müktesep bir haktır. Acaba 
şehit çocukları, hattâ şu anda harb malûlleri ço-
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cılklarına takdimen, bu madde ile mütalâa et
memek yerinde olur mu? Bu diğer maddelerde 
de ifade edilmiş olmadığına göre, bu fıkra içe
risinde bulunmasını encümen muvafık görüyor
um? 

BAŞKAN — Bir sual daha var.,, 
SÎNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Bu ka

nunda 100 çocuk okutma kaydını koymuşsunuz. 
Bu ytiz çocuk içinde bugünkü malûllerin çocuk
ları dâhil midir? 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Devamla) — Dâhildir. 

SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Bu 
kanun yürüyor demektir, bu kanunun kalkması 
lâzımgeliyor. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Devamla) — Bendeniz sebe
bini açıkça izah ettim, öyle olursa evleviyetle 
şehit çocuklarına takddüm eder. 

BEKlR KALELİ (Gazianteb) — Bu mütalâ
ayı encümen muvafık görüyor mu? 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ-
Mt FEYZlOĞLU (Devamla) — Harbde ölenle
ri birinci derecede malûl addediyoruz ve o esas 
üzerinden aylık bağlıyoruz. Bu esas üzerinden 
aylık bağlandığına göre onların çocuklarına da 
bu madde gereğince yardım yapılacaktır, bir 
fark yoktur. 

BEKlR KALELİ (Gazianteb) — Şu halde 
bu fıkranın içerisine (şehit çocuklarını) tasri-
hen koymaya, lüzum görülmüyor. Beyanınız bu 
mânayı taşıyor, zapta da geçti, kâfidir diyor
sunuz «şehit ve harb malûlleri çocukları» diye 
bir fıkra tesbiıt e.tmek, tatbikatta düşülecek bâ
zı hataları önler. Mademki böylece kabul buyu-
ruluyor lütfen bunu (şehit ve malûl çocukları) 
diye tasrih edelim. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Bu kanunda şe-
hitin bdr tarifi olmadığına göre, şehit çocukları 
dediğimiz zaman, bunu hangi kıstasla tâyin 
edeceğiz? Harbde ölenlerin çocukları bu yar
dımdan istifade edecektir, kasıt budur, bu mad
de de bunu izah ediyor. 

BEKlR KALELİ (Gazianteb) — Bunda bir 
vuzuh görmüyorum. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Biz vuzuh oldu
ğuna kaniiz.. 

BAŞKAN — Şimdi komisyon sözcüsü arka
daşımız, senede malûl çocuklarından 100 Mşinin 
okutulacağını, arkadaşımızın sorusu üzerine, 
bunların içinde şehit çocuklarının da dâhil bu
lunduğunu ve onların da okutulacağını,'mak
satta; şehit çocuklarının da mündemiç bulun
duğunu izah ettiler. Zapta da geçmiştir, tatbi
katta bunun haricine çıkmak imkânı kalmamış
tır. 

BEKİR KALELÎ (Gazianteb) — Efendim, 
müsaade buyurur musunuz? 

Mülâhazam şudur; buyurdukları gibi şehit 
kelimesi maddede yoktur. Fakat dul, yetim ke
limeleriyle bunların da kastedilmiştir deniyor. 
Aşağıdaki diğer maddelerde şehit çocuklarının 
bu haktan istifadesi tesbit edilmemiş olduğuna 
göre burada harb malûlleri çocukları ve şehit 
çocukları (veya yetimlerin) dâhil bulunduğu
nun vazıhan yazılmasında arkadaşımız neden bir 
mahzur görürler bilmem. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mt FEYZlOĞLU (Kayseri) — Hükümet ve 
Komisyon olarak harbde ölenlerin, çocuklarına 
bu yardımın yapılacağını bu kürsüden ifade et
tikten sonra tereddüde mahal kalır mı? 

BAŞKAN — Şimdi bu maddede harp malûl
leri çocuklarına yapılacak yardım içinde Hükü
met ve Komisyon, şehit çocuklarının da dâhil 
olduğunu ve (onlara teşmil edileceğini beyan et
miş bulunuyorlar. Tatbikatta bunun dışına 
çıkmıya imkân yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 . V . 1949 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 65 nci 
maddenin birindi fıkrasındaki harb malûllerine 
aşağıdaki yazılı yardımlar yapılır kelimesinden 
yukarısının kaldırılmasını teklif ederim. p 

Bursa Milletvekili 
Faik Yümazipek 

Sayın Başkanlığa 
Bilûmum harb malûllerine aşağıda yazılı 

yardımlar yapılır. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Şehit : 
1. Harbde, umumî veya kismî seferberlikte, 

veya harb hazırlık devresinde, dahilî tedibatta 
hudut ve eşMya müsademelerinde her türlü 
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düşman silâhlarının tesiriyle derhal ölenlerle, 1 
yukanki şartlar altında yaralanarak aldığı ya
ranın tesiriyle veya bu yaranın tedavisi sıra
sında. ölenlere. « Harb şehidi denir». 

2. Harb ve harekât bölgelerinde, harb ha
rekât ve hizmetlerinin sebep ve tesirleriyle ölen
lere, « Harbde görev şehidi » denir. 

c) Kara, deniz ve hava kuvvetleri mensupla
rının barışta vazife ifası sırasında kendi sunu 
taksiri olmaksızın kaza neticesinde derhal 
veya bu kazada aldığı yara ve tesirin tedavisi 
sırasında ölenlerle, meslek ve vazifesi icabını 
yaparken suikasta uğrayıp ölenlere « Barışta gö
rev şehidi > denir. 

Şehit dul ye yetimlerine bağlanacak aylıklar: 
Birinci derece harb malûllerine bu kanunla 

yapılacak zamlara ilâveten : 
a) Harb şehidi dul ve yetimlerine, iştirak

çi iseler yüz lira, er iseler 50 lira; 
b) « Harbde görev şehidi > dul ve yetimle

rine iştirakçi iseler 75 lira, er iseler 35 lira; 
c) « Barışta görev şehidi > dul ve yetimle- I 

rine iştirakçi iseler 50 lira, er iseler 25 lira da
ha fazla verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci madde ile harb malûllerine tanınacak 

hakların ithali ile (551) numaralı Kanunda tes-
bit edilen haklar. I 

Şeklinde tesbit edilmesini areylerim. I 
Gazianteb Milletvekili I 

Bekir Kaleli I 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — önergemi 
izah edeyim. Efendim; teklifimi şu esasa bağla- I 
mak istiyorum. Daha evvel arkadaşlarım da I 
izah ettiler. 551 numaralı Kanun harb malûlle- I 
rine birtakım haklar bahsetmiştir. Şimdiki 65 I 
nci madde ise bu hakların bir kısmını takyidi I 
şartlar altına almak, bir kısmını da refetmek I 
suretiyle huzurunuza sunulmuş oluyor. Arka- I 

adaşlarımın da tebarüz ettirdiği gibi, 551 I 
numaralı Kanunla verilmiş hakları ıtlak I 
ile tesbit etmek üzere bu maddeyi ye- I 
niden teçlvin etmek lâzımdır. 551 nu- I 
maralı Kanunda bahşedilmiş hakkı burada da I 
tanıyoruz, mânası içerisinde mütalâa etmeek da- I 
ha kesin olur gibi geliyor. Arkadaşların muta- I 
lâalarında belki eksik fazla taraf olabilir veya I 
hükümde bir tereddüt tevlit edebilir. Eğer uy- I 
gun görülürse 551 numaralı kanunla bahşedil- | 
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miş haklar mahfuzdur şeklinde bir hüküm ko
yarsak, daha cezri bir yola girmiş oluruz, ka
naatindeyim. Teklifim bu esası ihtiva etmek
tedir. 

BAŞKAN — önergelerden biri 65 nci mad* 
denin birinci paragrafındaki ilk dört buçuk sa
tırın kaldırılarak « Harb malûllerine aşağıda 
yazılı yardımlar yapılır ;» şekline ifrağ edilme
sini ve Bekir Kaleli'nin önergesi ise, 551 sayılı 
kanunda bunlar vardır; bu maddeyi, 551 sayılı 
Kanunda tanınmış olan haklar burada da ta-
nılır şeklinde yazalım tarzındadır. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Keyseri) — Efendim, birinci öner
ge hakkındaki noktai nazarımızı evvelce ar-
zetmiştim. 

Sayın Bekir Kaleli arkadaşımızın teklifi bu 
kanunun taknin tarzına da uymaz. Ne kadar 
müteferrik kanun varsa hepsi kaldırılmış ve 
bir tek statüye tâbi olması için bu kanun ge
tirilmiştir. 

Şimdi 551 sayılı Kanunun falanca madde§i 
meri diye bir hüküm koymaya lüzum yoktur. 
551 sayılı Kanunun tanıdığı haklar bu kanun
da tamamen yer almış bulunmaktadır. Bekir 
Kaleli arkadaşımız falan kanunun tanıdığı şu» 
haklar burada tanınmamış derlerse maddeye 
ilâve ederiz. Buyurdukları şekilde atıf yap* 
maya lüzum yoktur. 

BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Teklifi-
mi acele yazdım bu madde encümene gitsin, 
551 sayılı Kanunun tanıdığı hakları tesbit T» 
tedvin etsin getirsin, diyorum. Yoksa atıf ya
pılsın düşüncesinde değilim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Keyseri) — Sayın arkadaşımızın, t i r 
ihtimal için maddenin komisyona havale edil
mesi teklifine zannederim sebep yoktur. Lü
tuf buyursunlar, ikinci müzakeresinde bera
berce tamamlarız. 

BAŞKAN — Şimdi komisyon diyor ki; bi
zim bu maddedeki kastımız; 551 sayılı Kanun
la harb malûllerine tanınmış olan hakların ve
rilmesidir ama atıfla yapmıyalım, eğer mad
dede eksik kalmış bir cihet varsa bunu tamam
larız. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Bendeniz 
de bunu teklif ediyorum maddeyi komisyon* 
alsınlar bu esasa göre tesbit edip getirsinler, 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-

ZÎOĞLU (Kayseri) — Var ihtimaline karşı ko
misyon meşgul olur mu? 

BEKlR KALELİ (Gazianteb) — Efendim; 
özür dilerim; tekrar huzurunuzu işgal etmek 
zorunda kalıyorum. 

Takririmle kastım şudur; tadadi yolla tek
rar işi genişletmek istemedim; onun için kısa 
konuştum, 551 sayılı Kanun birtakım haklar 
tanımıştır. Malûm. Kanun şu anda yanımda 
değildir, kendilerinde vardır, müsaade etsin
ler okuyayım . 

Fakat, madem ki Komisyon bu takyidi şart
lan kaldırmaya ve müktesep hakları muhafa
zaya muvafakatkârdır. O halde lütfetsinler bu
nu Komisyona alsınlar, 551 sayılı Kanun bun
lar için ne gibi haklar bahşetmişse onları zik
retsinler. Şu anda tadadi yola gittiğimiz za
man, bu vardı, bu yoktu diye belki bâzı yan
lışlıkları müeddi olabiliriz. Çünkü bunda bü
yük bir topluluğun hakkı mevzuubahistir, bu
rada benim if ademdeki ufak bir noksanlık bir
çok ilgililerin, birçok harb malûllerinin hakla
rını zıyaa uğratabilir onun için bundan tahaz-
zür ediyorum, madde komisyona gitsin bu mad
deyi dûrudıraz tetkik ederek tesbit etsin. Yani 
551 sayılı Kanunda bunlara ne hak tanıyorsa 
bu maddenin içerisine koysunlar, bunu yarım 
saat içerisinde bile yapabilirler, büyük bir kül
feti icabettirir bir vaziyet yoktur. 

BAŞKAN -— Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Gazianteb Milletvekili Bekir Kaleli'nin 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerge nazara alındığı 

takdirde maddeyi tadil için komisyona vere
ceğim. Kabul edilmezse maddeyi reyinize su
nacağım. 

önergeyi nazarı itibare alanlar.. Almıyan-
lar.. Alınmıştır, 

Faik Yımazipek'in önergesini tekrar oku
tuyorum, 
(Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Yani bu Önerge ile harb malûl

lerinin aşağıdaki hakları kalacaktır diyorlar. 
önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.... önerge kabul edilmiştir. 

Bu iki Önerge ile maddeyi komisyona ve-
îiyorum. 

On dokuzuncu kısım 
Dul ve yetim aylığı bağlanacak haller 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Dul ve ye
tim aylıkları: 

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan 
sonra ölenlerin, 

b) iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 
15 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, 

e) Emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak du
ruma girip de henüz bağlama yapılmamış olan
lar dâhil) ölenlerin, 

ç) iştirakçilerden 45 nei maddede yazılı va
zifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı 
sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üze
rine tedavi veya ameliyatları sırasında ölen
lerin, 

d) Erlerden 5G ncı maddede yazılı vazife
den doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden 
doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi 
veya ameliyatları sırasında ölenlerin, 

e) Erlerden 56 ncı madde gereğince va
zife malûllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müsta
hak duruma girip de henüz bağlama yapılmamış 
olanlar dâhil) ölenlerin, 

f) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha 
fazla olup da kesenekleri geri verilmemiş du
rumda olanlardan (60) yaşını doldurmadan 
ölenlerin. 

g) Vazife malûllüğü geçtiğinden dolayı ay
lığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş ve fiilî hizmet müddet
leri de 15 yılı doldurmuş bulunanlardan ölen
lerin, 

ölüm tarihinde bu kanuna göre* aylığa müs
tahak dul ve yetimlerine bağlanır. 

BAŞKAN — Buyurun Dr. ibrahim Tali Ön
gören. 

Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Bendeniz bir kelime için söz aldım. (Ameli
yat sırasında) ibaresinden (Ameliyat esnasında) 
gibi bir mâna anlaşılabilir. «Ameliyat neticesi)» 
gibi bir kelime ile cümleyi daha anlayışlı yapmak 
icabeder. «Sırasında» kelimesi yerine daha 
vuzuhlu bir kelime koymak lâzımdır. 

GEÇlCl K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEYZÎ-
OöLU (Kayseri) — Efendim, «Sırasındam tâ
birine Sayın ibrahim Tali arkadaşımız iliştiler. 
Hakikaten ameliyat masasındayken gibi bir 
mâna çıkıyor. «Ameliyat sebebiyle» diyelim. 
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1 gün sonra, 5 gün sonra ölebilir. Onun için 
«Sebebiyle;» olarak tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — ibrahim Bey sizi tatmin edi
yor mu? 

EKREM ORAN (izmir) — «Dolayısiylet» 
daha muvafıktır. 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLÜ (Devamla) — 
«Ameliyat yüzünden» diyelim. 

BAŞKAN — Komisyon da sizin düşündüğü
nüze uyuyor; ameliyat masasında değil ,o ame
liyatın tesiri ile öleni kabul ediyor. «Dolayısiy-
le» mi diyelim? (Dolayısiyle sesleri) 

KÂTÎP CENAP AKSU (Kocaeli) — Efen
dim, « yüzünden» denemez. Bu tâbirlerin hiç
birisi doğru değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Arkadaşları 
dinliydim.... 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLÜ (Devamla) — 
Efendim, doğrudan doğruya olmıyan vakalar 
için «Dolayısiyle» tâbirini kullanırız. «Dolayı
siyle» nin yeri değildir «Ameliyat sebebiyle» 
veya «Ameliyat yüzünden» diyelim, bunun ikisi 
de maksadı ifade eder, hangisini tercih eder
seniz ? 

MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — «Ame
liyat sebebiyle» dardır. 

Dr. AZlZ KOKSAL (içel) — Ameliyat sebe
biyle demek doğru değildir. «Ameliyat yüzün
den» daha doğrudur. Çünkü ameliyattan sonra 
iyi olur. Seneler geçer, bir şey olur, ameliyat 
sebebiyle bu vaziyete düştüm der. (Doğru doğ-

'ru seseri) 
BAŞKAN — Nasıl olacaksa bir teklif yapın. 
GEÇlCÎ K. BAŞKANI NAFlZ ERGÎN (Si

vas) — «Ameliyat yüzünden1» daha doğrudur. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Müsaade buyu

rursanız ne «yüzünden» olur ne de «dolayısiyla». 
Çünkü yalnız ameliyat yoktur, tedavi de vardır. 
Tedavi yüzünden öldü denmez. Bunu reise söylü
yorum, beni azarlıyor. Hakkı yoktur. Ben de Mil
letvekiliyim. 

Onu da koysanız olmaz, ötekini de koysanız 
olmaz. Müsaadenizle bu komisyona gitsin ve bir 
çarei hal bulunsun. 

(Başkana hitaben) Hakkınız yoktur, ne müna
sebet efendim?. 

BAŞKAN — Yanlış anladınız. Eğer böyle ise 
özür dilerim. Ben burada münakaşa edilirken ko
misyonla teklif sahibini anlaştıralım, diyorum. 
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Hatırınızı kırmak aklımdan bile geçmez, arkadaş
larımın hepsine hürmet ederim. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — iyi ama yanlış 
yola gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Gitmem merak etme. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ^ 

Mî FEYZÎOĞLÜ (Kayseri) — Sayın arkadaşı
mın hakkı vardır. «Tedavi sırasında veya ameli
yat yüzünden», bunu bu suretle teklif ediyorum 
ve kabulünüzü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Komis
yon «tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden» 
şeklinde teklif ediyor. 

Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
ti?. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 66 ncı mad-
dede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır : 

a) Kari; 
b) Koca; 
c) Çocuklar; 
ç) Ana; 
d) Baba; 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar; bâzı harb malûlü arkadaşlarımızın bir di
leği üzerine yüksek huzurunzda söz almış bulunu
yorum. Birinci ve ikinci dereceden malûl olmuş 
ve ahrien yardıma muhtaç bâzı harb malûlü ar
kadaşlarımız olduğu ve bunların kendilerine sırf 
bakmak için evlenmemiş, dul kalmış hemşireleri 
vardır. Kendilerinin vefatında, 

Bu malûllerin hemşireleri sefil ve perişan ka
lacaktır. Onun için birinci veyahut ikinci derece
de harb malûlü olan erkek kardeşine sırf bakmak 
şartiyle evlenmemiş olan bu gibilerin hemşirele
rinin mağdur kalacağını düşünerek bir önerge 
hazırladım. Aynızamanda bâzı müracaatlar da 
karşısında kaldım. Bu ciheti Yüksek Heyetinizin 
nazarına takdim ediyorum ve takririmi Yüksek 
Başkanlığa takdim ediyorum, takdir sizindir. . 

BAŞKAN — ibrahim Refik Soyer. 
ÎBRAHÎM REFlK SOYER (Niğle) — Efen

dim, bendeniz bu hemşireleri komisyonda teklif 
etmiştim. O zaman kabul ettiremedim. Fakat dü
şünüyorum, hemşire muhtaç veya malûl olursa,, 
bekâr kalırsa ne yapsın tabiî, ona da birşey tah
sis etmek lâzımdır. Benim anladığıma göre hât
tâ kardeşinin maaşından nafaka kestirebiliyor-
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muş. Bendeniz daha evvel bir takrir hazırlamış- | 
tnn, takdim ediyorum. 

Kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar; Emekli Sandıkları iştirakçilerin yalmı-
karısını ve çocuklarını sigorta eder. Evli ka
dın iştirakçi olarak Sandığa kabul edilmez. 
Bize gelen tasarıda da evli kadınlar iştirakçi 
olarak kabul edilmemekte idi. Fakat bunlar 
için muhtelif talepler ve münakaşalar yapıldı 
neticede kabul edildi. Karı için kabul edilince 
kocayı da dullar arasına almak zarureti doğdu. 

Ana ve babayı da hiç bir sigorta sandığı bu 
suretle sigorta etmez. Medeni Kanunumuz da 
karısı ve çocuğu olan müteveffanın ana ve ba
basına mirasından hiçbir şey vermez. Hiçbir 
mamelekinin intikal etmediği ana ve babaya 
da biz burada maaş bağlıyoruz. Bunun dışında, 
çocuğu, anayı ve babayı atlıyarak hemşireye 
de maaş verilmesini teklif ediliyor. Bu sistemin, 
hukuk esaslarının dışına çıkan bir tekliftir. Ko
misyonumuzda da münakaşa edilmiş, incelenmiş, 
kabul edilmemiştir. Kabulü asla doğru değil
dir, yerinde birşey değildir. Kabul buyurma-
manızı bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin sonuna bir (E) fıkrası ile 

(evlenmemiş veya dul kalmış ve I nci veya II nci 
dereceden malûl erkek kardeşine bakan ve kim
sesiz kız kardeş) cümlesinin ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hatay Miletvekili 
•• " Gl. Eyüp Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddeye (E) fıkrası olarak (hemşire

lerin ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

İbrahim Refik Soyer 

(Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer''n 
önergesi tekrar okundu). | 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler ., 

Kabul edilmedi. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirminci Kısım 
Dul ve yetim aylıkları 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Dul ve 
yetim aylıkları; 

Ölenin bağlanmış veya bu kanun hükümle
rine göre hesaplanacak emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylıklarının : 

a) Dul karı veya dul koca için % 50 si; 
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri 

için % 25 i; 
Nispetinde bağlanır. 
Evvelki karıdan veya kocadan olan çocuk

larla hem baba ve hem anadan yetim çocukla
rın aylıkları % 30 nispetinde bağlanır ve son
radan bu duruma girenlerin bağlanmış aylık
ları da bu miktara yükseltilir. 

Ölen dul karı veya koca bırakmazsa veya bı
raktığı bu kimseler aylığa müstahak değilse, 
bunların payları, müstahak olan çocuklar ile 
ana veya babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. 
Şu kadar ki, bu aylıkların her biri, yapılan ek
lemelerden sonra, bağlamaya esas tutulan emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığının 
% 30 unu geçemez. 

Yukarda yazılı nispetlere göre bağlanacak 
dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas 
tutulan emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylıklarından fazla olursa fazlası, dul 
ve yetimlerin aylıklarından mütenasiben indi
rilir. 

Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık 
hiçbir suretle diğerlerinin aylıklarına eklene-
mez. Ancak bu aylıklardan bağlama sırasında, 
toplamının bağlamaya esas tutulan aylıktan faz
la olması dolayısiyle, indirme yapılmış ise, boşa
lan aylıklar bu indirmeler giderilinciye kadar 
geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

72, 74 ve 80 nci maddelere göre birer yıllık 
müddetler içinde yazı ile Sandığa müracaat 
eden ilgililerden müstahak bulundukları anlaşı
lanlara da aylık bağlanır ve gerekiyorsa evvelce 
bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

— 806 — 



B : 92 25.5 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Dul ve 

yetim aylıklarının bağlanmasında : 
a) iştirakçilerle 88 ne; madde gereğince 

kesenekleri geri verilmemiş olanlardan veya va
zife malûllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hak
kı tanınan bir vazifeye tâyin ^|ilmemiş du
rumda bulunanlardan ölenler için; bunların 
âdi malûl olmaları halinde kendilerine bağlan
ması gereken aylıklar. 

b) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı almakta olanlardan, (aylığa müs
tahak duruma girip de henüz bağlama yapılma
mış olanlar dâhil) ölenler için; bu aylıklar ile 
varsa son hizmet ve harb malûllüğü zamları top
lamı; 

e) iştirakçilerle emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı bağlandıktan sonra tek
rar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete giren
lerden vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile 
aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları 
üzerine tedavi veya ameliyatları sırasında, ölen
ler için kendilerinin birinci dereceden vazife 
malûlü olmaları halinde bağlanacak vazife ma
lûllüğü aylıkları; 

ç) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı alanlardan yedek er olarak silâh altı
na alınanlardan (C) fıkrasında yazılı surette 
ölenler için; eski aylıkları ve 56 ncı maddeye gö
re birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife 
malûllüğü aylıkları toplamı; 

d) Yukarıki (C) ve (Ç) fıkralarında yazılı 
olanlar 64 ncü madde şümulüne girmekte iseler 
veya yine 64 ncü maddede yazılı hallerde şehit 
olmuşlarsa aynı fıkralarda yazılı aylıklar 04 ncü 
maddeye göre birinci derece üzerinden hesapla
nacak harb malûllüğü zammı toplamı; 

Esas tutulur. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arka

daşlar; 'bu maddenin D fıkrasında, ikinci satır
da (64 ncü maddede yazılı hallerde şehit olmuş
larsa)) denmektedir. Burada bir (şehit) kelime
si geçiyor. 1683 sayılı Kanunda «şehit» tâbiri 
iyi tarif edilmemiş olduğundan dolayı tatbikat
ta birçok müşkülâta uğranılmaktadır ve hattâ 
bunu tefsir eden 927 numaralı bir de karar var
dır. Bu karar da mevcut olduğu halde gene bu 
şehitlere yapılacak muamelelerde alâkalı ma
kamlar daima tereddüt ve müşkülâta düşmüşler
dir. Bu sebeple 4385 ve 4386 sayılı kanunları
mızda deniz ve hava şehitleri içjin birtakım hü-
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kümler vardır. Fakat tatbikatta bunlar birbiri
ne karışmaktadır. Bu kanunda şehit kimdir ve 
şehit hükmünde olanlar kimlerdir? Bunu esas
lı şekilde tarif etmezsek tatbikatta gene birta
kım müşkülâta uğranacaktır. Bu suretle ben şe
hit kelimesinin tarif edilmesini, yüksek huzuru-r 
•nuzda, komisyondan rica ediyorum. Bunun için 
bir de önerge 'hazırladım. Bunun komisyona ha
vale edilerek ve komisyonca bunun üzerinde 
çalışarak, bu, (şehit) kelimesinin, 'barışta, tay
yare kazaları, tahtelbahir kazaları ve saire- do-
layısiyle ölenlere (barışta şehit), harbde ölenle
re (harb şehidi) gibi isimler verilerek bunlar 
hakkında yapılacak muameleyi tesbit etmek 
muvafık olur. Aksi takdirde tatbikatta birçok 
müşkülâta uğranılacaktır. Bu itibarla önerge
min nazarı itibara alınarak komisyonca şehidin 
tarif edilmesini arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, bun
dan evvelki* maddede bir tashih yapmıştık; (te
davi sırasında veya ameliyat yüzünden) diye. 
Bu maddenin (C) fıkrasında da aynı tâbirler 
•vardır, bunun da aynı şekilde düzeltilmesini ri
ca ederim. 

Şehitlik nedir? Tarifi yapılsın mevzuu Ko
misyonumuzda Sayın Generalin teklifi üzerine 
incelendi. Şehitlik, mânevi bir rütbe, mânevi bir 
unvan. Bunun mukabili de gaziliktir. Bunlar, 
dinî ve mukaddes bir mefhum olarak, askerli
ğe girmiş bir mefhum olarak öteden beri kulla
nılmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı şimdiye 
kadar kimleri şehit addediyor, kimlere bu mâ
nevi unvanı veriyorsa yine eskisi gibi versin. 
Harbde ölenlerin aileleri birinci derecede ma
lûl olanların almakta oldukları aylıkları ala
caklarına göre, (Şehid) i tarif etmekte âmeli 
bir fayda görmedik. Komisyona verilen bâzı 
maddeler dolayısiyle zaten toplanacağız. Paşa 
hazretlerinin bu önergesini bendeniz rica edi
yorum, alalım şehidin tarifinde bir fayda olup 
olmadığını bir daha gözden geçirelim ve yük
sek heyetinize arzedelim, reye konulmasına lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi mi almak istiyorsu
nuz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMl FEY-
ZİOÖLU (Kayseri) — Hayır efendim; madde 

— 807 — 



B : 92 25 * 
kalacaktır, yalnız sayın generalin önerge^ .. 
alacağız. 

BAŞKAN — 69 ncu maddenin (C) fıkrasın
da geçen «Tedavi veya ameliyatları sırasında» 
ibaresini, 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasında yap
tığımız gibi, burada da «Tedavi sırasında veya 
ameliyat yüzünden» d'je düzelteceğiz. 

Bu şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Şehit kelimesinin tarifi hakkındaki önerge
yi Komisyona veriyoruz. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Birden fazla ka
rısı olan kocanın ölümünde 68 ncı maddede ya
zılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar 
arasında paylaştırılmak suretiyle bağlanır. 
Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının ke
silmesini gerektiren bir duruma girmesinde ay
lığı, en çok bir yıl içinde yazı ile sandığa mü
racaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun 
aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların 
aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkra
sı hükümleri bunların birbirleri hakkında da 
tatbik edilir. 

MlTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; bu maddede birden fazla ka
rısı olan kocanın ölümü halinde diyor. Şu hal
de Kanunu Medeninin tanımadığı hükümleri 
bu kanun kabul ediyor demektir. Yani kanun 
dışı evlenmeleri tanıyor. (Kanunu Medeniden 
evvelki evlenmeler sesleri) 

Ama bunun yeri burası değildir. Geçici 
maddelerde yer alması lâzımdır. Bunu nasıl 
izah ediyorlar tasfiye hükümleri arasına kon
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, 

kanunun bu maddesi içinde iki hüküm yaşa
maktadır. 

Birisi, eski zamanda, yani Kanunu Medeni
nin meriyetinden evvel evlenmiş olanlardır. 
Kanunu Medeniden sonra böyle bir hükme 
rastlanmaması tabiîdir. Bununla Kanunu Me
deniden evvel evlenmiş çift karılı kocalar kas-
dedilmiştir. Bendeniz buraya bir cümle eklen
mesini teklif edeceğim. «Kanunu Medeniden 
evvel çift eşi bulunanlar» cümlesinin eklenme
si muvafık olacaktır kanaatindeyim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-

Mi FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim Kanu
nu Medeninin yürürlüğe girmesinden sonra iki 
evlenmenin mümkün olmadığı hepimizce ma
lûmdur. Bunu ne Medeni Kanun tanır, ne 
Emekli Kanunu tanıyabilir. Yalnız Kanunu 
Medeninin yürürlüğe girmesinden evvel iki eşi 
olanlar mevcuttur. Bunlar içinde halen Devlet 
hizmetinde olanlar vardır. 

VASFI GERGER (Urfa) — Hattâ Milletve
killerinden de var. 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 
Milletvekili arkadaşlarımız da bulunabilir, bun
ların durumunu ifade ediyor bu bir. 

İkincisi ne bileyim, Mısır Devleti tabaasm-
dan biri iki evlidir, gelse de Türk tabiiyetine 
geçecek olsa, elbette onu iki karısı ile birlikte 
alacağız, birisini boşa gel seni alalım diyemeyiz. 
İstisnai vaziyeti karşılamak için bu hüküm kon-
muştıu'. 

•MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Geçici 
maddelere konsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Geçici maddeler 
muayyen bir zaman sonra tasfiyeye uğrarlar. 

BAŞKAN — Önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yetmişinci madde hükmünün geçici hüküm

ler arasında tesbitini teklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Altan 

BAŞKAN — önergeyi, oyunuza sunuyorum. 
Bit madde hükmünün geçici maddeler arasın
da yer almasını teklif ediyor. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Başka teklif yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — iştirakçi ka
rı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük 
iso ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağ
lanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel 
yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme 
yapılmaz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, bu maddeyi de bendeniz çok sakat görü
yorum. Hepimiz ihtiyarlıyoruz. Yarın 60 yaşı-
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na, 65 yaşına girersek tesadüfi olarak kendimi
zi baktıracak bir kadın arasak ve alsak kadın 
bizden otuz yaş küçük olursa, yarı ıımas alaca 
ğııu bilse kadın bize varmaz. Emeklileri mah
vetmek istiyorsa o başka. Bendeniz bu madde
nin kaldırılmasını teklif ediyorum. Kaldıralım. 
Allah korusun, karı ölmesin. (Gülüşmeler, reyc-
reyo sesleri) 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar; koca ile karı arasındaki yaş farkının 
konulmasındaki adalet hissini veya kanunun 
bundan kastettiği gayeyi ben anlıyamadıın. Be
nim karım benden 30 yaş küçükse, maaşınım 
yarısını almasındaki mâna nedir? Sekiz çocuğu 
olursa, hiç vermesin. Bu, kanun tekniğine uy
gun değildir. Bir adam ölürse karısı onun mi
rasçısı mıdır? Mirasçısı ise emekli maaşının da 
yarışım, kesmekte hiçbir mantıki sebep yoktur. 

Bunun kaldırılmasını teklif ediyorum. 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-

Mt FEYZÎOĞLU (Kayseri) — ihtiyarlıkta ev
lenen kocanın karısı ile arasında 20 - 30 yaş 
fark bulunması, kocanın öldüğü zaman maaşını 
şuna buna intikal ettirmek için muvazaa yap-
dığına karinedir. Bütün Emekli Sandığı statü
lerinde vardır. Meselâ isviçre karı koca ara
sındaki yaş farkı 20 sene ise maaşın yarıya in
dirilmesi hakkında hüküm vardır. Komisyon 
karı, kocanın yaş farkı 30 ise yarım aylık ma
aş verilmesi esasını kabul etmiştir. Evlenme 
on sene devam etmişse veya çocuk olmuşsa yaş 
kaydi aranmaksızın maaşının tam olarak veril
mesini kabul etmiştnr. Hakikaten birçok mu
vazaalara yol açabilir. Evindeki hizmetçi ile 
muvazaa yapıp maaşını hizmetçisine bırakan
lar vardır. Her millet kabul etmiştir. Bunlar 
pekâlâ muvazaadır. Biz de aldık. 

VASFI GERGER (Urfa) — Vatandaşın 
şahsi haklarına taarruz değil mi? Böyle bir töh
met altında bir memur bırakılamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu şahsi hak
lara mütaallik değildir. 

BAŞKAN — Bir sual var. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Bu şekilde 

evlenmek istiyen bir erkekle alacağı kadının 
arasında, kanuni hükümelere göre, 30 yaş 
bulunduğu zaman, bu sefer hileli yollara 
müracaat edilecek, erkek alacağı kadının ya-
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I şını küçültecektir. Niçin vatandaşları hileli 

yollara sevkedelimi 
! GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu gibi işlerde, 
hangi doğum tarihinin esas tutulacağı hakkın
da aşağıda bir maded vardır. Diğer milletle
rin düşündüğü gibi biz de düşünmüşüz, madde 
gelecektir, göreceğiz. Hile yürüyemiyecektir. 

MALİYE BAKANI ADINA HADl. HÜS-
EN — Efendim, sigorta esasına dayanan bir 
sandığın tesisinde sigortanın bütün icaplarını 
almayı lüzumlu gördük. Tetkik ettiğimiz ka
nunlarda da bun,a ait hükümler gördük. Bundan 
başka halen yaşıyan kanunlarımızda Demiryol
ları Emekli Sandığı Kanunu ile diğer kanunlar
da bu hüküm mevcuttur. Hattâ bu iş o kadar 
mevcuttur ki, 20 yaş farkı mevcut olursa tahsis 
edilecek maaşın yarısının bağlanması kabul 
edilmiştir. Biz de ayni hükmü şevkettik. Fa
kat Komisyon bunu bizim sosyal hayatımıza uy
gun görmedi, farkı 30 yaşa iblâğ etti. Bunun sebebi 
nedir: Kanuni himketi yoktur diye buyurdu
lar kanuni hikmeti, bu işin bir sigorta olmasın
dan ileri gelmekte olmasıdır.. Yaşı ilerlemiş 
tekaütlük yaşma gelmiş bir kimsenin normal 
olarak kendi yaşma yakın veya pek uzak olmı-
yan bir kadına sahip olması sigortada esas ola
rak kabul edilmiştir. Sigortada, bu esas kabul 
edilmiştir. Doğru veya yanlış, fakat bir kimse 
aralarında 30 yaş farkı olan bir insanı alırsa 
bu kadına sigortanın 30 - 40 sene zarfında öde
yeceği para, bu şahsın genç yaşından itibaren 
ödediği prime nazaran, çok fevkindedir, ödenen 
aidatla karşılanamaz. Bu, gerek yaşıyan ka
nunlarımıza, gerek teknik icaplara gerekse di
ğer memleketlerin sigarta esaslarına aykırı bu
lunmaktadır. 

Diğer memleketlerde bu miktar 20 sene ola
rak kabul edilmiştir. Bizim sosyal icaplarımız 
dolayısiyle Komisyon bunu 30 yaşa çıkarmıştır. 
Bu, teknik icap ve zaruretlerdendir. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. SAlM ALI DİLEMRE (Rize) — Arka
daşlar, söyliyeceğim şudur : Burada acele etmek 
doğru değildir. Bâzı ihtiyar adamlara genç karı
yı hemen verirler ki, nasıl olsa ölecek, aylığını 
alalım diye.. Bu çok vâkidir. Sonra bir kere de 
ayrıca düşünmeli. Bu maddede yaş farkı 30 diye 
kabul edilmiş. Meselâ bir kız emrivaki sebebiy
le 15 yaşında iken evlendirilebilir. Nihayet yaşı 
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büyültmek ve saire de olabilir. 15 in üzerine 30 u 
ilâve edersek o kadın 45 yaşında bir erkekle ev
lendiği takdirde bu madde şümulüne girer. Ekse
riya 60 yaşında bir adamdır, 30 yaşında bir ka
dınla, kendisine baktırmak için, evlenir. O adam 
evlendikten sonra beş sene daha yaşar. Ve 65 ya
şında ölür. Ekseriya bu gibi ihtiyarlar böyle genç 
kadınlarla evlendiler mi öteki dünyaya giderler. 
Binaenaleyh bunda acele etmek doğru değildir. 
Bendenizin fikrim şudur : Fransızlardan mı, 
Belçikalılardan mı, İsviçrelilerden mi, alacaklar, 
ne yapacaklarsa yapıp tamamiyle onları taklit 
etmelidirler. Çünkü onlar uzun uzadıya mediko-
legal dâvalarla uğraşmışlardır. Uzun tecrübe ne
ticesinde Avrupalılar neye razı olmuşlarsa onu 
biz de almalıyız. Burada saatlerce düşünmek lâ
zımdır. Eğer bu dediklerimi yaptılarsa mesele 
yok. İzdivaç hayatındaki bu gibi çeşitli muamele
leri hepiniz bilirsiniz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen bu maddenin kal

dırılmasını rica ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Ölen iştirak
çilerin dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmıyan 
ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldur
muş bulunan koca ve babalarına, ölüm tarihin
den itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaat etmeleri şartiyle, müracaat tarihini 
takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. 
Muhtaç koca ve babalardan geçimini sağlıyamı-
yacak derecede malûl olanlar için yaş kaydı aran
maz. 

Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan' baba
nın ölümünde bunun aylığı muhtaç olması şar
tiyle öz anaya bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
*bul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 67 nci mad
dede yazılı çocuklardan, Medeni Kanun hüküm

lerine göre : 
a) Nesebi sahih; 
b) Nesebi tashih edilmiş; 
c) Evlât edinilmiş; 
ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa 

müstahak olma halinde) 
d) Tanınmış; fe 

f) Babalık dâvası ile hükmen tanınmış 
(Türk Medeni Kanununun 297 nci maddesi ge
reğince babanın yalnız para ödemesi için açı
lan dâvalar sonunda bu yolda hüküm alınması 
hariç) 

Çocuklar anlaşılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ölüm ta
rihinde orta öğrenim yapmakta ise 20, değil ise 
18 yaşını ve yüksek öğrenimi yapmakta ise 25 
yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağ
lanır. 

Ancak çalışmaya mâni, tedavisi kafoil olmı
yan hastalık veya çalışmaya mâni malûllük se
bepleri ile muhtaç oldukları sağlık kurulunca 
tasdik olunacak raporla anlaşılanlara, muhtaç 
olmak ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir 
yıl, ehliyeti haiz olmıyan, veli veya vasileri bu-
lunmıyanlar için beş yıl içinde kendileri veya 
veli veya vasileri tarafından yazı ile Sandığa 
müracaatları şartiyle ölüm tarihinde yaşları ne 
olursa olsun, aylık bağlanır. 

Aylık almakta iken bu duruma düştükleri 
aynı şekilde anlaşılanların aylıkları; yaşları do-
layısiıyle, aylıklarının kesilmesi gereken tarih
ten itibaren en çok bir yıl, ehliyeti olmıyan, ve
li veya vasileri bulunmıyanlar için beş yıl için
de kendileri veya veli ve vasileri tarafından 
yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle yaş kaydı 
aranmaksızın bu durumları geçinceye kadar 
ödenir. 

Hastalığın seyrinde veya malûllüğün derece
sinde veya mahiyetindeki azalıp çoğalmalar, 
muMaçl îklarmı ortadan kaldırmadıkça, nazara 
alınmaz. 

Orta öğrenimin son sınıfında iken 20 yaşını 
dolduran ve okul veya müesseselerin tatil dev
releri hariç, ara vermeksizin yüksek öğrenime 
başlıyanlarm, evvelce kesilmiş aylıkları yük
sek öğrenime başladıkları tarihi takibeden ay 
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başından itibaren tekrar bağlanarak 25 yaşım 
geçmemek üzere, öğrenimlerini tamamlayınca
ya kadar ödenir. 

Ancak sağlık kurulunca tasdik edilecek ra
porla orta öğrenimi bitirdikten sonra hasta ol
dukları belirtilecekler için bir Öğrenim devresi 
gecikme kabul edilir. 

Bir yüksek öğrenimin bitirilmesi üzerine ke
silen aylıklar 25 yaşını doldurmadan ikinci bir 
yüksek öğrenime başlanmış olsa da tekrar bağ
lanmaz. 

Hastalıktan başka sebeplerle yüksek öğre
nim müesseselerindeki kayıtları silinenlerin ay
lıkları, silinme tarihini takibeden ay başından 
itibaren kesilir. Kayıt silme muemelesi yetkili 
mercilerce kal'dırlmadıkça hiçbir sebep ve su
retle tekrar bağlanmaz. 

Hastalık yüzünden kayıtları silinenlerin; ke
silen aylıkları, en çok bir yıl içinde, yüksek öğ
renimi istekleri ile bırakanların en çok altı ay 
içinde, başka bir yüksek öğrenimi müessesesine 
kayıtla devama başlamaları şartiyle, kayıt tari
hini takı/beden ay başından itibaren tekrar bağ
lanır. 

ölüm tarihinde 20 yaşını henüz doldurmuş 
ve orta öğrenimi de bitirmiş durumda olanlar
dan yüksek öğrenime başlıyanlara yukarıki 
esaslara göre aylık bağlanır. 

Doktora yapmak üzere geçen müddetler yük
sek öğrenim sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞÎNCÎ MADDE — (25) yaşını 
doldurmamış veya doldurmuş olup da muhtaç 
bulunan kız çocuklara aylık bağlanır. 

Bunlardan ölüm tarihinde dul veya boşanmış 
bulunanlar da yukarıki1 fıkra esaslarına göre 93 
ncü madde hükümleri saklı kalmak suretiyle ay
lığa müstahak olurlar. 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlar
dan sonradan boşanan veya dul kalanlara muh
taç olmak şartiyle eski aylıkları tekrar bağla
nır. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Bu madde
deki muhtaçtan maksat nedir, kıstas nedir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, muh
taçlık hakkında tasarıda ayrıca bir kısım var-
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dır. Muhtaçlığı, mahallî idare meclisleri"; geçim 
şartlarına, ailenin hususi haline göre takdir 
edecektir. Sırası geldiği zaman konuşuruz. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Peki. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen

dim, bu madde hakkında da mutmain olmuş de
ğilim. Babadan intikal e'tmdş olan maaşı alırken, 
25 yaşını doldurdu diye bu kızın maaşını kes
mek hiçbir zaman doğru bir şey değildir. Bunun 
muhtaç olup olmadığını tetkik etmek meselesi 
ki, 'birinci defa maaşı bağlanırken belki muhtaç 
değildi, neden verdik? Bu maaş kesildikten son
ra muhtaç olmuştur, babasından intikal etmiş
tir, kızdır, kocaya varamamıştır, binaenaleyh 
bunu böyle öteye beriye el açarak muhtaç oldu
ğuna dair bir kâğıt getirmeye mecbur etmiye-
lim. (Kız çocuğu evlenineeye kadar maaş alır) 
kaydını korsak daha âdilâne hareket etmiş olu
ruz. Bir erkek istediği zaman evlenebilir ama 
bir kız çocuğu öyle değildir. Onun için rioa edi
yorum kız çocukları evlenineeye kadar maaş 
alsınlar, kayıtsız ve şartsız olarak. Bunun için 
bir önerge veriyorum. 

Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Sayın 
arkadaşım Sinan Tekelioğlu benim mâruzâtımın 
büyük bir kısmını ifade buyurdular. Ben de bu 
muhtaç tâbirinin aleyhindeyim. Muhtaç olmıyan-
larm maaş almasını temin maksadı ile değil, fa
kat maaşa istihkak kesbetmiş ve muhtaç olanların 
birtakım formaliteler yüzünden şuraya buraya 
gitmeleri ve güçlük çekmeleri bakımından bu 
muhtaç tâbirinin aleyhindeyim. 25 yaşını doldur
muş, babasından kalma yetim maaşına müstahak 
olan kız evlâdın, bu maaşa hakikaten muhtaç 
olup olmadığını takdire bırakmak tatbikatta 
birçok müşkülât arz edecektir. 25 yaşını doldu
rup da halen maaş alan ve muhtaç olmıyan kız 
evlâtların miktarı çok azdır. Bunun için sayın 
Komisyondan, arkadaşlardan ve hükümetten rica 
ediyorum, esasen bunu Komisyonda da rica et
miştim: muhtaç tâbiri tatbikatta birçok zorluk
lar yaratacaktır, formaliteler yüzünden bu kin» 
seler ıstırap çekecektir, bu tâbirin kaldırılmasını 
rica ediyorum ve arkadaşımla beraber vereceğim 
takririn kabulünü sayın arkadaşlardan rica edi
yorum. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 
muhtaçlık kelimesine arkadaşlar temas ettiler. 
Hakikaten bu muhtaçlık kelimesi tatbikatta iyi 
işlemez, zorluk verir, takipçiye zahmet verir ve 

— 811 — ^ 



B : 92 25. 
hakiki bir muhtaçlık vaziyeti de tesbit edilemez. 
Ben birçok vaziyetler bilirim ki muhtaç, olmadık
ları halde muhtaçtır diye vesika alırlar, fakat 
öbür taraftan muhtaç olanlar bir muhtaçlık ve
sikası temin edemiyorlar, çünkü erbabı ihtiyacı 
tesbit etmek çok "üçtür. 

Binaenaleyh evlenineeye kadar buna verilir. 
fakat evlendikten sonra kesilir, dul kaldı mı ma
aşı yine iade edilir. Zaten kanunlarda da bu böy
ledir. Şu halde «muhtaçlık» kelimesinin madde
nin içerisinden çıkarılmasını teklif ediyoruz, bu
nun için bir de takrir hazırladık, veriyoruz ve 
kabulünü rica ediyoruz. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaş
lar; komisyonumuzun birçok saatlerini alan bir 
mevzu da bu olmuştu. Kanun nazarında cinsi
yet farkı yoktur. Kadın erkek birbirine eşittir. 
Erkek çocuklar 18 yaşını bitirdiklerinde ay
lıkları kesilir. Kanun muvacehesinde fark ol
mamak itibariyle 18 yaşını bitiren kız çocukla
rın aylıklarının kesilmesi iktiza eder. Ben İs
viçre, Kanada, Belçika emekli kanunlarını oku
dum. Bu kanunlarda çocuklar 18 yaşını bitir
diğinde aylıkları mutlak olarak kesilir. Kadın
lık ve kızlık hususiyeti biraz da hisleri tahrik 
ettiğinden madde bugünkü şeklini almış bulun
maktadır. 25 yaşına kadar muhtaç olsun veya 
olmasın veriyoruz. Sayın Makbule Dıplan ar
kadaşıma söyliyeyim. Bir hemşire sıfatı ile 
maaşa müstahak olsa idi Milletvekili sıfatiyle 
busrün refah içinde bulunurken büyük babasının 
bir servetine nail olmuş veya olacakken sandık
tan faydalanacak diğer yetimlerin, dulların az 
i\vlık almalarına sebep olacak aylığı işlemeye 
vicdanen razı olur mu? Zarar ve rizk tevlit eder. 
Belki ayni zamanda genç kızların, maaş ala
cağım diye evlenmelerine mâni bile teşkil 
eder. Sosyal bakımdan zararlar doğurabilecek 
bir keyfiyettir. Esasen hududunu aştık yetim 
kalmış ve aylık bağlanmış evlendiğinden dolayı 
aylığını kesmişiz, kocası öldüğünden dolayı 

' ya geçimsizlik yüzünden kocasından ayrıl
dı mı dönüp gelecek tekrar aylık bağlıyacağız. 
Bu sandık için tamamen büyük bir risktir. 
Fakat komisyon ekseriyeti arzettiğim gibi cin
siyet hususiyetini nazarı itibara alarak hiçbir 
sandığın bünyesinde olmıyan ve bu sandık 
iç.in risk teşkil edecek mahiyette bu esası kabul 
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j etmiştir. Bir de muhtaçlığı aramamak hakika-

i en doğru bir hareket olmaz. 
TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 

sözcü arkadaşım beyanlarında hisse temas edi
yorlar ve 18 yaşında bütün Avrupa memleket-

I terinde, bu kesilir, buyurdu. 
Arkadaşlar, bu hisse istinat etmiyor, ihtiya

ca istinat ediyor. Avrupadaki geçim şeraiti, ça
lışma vaziyeti mevcut olduğuna göre, oradaki 
şeyi tamamen bizim hayatımıza intibak ettir
meye imkân yoktur. 25 yaşında maaşı kesilen 
bir kız nerede çalışabilir, hani? Yalnız İstanbul, 
İzmir nazarı dikkate alınmasın, Van'daki, Si
vas'taki, Bitlis'teki ne yapar? Oralarda çalış
ın* hayatı yoktur. Bir defa çalışma sahasını 
yaratmak lâzımdır. Sonra kızını her adam ça
lıştırmaz, bunları çalışmıya icbar etmek demek, 
içtimai kademeleri altüst etmek demektir, öyle 
şey olur mu? Kızını gönderen olur, göndermi-
yen olur, nihayet babasının parasından verili
yor. Evlenineeye kadar maaşı devam edebilir. 
Yalnız orada komisyonun da kabul ettiği gibi 
maaşının devamı. 

Muhtaçlık meselesinde; bunda da bir az de
taya girmek lâzımgelir. Birçoğunun sahipsiz 
olduğunu kabul edersek, mahalle muhtarından, 
polisinden, bekçisinde, kaza nüfus kâtibinden, 
ta meclisi idareye kadar binbir müşkülât ve bel
ki de başka başka temayüller karşısında kalmak 
suretiyle perişan olur. Kız çocuğu koca buldu 
mu gider. O bir vitrin eşyası değildir ki, her
kes onu görsün alsm. Binaenaleyh bilmelidir ki, 
babasından 23, 30, yahut 10 lira maaşı var. İn
sanlığın gayesi evlenmektir. Hiç bir kız çocu
ğu talibi çıktı mı bunu ihmal etmez. Elverir ki, 
münasip bir talip çıksın. Ya çıkmazsa ,o zaman 
tabiatiyle muhtaç kalacaktır. Binaenaleyh bura
daki kayıtla fena duruma götürüyoruz. Maal
esef onlar için bir çalışma sahası da yoktur. 
Dayısına, halasına, teyzesine sığınmak suretiy
le perişan ve sıkıntılı halde yaşıyaeaklar. Bina
enaleyh muhtaçlık kelimesini kaldırıp esasen 
babadan müntekilen bir haktır, sigorta esasına 
dayanıyor. Ben mukavelemde hakkımı kızıma 
bıraksaydım ne yapacaktınız? Binaenaleh tek
lifin reye konulmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanığa 
I Tasarıdaki 75 nci maddenin aşağıdaki şe-
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kilde değiştirilmesini teklif ve arzederim. I 

Madde — 25. yaşını doldurmamış veya dol
durmuş bulunan kız çocuklara aylık bağlanır. 

Bunlardan ölüm tarihinde dul veya boşan
mış bulunanlar da yukarıki fıkra hükümlerin
den isctifade edeler 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş bulunan
lardan sonradan boşanan veya dul kalanlara 
eski aylıkları tekrar bağlanır. 
Gümüşane Milletvekili Seyhan Milletvekili 

Tahsin Tüzün Makbule Dıblan 

BAŞKAN — Maddenin bu şekilde değiştiril
mesi hakkında okunan önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... (Anlaşılmadı tekrar) önergeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buna göre tadil edilmek üzere maddeyi komis
yona gönderiyoruz. 

(Yanlışlık var sesleri) 
RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Riyaset 

tebliğ etti bir kere. 
BAŞKAN — Birinci defa reye koyduğumda 

bir kâtip arkadaşımla bendeniz takririn kabul 
edildiği görgüsünde idik, fakat diğer kâtip ar-
kadaş tereddüt ettiği zaman tekrar reye koyun
ca her üçümüz de beraber gördük ki, önerge 
kabul edildi. (Ayağa kaldırmak lâzımdı sesleri) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Biz 
beş kişi tekrar reye konmasını rica ediyoruz. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Ölüm tari
hinde gebe olan karının sonra doğurduğu çocu
ğa, doğum gününü takibeden ay başından iti
baren aylık bağlanır. Ve evvelce 68 nci madde 
gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve ye
timlere bağlanan aylıklarda, doğan çocuk da na
zara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme ya
pılır. 

ölümden sonra mahkemece babalığa hükmo-
lunan çocuklar hakkında da aynı hükümler 
tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen- i 
ler.... Kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci Kısım 
DulT ve yetim* aylığının bağlanmıyacağı haller 

YETMİŞ1 YEDİNCİ MADDE — Aşağıda i 
yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlan
maz : 

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirak- J 
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[ çiyi veya emekli, âdi malûllük, vazife malûllü

ğü aylığı alanı; 
Kasten ve haksız yere öldüren veya öldür

meye teşebbüs edenlere veya bu kanun gere
ğince âdi malûl sayılacak hale getirenlere; 

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçi
ye, veya emekli, âdi malûllük, veya vazife ma
lûllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır 
bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı ka
nunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük 
bir kusur irtikâp eylediğinden dolayı ölüme 
bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere; 

c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur; Maddeyi 

uyunuza sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ SE-KİZİNCİ MADDE — İştirakçi
lerle 88 nci maddeye göre kesenekleri geri veril
memiş veya 62 nci maddeye göre vazife malûllü
ğü aylığı kesilerek emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş durumda olup da mah
kemece gaipliklerine lıükmolunanlardan; fiilî hiz-

I met müddetleri 15 yıl ve daha fazla bulunanla
rın, dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına 
hükmolunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yi
ne yazı ile Sandığa müracaat edenlere de müra
caatları tarihlerin takibeden ay başlarından iti 
baren 68 nci madde esaslarına göre aylık beğlanır 
ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan ay
lıklar, gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi taki
beden ay başından itibaren kesilir. 

Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emekli
lik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin olunanlar, 
iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler. Ve 
gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş 
aylıkların veya toptan ödemenin toplamı adları
na borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarın
dan, emekli, âdi malûllük veya vazife malûlü ay
lığı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü 
halindo de dul ve yetimlerine bağlanacak aylık
lardan % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

İlgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait ver
giler Sandığın işarı üzerine Hazinece toptan geri 

j verilir. 
Yukarıki fıkrada yazılı müddet içinde emekli-

I lik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmiyenle-
! rin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş 
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keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere •; 
ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fık- i 
rasına göre yapılan toptan ödemenin toplamın- j 
dan fazla ise, fazlası toptan kendilerine öden iv. i 
Noksan ise farkı aranmaz. I 

(gaiplikleri geçenlerden; emekli âdi malûllük İ 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmasına hak I 
kazanmış durumda olanlar hakkında yııkarıki 
fıkra hükmü tatbik edilmeyip istediklerinde ken
dilerine müstahak oldukları aylıklar bağlamı-. I 
ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu 
aylıklarından kesilir. I 

Emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylıklarından birini almakta iken gaipliklerine 
hükmolimanların dul ve yetimlerine aylık bağ 
lanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının 
ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul 
ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli 
aylıkları toplamından eksik ise, farkı ayrıca ken
disine toptan ödenir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu j 
tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geç
mediği gibi durumu da tesbit edilemiyen iştirak
çilerin dul ve yetimlerine, gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi takibeden ay başından itibaren va
zife yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına 
göre bu kanunun ilgili hükümleri gereğince aylık 
bağlanır ve evvelce bağlanmış aylıklarda düzelt
me yapılır, bunlardan fiilî hizmet müddetleri 
15 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimle
rine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para bağ
lanan aylıkların müterakiminden indirilerek 
varsa artanı aylıklarının dörtte birinin kesilmesi j 
suretiyle tahsil olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu 
tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği, 
geçmediği gibi durumu da tesbit olunamıyan 
erlerin, dul ve yetimlerine de yukarıki fıkra hü
kümleri dairesinde aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabu1 edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 64 ncü 
maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia olu
nanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tara- I 
fmdan, aylık bağlanması isteği ile yapılacak mü
racaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset ve- I 
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sikaları ile sandık gıyabında yapılmış muhakeme 
sonunda aldıkları ilâmlarda gösterilen şehitlikler, 
resmî kayıtlara göre hakikata uygun değilse San
dık, bu vesika veya ilâmlardaki ölümün şehitlik
le olduğu hakkındaki hüküm ve kararların bo
zulmasını ilgili mahkemeden istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

SEKSENİNCİ MADDE — 92 nci madde ge
reğince emeklilik hakkı düşen ve fiilî hizmet müd
detleri 15 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler ile 
aynı madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul 
ve yetimlerine hükmün katileştiği veya durumla
rının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir 
yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları şartiylö 
ve o tarihleri takibeden ay başlarından itibaren 
aylık bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdiği 
veya durumlarının zail olduğu tarihleri takibe
den ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde!, 
müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında 
yazılı olanların dul ve yetimlerinden yalnız Türk 
sınırları içinde Türk uyruğu olarak kalanlara ay
lık bağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 66 nci mad
denin (a), (d) ve (e) fıkralarında yazılı olan
ların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, öden
dikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

Yirmi ikinci kısım 
Toptan ödeme 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Toptan ödeme 
aşağıda yazılı hallerde yapılır : 

a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan
lardan veya (60) yaşını doldurarak emekliye ay
rılmalarını istiyenlerden, fiilî hizmet müddetleri 
20 yıldan az olanlara; 

b) 39 ncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında 
yazılı olanlardan; fiilî hizmet müddetleri 25 yı
lı doldurmamış olanlara; 

c) Haklarında âdi mâlûlllük hükümleri tat
bik edilen iştirakçilerden; fiilî hizmet müddetleri 
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15 yıldan az olanlara; 

ç) Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı ke
silmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmemiş durumda iken (60) yaşını doldu
ranlardan; fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az 
olanlara veya yine bu durumda iken ölen1 ve fii
lî hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların; dul 
ve yetimlerine; 

d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan 
iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan 
az olanların; hüküm tarihînden itibaren bir yıl 
içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve ye
timlerine. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — (Toptan 
ödeme) ilgililerin Sandıktaki emekli kesenekleri 
ile karşılıklarının 34 ve 38 nei maddeler gere
ğince fiilî ve itibari hizmet müddetleri için ku
rumlarca ödenen paralar da dâhil olmak üzere % 
4 mürekkep faizle kendilerine veya 68 nci mad
dede yazılı esas ve nispetlere ve ölüm tarihindeki 
durumlarına göre dul ve yetimlerine ödenmesi
dir. 

Şu kadar ki; 82 nci maddede yazılı olanlar
dan iştirakçilere ödenecek para, keseneğe esas olan 
aylık veya ücret tutarının bir aylığından, dul ve 
yetimlere ödenecek paranın toplamı da bu mik
tarın yarısından aşağı olmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 70, 71 
ve 72 nci maddelerle 74 ncü maddenin 1 nci fık
rası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve ye
timlere yapılacak toptan ödeneklerde de tatbik 
olunu?. 

ölüm tarihinde çalışmaya mâni ve tedavisi 
imkânsız hastalık veya malûllük sebepleri ile 
muhtaç oldukları Sağlık Kurulunca tasdik edile
cek raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kay
dı aranmaksızın toptan ödeme yapılır. 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, ba
ba? koca ile kız çocuğun müstahak sayılabilmesi 
için ölüm tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde 
yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — ölüm ta

rihinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı tara
fından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay için
de yazı ile Sandığa bildirilmek şartiyle doğacak 
çocuk için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek 
Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hüküm
lere göre ödenir. 

Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para 
68 nci madde, hükümlerine göre gerekiyorsa di
ğerlerinin hisselerine eklenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — ölümlerinde 
aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve ye
tim bırakmıyanlarm kesenekleri Sandığa kalır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenİer... Madde kabul olunmuştur. 

Yirmi üçüncü Kısım 
Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

SEKSEN YEDlNCt MADDE — Aşağıda ya
zılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazife
lerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve 
o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek 
Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 nci 
maddelerde yazılı % 10 ların kesenek itibar 
edilen kısımları dâhil) faizsiz olarak kendilerine 
ödenir. 

a) İstifa edenler; 
b) istifa etmiş sayılanlar; 
c) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara 

nakil suretiyle tâyin edilenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye Başkanlığından veya îl Dai

mî Komisyonu üyeliğinden 39 ncu maddenin 
(b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılan
lardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmemiş veya 40 nci maddede yazılı y^ş 
hadleri sebebiyle tâyin edilememiş olanlar; 

e) îdareten veya cezaen vazifelerine son 
verilenler; 

f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifele
rine son verilen stajiyerler ve adaylar; 

g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurum
larca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya 
bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan 
vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesile
rek aylıksız duruma geçenler; 

h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriye
ti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar, 
(Cezaları tecil edilenler hariç); 
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i) Kadro yüzüncfen açıkta kalanlardan ay

lıksız veya ücretsiz duruma girenler; 
j) Kadroları kurumlarınca geçici hale ge

tirilenler ; 
k) 92 nei madde gereğince emeklilik hak

kı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 
15 yıldan az olanlarla .15 yıl ve daha fazla ol
makla beraber 80 nei maddeye göre aylığa müs-
tehak dul ve yetimleri bulunmıyanlar; 

,1.) Millî Savunma Bakanlığının Harb okul
larındaki öğrencilerinden okullarını taınamlı-
yamıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğrenci aylıkla
rından kesilen miktarlar) ; 

m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam 
olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesil
mek suretiyle silâh altma alman iştirakçilerle, 
seferberlik, talim veya manevra için er olarak 
silâh altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesi
len hizmetliler; 

Bu maddede yazılı olanlardan fiilî hizmet 
müddetleri ile fiilî hizmet zamları 5 yılı doldur
mamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tek
rar iştirakçi olanların hakları devam eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 87 nei 
maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j , m) fıkraların
da yazılı olanlardan fiilî hizmet müddetleri 25 
yıl ve daha fazla bulunanların ayrılışlarında 
kesenekleri geri verilmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi dördüncü Kısım 
ikramiye 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı ilk 
defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve 
bağlanmaya esas fiilî hizmet müddetleri 30 yılı 
doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) 
adı ile bu aylıklarına esas tutulan vazife aylık 
veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı öde
nir. 

Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bu
lunanlardan vazifede veya açıkta iken ölenlerin 
ikramiyeleri 68 nei maddedeki esas ve nispetlere 
göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine, ve ar
tarsa bu da yine aynı nispetlere göre bunlara 
ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile iste-
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nilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşı
lığında kurumlarca Sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikra
miyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâris
lerine ödenir. 

Korgl. ALİ RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlarım; şimdi rica edeceğim şey 
gene prim esasına uymayacaktır ama Devlet 
vazifesi olduğu için bunu da Maliyece yardım 
suretiyle sandığın dikkat nazara almasını rica 
edeceğim. 

41 nei maddede subaylar için sin haddi var
dır. Teğmen ve üstteğmenler için 41 ve albay
lar için 58 kabul edilmiştir. Bu, ordunun vazi
fesi icabıdır. Bu yaştan sonra bunlar orduda 
aynı rütbeye ait komuta işlerinde cevvaliyet 
gösteremezler. Binaenaleyh ordudan beklenen 
hizmet yapılamaz. Bu umumi istek, şahsi men
faatlerin aleyhindedir. Onun için bu arkadaşla
rın mağduriyetine meydan verilmemek üzere 
ikramiyelerinde % 25 ilâ % 50 nispetinde bir 
fazlabV: yapmak suretiyle gösterilen feragate 
Devlet tarafından mükâfatlandırılmalıdır. Bi
naenaleyh ordunun menfaati namına kaybettik
leri bir şeyin bu suretle tazmin edilmesinin mu
vaffakı madelet olacağını zannediyorum. Bu mak
satla bir de önerge sunuyorum; kabulünü rica-
ederira. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

25 . 5 . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı aşağı
daki fıkranın bu maddeye eklenmesini arz ve 
tekli): ederim. 

Manisa Milletvekili 
Ali Rıza Artunkal 

Kırkıncı madde icabı sin haddine uğrıyan 
subaylara albaya kadar albay dâhil, verilecek 
ikramiyeye yüzde 25-50 ilâve edilir. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, bil-
münasebe bir defa daha arzetmiştim. Emekli 
ikram iyesi diye verilen para, emeklilerin, Hü
kümetin de verdiği karşılıkla birlikle 10 sene
lik aidatına tekabül etmektedir. Yani açıktan 
verilen bir paradır. Yine müsaadenizle garp 
memleketlerinden behsedeyim, garb memleket
lerinde nihayet iki ay izin verirler, yani iki ay
lık bir ikramiye veriyorlar ve başka bir şey ta-



B : 92 25.5 
umuyorlar. Biz bir senelik aylığının tutanın 
veriyoruz. Meselâ birinci derecede bir memura 
12 000 lira verilecek. 

Bir do esasen bu müessesenin bünyesine uy-
mıyan ikramiye usulünü, maziden müdever bir 
miras diye kabul etmişken, bir kısım subaylar 
için buna % 25, % 50 zam etmek, yeniden kan-
bur kanbur üstüne ilâve etmek olur, bu, Hazi
ne için de, sandık için de büyük bir risk teş
kil eder. 

Bundan evvel bâzı arkadaşlar, fiilî hizmet 
ne zaman başlar, ne zaman biter buyurdular. 

Bunların fiilî hizmeti, işe mübaşeret ettik
leri tarihle işi terk ettikleri tarih arasında ge
çen müddettir; itibari zamlar buna dâhil değil
di?. 

HASENK İLGAZ (Çorum) — Bir şey rica 
edeceğim; 

30 seneyi ikmal etmek istiyen bir memur 
tam 30 yılı doldurmaya bir ay kala ölecek olur
sa bunun ailesi ikramiye alabilecek mi? Borç
lanmak suretiyle? 

KOMİSYAN SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Hayır, alamaz. 

KASENE İLGAZ (Çorum) — Yazık. Birgün 
dahî olsa alamaz mı? 

MALÎYE BAKANİ ADINA İIADÎ HÜS-
MAN — Efendim; sayın Generalin teklifinin 
bir kısmının zannediyorum ki tatbik kabiliyeti 
yoktur. Çünkü albaya kadar olan subayların 
hizmet sürelerine kadar ikramiye almaları 
mevzuubahis değildir ki bu şekilde bir şey 
nıevzııubahis olsun. Binaenaleyh 30 sene hizme
tini tamamlamamış olan aşağı rütbede bulunan 
subayların ikramiyeleri nıevzııubahis olamaz. 
Bu teklifin bunun için tatbik kabiliyeti yoktur. 

ikincisi, zannediyorum ki, yaş tahdidine uğ-
rıyanlar ıııevzııubahistir. Yaş tahdidine uğra
mak için, bendenizin edindiğim malûmata göre, 
her rütbenin terfii için muayyen senelerin geç
mesi lâzımdır. Dört, beş senelik imkân içinde 
yukarı dereceye terfi edemeyip yaş tahdidine 
uğramış bir kimseye bir de ikramiye ilâvesinin 
tensip edilmesinin doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) 
— Efendim, bu 40 ncı maddede subaylardan 
asteğmen, teğmen ve üstteğmenler için 41. yüz
başılar için 46, albaylara 58 yaş had olarak 
konulmuş bulunmaktadır. 
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Şimdi bu vaziyette bunların bir kısmı ikra

miyesini alacak, bir kısmı alamıyacaktır. Bina
enaleyh bu gibiler için 15, 20-25 sene hizmet ettik
lerine göre toptan almaya kanunen hak kazan
dıkları bu paraya mâruf nispet dâhilinde bir 
şey ilâve edilir. Onun için komisyon bu mad
deyi bir daha tetkik etsin. Yoksa Millî Savun
ma Bakanlığınca, bunlar dürüst ve ahlâklı su
baylar olmaları hasebiyle, muamele memurlu
ğuna nakledilerek 65 yaşma kadar o hizmet
te kalırlar. Bunları muamele memurluğuna na
kil ederek taltif etmek, usulsüz bir muamele 
yapmak olur, doğru olmaz. Ordunun cevval 
kalması ve menfaati için bir fedakârlık yapı
lırken, ufak bir tatminkârlığı da Maliye Ba
kanlığı yapsın. Bir formül bulunabilir. 

(Yapamaz sesleri) 
BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ali Rıza Artunkal'ın önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo

rum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul "edilmiş
tir. 

DOKSANINCI MADDE — Evlenme sebe
biyle veya 25 yaşını doldurmuş olup da muh
taç bulunmamasından dolayı aylığı kesilen kız 
çocuklarla, evlenen dul karıya (Evlenme ik
ramiyesi) adı ile ve bir defa için almakta ol
dukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yirmi beşinci Kısım 
Aylıkların Başlangıcı 

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanuna 
göre bağlanan aylıklardan : 

a) Emekli aylığı; 
I - 42 nci maddede yazılı olanlar için o mad

dede yazılı olduğu gibi yazı ile istedikleri ta
rihleri ; 

I I - Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede 
iken emekliliğe ayrılmalarını istiyenler için ya
zı ile yapacakları isteklerinin yetkili makam
larca tasdik edildiğinin yine yazı ile kendileri
ne bildirilmesinden itibaren vazifelerinden ay-
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rılanların ayrıldıkları tarihleri, (Bunların en 
çok hir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları 
'mecburidir); 

III - Emekliliğe ayrılına isteklerinin kabul 
edildiği yetkili makamlaroa yazı ile kendilerine 
bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihlerden 
itibaren, hır aydan evvel olmamak üzere vazife
lerini terke ttikleri tarihleri; 

IV - Re'sen emekliye ayrılanlardan; 
1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar için bu 

hadleri doldurdukları tarihleri veya uzatılmış, 
ise uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini; 

2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün ke
sinleştiği tarihleri; 

3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilen-
leriıı vazifelerine son verilme tarihlerini; 

4. Geri kalanlar için emekliye ayrılmaları
nın kurumlarınca tasdiki tarihlerini; 

b) Âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lıkları, buna ait raporların sağlık kurulunca 
tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife 
'aylık veya ücretleri daJha evvel kesilmiş 'bulu
nanların kesilme tarihlerini; 

e) Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde 
ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere ölüm ta
rihlerini ; 

Takibeden ay başlarından başlar. 
(•a) fıkrasının (IV) ncü "bendi ile (b) fıkra

sında yazılı başlama tarihlerinden sonra her ne 
sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleri ile 
ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri Öde
nenlerin 'bu suretle geçen müddetleri fiilî hiz
met müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek 
ve karşılıkları alınmış ise geri verilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; vazifelerin
den ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin 
kesildiği tarihleri takibeden ay başlarına kadar 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi altıncı Kısım 
Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan ay
lıkların devamlı olarak kesilmesini gerektiren 

sebepler 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — İştirakçiler

den : 
a) Kasta makrun ulmıyan veya tahrik ne

ticesi vu'kuageleıı fiiller hariç olmak üzere bir 
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yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis cezaları ile yahut hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahitlik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, if
tira, irtikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas suçlarının 
birinden dolayı 6 ay ve daha ziyade hapis ce
zası veya en az haddi bir yıldan aşağı olmamak 
üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren suç 
ile veya Askeri Ceza Kanunu hükümlerine gö
re ve 'başka bir ceza ile birlikte veya yalnız ola
rak. verilmiş bulunan askerlikten tart cezcisı ile 
hükümlü duruma girenlerin, 

b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk 
vatandaşlığını hırakan, yabancı memleket uyru
ğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yaban
cı memlekette vazife kabul edenlerin, 

Emeklilik hakları düşer. 
BAŞKAN — Buyurun Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlar, bu 92 nci maddenin A fıkrasın
daki cezalara mâruz kalanların emekli aylıkla
rının kesilmesi hakkındaki kaydi pek âdilâne 
görmüyorum. Gerçi bu hataları, bu kabahat
leri 3^apmayı bir özür ve yahut bir zaruret ola
rak telâkki etmiyorum. Fakat bizim bugün 
kurmak istediğimiz Sandık prim esasına müste
nit bir sigorta sandığıdır diyoruz. Bu San
dığa intisap edenler primlerini muntazaman 
verecekler. Ve bu primleri mukabilinde de teka
ütlükleri geldiği zaman bu kanun hükümlerine 
göre tekaüt olacaktır. Şimdi şöyle iki şahıs far-
zediyorum: Birisi memur veyahut subay veyahut 
askerî memur, diğeri serbest. Bunun birisi yani 
serbest olan her hangi bir sigorta sandığına 
kendisini sigorta ettirmiş primlerini muntaza
man vermiş diğeri de memur, bu emekli sandığına 
kendisini sigorta ettirmiş o da primlerini munta
zaman vermiş. Şimdi bu iki şahıs aynı kabaha
ti yapıyorlar, ayni bir cezaya çarptırılıyorlar, 
birisi hükmedilen hapis cezasını çekiyor. Kendi
sini hususi bir sigorta sandığına sigorta et
tirmiş olduğu için parasını oradan alıyor. Fa
kat aynı kusuru, aynı kabahati yapmış ve aynı 
cezaya çarpılmış olan sivil memur veya asker 
kendisini Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına sigorta ettirdiği için oraya verdiği primle
ri yanıyor ve emekli maaşı alamıyor. 

Sonra tasavvur buyurunuz ki ; bu emekli 
maaşı yalnız o adamın şahsına ait bir para de
ğildir. Onun çoluğuna, çocuğuna ela ait bir 
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paradır. Kendisinden kesmek demek, ona bu ' 
hakkı vermemek demektir. Aynı zamanda yo
luğunu ve çocuğunu sefil, perişan etmek de
mektir. Bundan çoluğunun, çocuğunun ne ka
bahati vardır. Binaenaleyh, bu madde bu şe
kilde mütalâa edilince; 92 nci madednin A fık
rasında âdilâne bir hüküm göremiyorum. Onun 
için bu maddenin A fıkrasını tamamiyle kal
dırmak lâzımdır. Zaten memur kusur etmiş 
ve hapisaneye girmiştir, cezasını çekmiştir; 
Ondan sonra tekaüt olacak ve tekaüt maaşını 
alacaktır. Bu maaş yalnız kendisi için değil, 
aynı zamanda çoluğunun, çocuğunundur. Bu 
bakımlardan 92 ııci maddenin A fıkrasını kal
dırmak lâzımgelir kanatandayım. 

Yüksek Heyetinize bu ciheti arzediyor ve 
bu hususta da bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlıı. 

SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Emek
li Sandığı sayın arkadaşlar, sigorta esasına 
müstenit olduğuna göre bu (A) bendi çok gay
ri âdilâııedir. Biz Dilekçe Komisyonunda hu 
şekilde birçok müracatlarla karşılaşıyoruz. 
Hem kendi perişan oluyor, hem de ailesi ef
radı perişan oluyorlar. Meselâ hiç yok yere 
yalan yere yemin etmiştir diye iki tane adam 
dinleseler ve o zavallının da yalan yere yemin 
ettiği sabit olsa bu iki yalancı şahit bu zavallı 
adamı perişan ediyor. Tasavvur edin (if) - 70 
yaşma gelmiş bu insan hem cezasını çekiyor, 
hem de tekaüt maaşından oluyor. Böyle sigor
ta esasına aykırı bir maddenin burada yer al
ması bilmem ne dereceye kadar doğru olur. 

Bir insan kendisini her hangi bir sigorta 
şirketine kaydettirirse ve oradan alacağı olsa 
sonra da bu şekilde bir ceza ile tecziye edilse 
acaba devlet o adamın parasını sigorta şirke
tinden parasını istiyecek mi? Bu da sigorta 
esasına müstenit bir kanun olduğuna göre bu
rada bu (A) bendinin yeri yoktur. Soluğunu 
çocuğunu yetiştirmek mecburiyetinde olan bu 
adamın iki defa tecziye edilmesinde adalet 
görmüyorum. Çünkü iki defa tecziye edilmiş 
oluyor, hem hapsediliyor hem de tekaüt maaşı 
kesiliyor. Ben de Eyüp Durukan'ın fikrine iş
tirak ederek bu (A) bendinin kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim arka-
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daşlarm buyurdukları nokta doğrudur Şimdi 
bir memur hapis olununcaya kadar maaş al
mıştır. Bu aldığı maaşlardan sandığa para ya
tırmıştır. Bu müddet içinde aldığı maaşlar geri 
almıyor, ama sandığa yatırdığı parası geri alı
nıyor. Hakikaten bu memurun hukukuna teca
vüzdür. 

Bir kere, suç işleyinceye kadar memur te
miz yaşamış olabilir. Memlekete hizmet etmiş
tir. Bu temiz yaşadığı müddet içinde aldığı ma
aşı geri alıyor muyuz. Bu müddet içinde ken
disi sandığa para yatırmıştır. Bu adalete ve 
hukuk kaidelerine, sığar mı ki yatırdığı parayı 
kendisine vermiyelim. Bir insan iki defa ceza
landırılır mı? Bu doğru olmaz. Bu A fıkrası de
ğil ikinci fıkrada değiştirilecek yerler vardır. 
Bu adamın çoluk çocuğu yok mudur? Ya çoluk 
çocuğu da varsa, kendisi hapis yattığı müddet
le çocuklarına tekaüt sandığı yardım edecek
tir deniyor. Böyle olursa güzel. Böyle olmadığı 
takdirde bu parayı sigortaya yatırdığı gibi 
bizzat alması lâzımdır. Hapis cezasını çektik
ten sonra mütenebbih olur. Biz bütün mahkûm
ları idam cezasiyle cezalandıracak değiliz. Ha
pisten çıktıktan sonra huyları düzelir, başka 
bakımdan memlekete hayırlı bir insan haline 
gelir. Onu bu türlü bir hükümle ikinci defa 
cezalandırmanın yerinde olmadığı kanaatinde
yim. 

FAZtL Al İME D AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Aziz arkadaşlarım; bendenizden evvel bu kür
süyü işgal buyuran hatipler, arzetmek istedi
ğim şeyi tamamen ifade buyurdular. Bendeniz 
zannediyorum ki, bu muhterem müessesenin 
gayesi, bir cezayi nakdi vermek değildir. Kim
senin böyle bir hakkı yoktur. Vatandaşın her 
türlü hukuku esasen Anayasamızda gösteril
miştir. Nasıl yargılanır, nasıl ceza görür? Bun
lara dair hüküm vardır. Binaenaleyh muhte
rem müessesenin zaten ceza görmüş bir adama, 
bir de, kendisinden hotbehod munzam ceza ver
mesi, bendeniz öyle anladım, öyle o itibarla ye
rinde olmadığı kanaatindeyim. Binaenaleyh 
arkadaşlarımızın mütalâasına bendeniz de iş
tirak ediyorum. 

Mİ TAT SAKİR ALTAN (Konya) — Ben
deniz de arkadaşlarımın fikrine iltihak ediyo
rum. Suç ve onun neticesi olan ceza şahsidir. 
Halbuki emekliye tanınan haklar evlâda inti-
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kal ediyor. Sonra teşdidi ceza diye bir şey de 
kabul etmek de doğru değildir. Memur bir suç 
işlemiştir ve cezasını da çekmektedir. Bu aynı 
zamanda sandığın sigorta karakterine de uy
gun düşmez Bunu eski kanundan naklen alın
mış bir hüküm olarak telâkki ediyorum. Ge
rek OH. Eyüp Durukan ve gerek diğer arka
daşların fikirleri doğrudur; bir memurun işle
diği suçlardan dolayı kendisinin emeklilik 
hakkı düşse dahi bunu ahlafma teşmil etmek 
doğru değildir. Bir taraftan sigorta esasına da
yanıyoruz diğer taraftan bütçe esasına daya
nan hükümler kabul ediyoruz. Ya bu kanunun 
temeli sigorta sistemine dayanmalıdır, veya 
değil.. 

Bu kanunun hedefi tamamiyle sigorta sis
temine dayanınca o sistemin ihtiva ettiği tarz 
ile ihtilât edecek hâdiseleri, yeni hükümler 
koymak suretiyle hakların ihlâli cihetine git
meyi doğru bulmuyorum. Bendeniz diğer tak
rire iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşım 
Mitat Şakir Altan'm noktai nazarlarına tama
men iştirak ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎ-
OĞLII (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; bu 
madde 168l> sayılı Tekaüt Kanununda aynen 
mevcut olduğu gibi prim esası üzerine kurul
muş ve sigorta .sistemine dayanan 11 sandık sita-
tüsünde aynen mevcuttur, bütün ecnebi mev
zuatta da vardır, esası şudur; memur hakika
ten % 5 prim verir, fakat Devlet de onun kar
şılığında vermekledir, Devlet giriş keseneği de 
vermektedir, Devlet maluliyet riskini karşıla
mak için vermektedir, harb zammını Devlet 
ödemektedir, Devletin bu Sandıktaki sermayesi 
memurun verdiği sermayenin çok fevkindedir, 
sermayenin daha büyük kısmını Devlet ödemek
tedir. (-eza Kanunu medeni haklardan mahru
miyet halinde tekaüt maaşının kesileceğini em
reder, Askerî Ceza Kanunu şu hareketlerden 
dolayı cezaya uğrayanların tekaütlük hakları
nın kesileceğini tasrih eder. Bu madde de o hü
kümleri derli toplu almıştır. Bu kanunda yer al
mamış olsa dahi, mevcut mevzuat gereğince 
bunlar emeklilik hakkından zaten istifade ede-
miyeceklerdir. Sandık; memur olduğu bir şube-
benitı parasını çalmış, zimmetine geçirmiş, ihti-
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lâs yapmış veya hiyaneti vataniyeden mah
kûm olmuş bir kimseyi, emeklilik hakkından 
istifade ettirerek besliyecek değildir. Bu, her 
yerde de böyledir. 

Sandık Güven Sigorta Şirketi, Doğan Sigorta 
Şirketi değildir. Orada tevdiatçı para biriktirir 
ve neticede biriktirdiği parasını alır. Bu mev
zu ile alâkalı bir keyfiyet değildir. Şunu arze-
deyim ki, arkadaşlar; kendileri suçu işlemiş ve 
mahkûm olmuşsa hapse girdikten sonra, bun
ların karılarına ve çocuklarına dul ve yetim 
kalmış gibi maaş bağlanacaktır ve hapis kaldığı 
müddetçe karısı ve çocukları bu maaşı alacak
lardır, ölümleri takdirinde de tekrar dul ve 
yetimlerine maaş bağlanacaktır. Bunun ayrı 
maddesi vardır. Kendisi hapse girmezse aylık
tan istifade etmiyecektir, hapse girerse karısı 
ve çocuklarına ölmüş bir insan gibi maaş bağ
lanacaktır. 

VEHBİ S ARTI) AL (Niğde) — Hapisten çı
karsa i 

SAİT AZMİ EEYZİOGLU (Devamla) —Ha
pisten çıktığı zaman kesilecektir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Olmaz, ol
maz. 

SAİT AZMİ FEYZİOÖLU (Devamla) — Sa
yın Sandal bu Sandığın çarklarının hangisine 
birşey takılırsa sanki ona takılır gibi bir vazi
yet alıyor. Nerede Sandığı riske götürecek şey
ler varsa takılıyor. Olmaz olmaz efendim demek 
ne demektir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Böyle söyle-
miye hakkınız var mı? Sandığı tehlikeye düşü
recek mütalâaları Sandal 'a atfetmeye hakkı
nız var mı? Ben de sizin gibi milletvekili bir 
arkadaşınızım, vatandaşın iyiliğine olduğu ka
dar Sandığın iyiliği için de düşüncelerimi soyu
yorum. Bu şekilde konuşmaya hakkınız yoktur. 

SAİT AZMİ EEYZİOGLU (Devamla) — Ol
maz diye sözümü kesiyorsunuz. Madde kalksa -
da diğer mevzuat bunu temin eder. Bilâkis bu
rada lehe bâzı hükümler konmuştur. Kasta 
makrun olnııyan tahrik neticesinde vukua gelen 
suç emeklilik hakkına halel getirmez. 

Komisyonun mâruzâtı budur. (Reye, reye ses
leri). 

BAŞKAN — Enik Vılmazipek buyurun so
run. 
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FAİK: YILMAZI PEK (Bursa) —Vazgeçtim. 
Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Hapisten 

çıktıktan sonra kendisine yine maaş verilecek 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Hayır. 

Dr. FUAD UMAY (Kıklareli) — Gocukları
na? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Hayır. 

MALİYE BAKANI ADINA HADİ HÜS-
MAN — Efendim, bir kere tetkik ettiğimiz bü
tün yabancı memleketlerin kanunlarında bu 
sandıklar umumiyet itibariyle.... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bırakın yaban
cıyı, Türkiye'ye gelin. Olmaz efendim yabancı 
yabancı. 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Sigorta esa
sına dayanmış olmakla beraber bunlar aynı za
manda bir nizamı âmme kanunu da olmadıkla
rından Ceza Kanununda yazılı bir suç işlendiği 
zaman emeklilik hakkı düşer. 

Bundan başka gerek 1683 sayılı Kanunda 
gerek 11. sandık tarafından tatbik edilen husu
si kanunlarda aynı esas mevcuttur. Şu hakle 
emeklilik hakkı tanınan bütün kimseler için 
böyle bir esas kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bundan evvelki hükümlerde, gerek 1683 sayılı 
kanunda, gerek sandıklara ait kanunlarda bu 
hüküm daha ağırdır. Burada hafifletil m iştir. 
Hafifletiş şekli; ıbu cezaların başına «kasta 
•ma'krıın» kelimesiyle «tahrik neticesi olmaksı
zın» kelimelerinin ilâve edilmesidir. Bu kelime
ler ilâve edilmek suretiyle birçok suçlar bu 
hükmün dışında kalmıştır. Esasa gelince : Mü
saade ederseniz şu noktayı arzedeyim. Suç işle
miş hir kimse iştirakçi olmakla beraber suç işle
diği zaman sigorta idaresi kendisine, şayet hiz
met. müddeti 15 seneden az ise; seninle ilgimi 
kestim, sigorta mukavelesini sen bozdun, primi
ni sana geri vereceğim, diyor. Primini veriyor 
ve ilgisini kesiyor, hizmet müddeti 15 seneden 
az ise. Kabul "buyurduğunuz 87 nci maddeye 
göre sigorta idaresi yaptığı mukavelede iştirak
çilere; ben sana şu esaslara göre emekli aylığı 
bağlyacağım, fakat şu suçları yaparsanız sizin, 
Sandıkla ilginizi keserim diyor. 

NAZIM POROY (Tokad) — Böyle mukave
le olmaz. 
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HADİ HÜSMAN (Devamla) — İkincisi, hiz

meti 15 seneden fazla ise, fakat dul ve yetimi 
yoksa parasını da kendisine iade ediyor, alâka
sını kesiyor. 

Eğer dul ve yetimleri varsa, hapiste 
bulunduğu müddetçe keenne ölmüş gibi 
maaş tahsis ediyor. Eğer dul ve yetimi 
varsa, hapiste bulunduğu müddetçe dul 
ve yetimine maaş tahsis ediliyor. Hapisten 
çıktığı zaman maaşı tamamiyle kesiliyor. 
Öldüğü zaman tekrar ailesine maaşı inti
kal ediyor. Yapılan muamele bunlardır. Bugün
kü hükümler dahi aynen böyledir. 

BAŞKAN — Buyurun Vehbi Sandal. 
NAZIM POROY (Tokad) — Daha evvel söz 

ben istemiştim. 
BAŞKAN — İlk sözü ona verirken sözcü söz 

aldı ve şimdi yine sıra ile devam ediyoruz. 
VEHBÎ SARİ DAL (Niğde) — Değerli arka

daşlarım ; emeklilik primlerini vermekte devam 
eden bahtsız bir memur, tasarının şu 92 nci 
maddesinde sayılan suçları, (içlerinde ağır 
suçlar da var, hafif suçlar da var) işliyecek 
olursa o bahtsız memur artık emekli hakkından 
mahrumdur, deniliyor, onun hakkı düşer de
niliyor. Sözcü arkadaşımız bu 92 nci maddenin 
mucip sebeplerini izah ederken vatani iha
netten bahsettiler, sahtekârlıktan bahsettiler, 
bunlar ağır suçlardır. Çok defa memleket için
de kamu hizmetlerine iştirak haklarını bile sel-
beden suçlardır. Onlar için emekli hakkının 
düşmesini kabule doğru gitmek zaruri olsun, 
fakat maddenin içinde sayılan suçlar birer bi
rer incelenecek olursa hiçbir suretle emekli hak
kının zayi olmasını icabetmemesi lâzımgelçn 
suçların da zikredilmekte olduğu görülür. Sene
lerce emeklilik primi vermiş, vazifesinde, hiz
metinde çalışmış emekli olmasına az bir zaman 
kalmış, hattâ emekli olmuş, çünkü emeklilik 
hakkı düşer deniliyor, düşer denilince bağlan
maz ve bağlanmışsa kesilecek demektir madde 
bu mânayı taşıyor, bu hakkın bu kadar haşin 
bir surette nezedilmesi doğru olmasa gerektir. 

Sözcü arkadaşım hiç salâhiyeti olmadığı 
halde; her vesile ile Sandal bu sandığı riske 
göstermeye çalışıyor, dediler. H a k i r i yoktur 
ve Sandal böyle bir şeye tenezzül etmez. San
dal, Emekli Sandığının sosyal bir müessese ola
rak memleket hayrına çalışması için tasarının 

821 — 



B : 92 25. 5 .1949 Ö : â 
daha iyi ve faydalı l)ir şekilde çalışmasını gö
nülden isetr. Bizini de ilgili maddeler üzerin
de konuşulduğu zaman ileri sürdüğümüz, emek
li hayrına fayda mülâhaza ettiğimiz fikirler 
vardır. İhtimal ki, arkadaşımız sözleri arasın
da süreli beyan olarak böyle söylediler. Kabul 
edelim ki, arkadaşlarımızın verdiği önergeler 
kabul edilmiyerek 92 nei madde olduğu gibi 
kabul olundu. Böyle olduğunu tasavvur edelim. 
Halbuki suç şahsidir. Onun netayiei cezaiyesi 
vârise intikal etmez. Bu bütün dünyada 
böyledir. Hukukun anaprensipi budur. İktisap 
edilmiş olan bir hakkı şu sebeplerden, dolayı ne-
zetmeyi haydi kabul edelim, fakat karısına veya 
çocuğuna ve bu haktan faydalanacak olanlara 
babanız veya anneniz şu suçu işlemiştir, onun 
emeklilik hakkı kalmamıştır, diyemeyiz. Türk 
adaleti, madeleti bunu kabul etmez. Bütün dün
ya böyle kabul etmiştir, diyorlar. Böyle olma
sa, gerektir. Ben dünyanın müdevvenatı böyledir, 
:onıı tetkik etmiş veya derhal cevap vereck du
rumda değilim. Böyle dahi olsa Türkün huku
ki vicdanı bunu kabul etmez. Bu eczayı emekli
ye kabul etsek dahi karısına veya çocuklarına 
ve diğer faydalanacak haleflerine sirayet ettire
meyiz. Dediler ki, bu adam hapse girince karı
sına ve çocuğuna aylık verilmesini sağlıyan, bir 
madde varmış fakat hapisten çıkınca nafa
kasını taştan mı çıkarsın? Eğer arkadaşımızın 
takriri kabul edilirse reye konduğu vakit ben el 
kaldıracağım. Birçok arkadaşlarımız da elini 
kaldıracaktır. Fakat o takrir kabul edilmezse 
(Emekli hakkının düşmesi onun çocuklarına ve 
bunlardan, faydalanacak olanlara sirayet etmez, 
ve ölüm halinde olduğa gibi müstahaklarma ay
lıkları bağlanır) diye bir teklif arz ediyorum. 
Bu teklifimin kabulü madelete uygun olacaktır. 

Org]. ÎZZETTÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar, bu maddenin ehemmiyeti çok 
büyüktür. Komisyon Sözcüsü ve Hükümet Söz
cüsü bu bapta çok iyi beyanatta bulundular. 
Ben onların fikrine tamamiyle iştirak ediyorum. 
Bu maddenin, aynı zamanda memurlar için, ordu 
subayları için terbiyevi bir tesiri de vardır. 
Zannederim ki, bugünkü mer'i kanunlarımıza da 
bu madde konulmuş ve tatbik edilmiştir. Kas-
te makrun olmıyarak ve tahrik neticesi olmıya-
rak yapılan ağır suçları ifade ediyor. Bu de
mektir ki memur subay fenalık yapmayı düşün
müş ve yapmış vaziyete girmiş vep ağır eürmü 

işlemiş ise cezasına duçar olmaktadır. Bu mad
de kalktığı takdirde memurlar, emeklilik hakkı
mız daima mahfuzdur, bocuklarımızın istikbali 
daima müemmendir, binaenaleyh istediğimiz 
ağır suçlan da istiyebiliriz düşüncesine- imkân 
verebilir ki, bu da çok fenadır. 

Askerî Ceza Kanunnamesinin tarda kadar 
yürüdüğü ve bu sebeplerden dolayı da emekli 
hakkını kaldırdığı bir vaziyet var. Ordunun in
zibatı için behemehal bu kaydın muhafaza edil
mesi lâzımdır. Bunun kalkması çok fena bir 
ttsir yaratır. 

Bilmiyorum, bunu kaldırmak için lehinde 
konuşan arkadaşların münhasıran bir prim esa
sı olduğu, memurun vermiş bir parası vardı 
varsın hakkını alsın deniyor. Halbuki diğer 
mühim sebepler de vardır. Komisyon bunda 
haklıdır, maddenin aynen kabulünü bilhassa ri
ca ediyorum. Ordunun bilhassa menfaati bunu 
icabettirmektedir. Aksi takdirde çok fena va
ziyet zuhur edebilir. 

BAŞKAN' — Nazım Poroy. 
NAZİM POROY (Tokad) — Muhterem arka

daşlar; itiraf edeyim ki. büyük bir hayret için
di yim. Ukubette niyabet olmaz. Şimdi bir de 
mahkûm olduğu zaman bir mütekaidin maaşı 
kesilecek, çocukları aç bırakılacak. P>u bana 
birşey hatırlattı; vaktiyle kurunu vustada Lâ
tin Devletlerinde (Morsivil) yani medeni ölüm 
denilen bir ceza vardı. Bu adam cezası ile be
raber medeni ölüm cefası veriliyor. Sonra çı
karsa ne olacak? (verilmiyecek sesleri). 

Bu garip birşey. Ceza Kanununun haricin 
de bir Emeklilik Kanunu ile gayet ağır bir ce
za, bunu yapamazsınız (Bravo sesleri). Kasta 
makrun olmadığı halde, Beyefendi... Kasta 
makrun olmamış olması lazımmış... 

BAŞKAN — Lütfen mütalâanızı söyleyiniz. 
NAZIM POROY (Devamla) — Mütalâamı 

söylüyorum efendim. 
Kasta makrun olmıyacak. Bunu idari ma

kamlar, rica ederim. Emekli Kanunu mu tâyin 
eder? 

BAŞKAN — Rica ederim efendini; mütalâa
nızı söyleyin. 

NAZIM POftOY (Devamla) —Kas t . Ceza 
Kanununun en ince bir vasfıdır. Bir suçun kas
ta makrun olduğunu kim tâyin edecek? Böyle 
şey olmaz. 
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Daha fazla söylemiyeceğim, teessürüm mâ

nidir. Böyle birşey Büyük Millet Meclisinden 
çıkamaz. 

Sonra; ecnebi ahkâmda varmış. Bıı gibi ah
valde ecnebilerden ahkâm almaya ihtiyacımız 
yoktur. .Hepimizin aklı erer İm işe. (Bravo ses
leri). 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Ben- j 
d-'niz hukukçu filan değilim, ama sözüme geç
meden evvel şu fıkrayı okuyacağım, ondan son
ra söyliyeeeğim. 

«Kasta makrun olmıyan veya tahrik neti
cesi vukua gelen fiiller hariç olmak üzere bir 
yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis cezalariyle, hırsızlık, emniyeti suiistima
le, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahit
lik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, iftirr., 
irtikâp, rüşvet, zimmet» ve ilâhir. 

Aziz arkadaşlarım: Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Kanununun şimdiye kadar görüştüğü
müz, kabul ettiğimiz maddeleri hakikaten şük
rana şayan şeylerdir, çok ziyade tartışılarak, 
ehemmiyetle üzerinde durularak konuşulan şey
ler. esaslı noktalar bütün bu konuşulanlar me
muru emekli olduğu zaman terfih gayesine ma
tuftur. Ama işe başlamasından emekli oluncaya 
kadar memurdan ahlâk istiyoruz, öyle zanne
diyorum ki, bu 92 nin (A) maddesi emekli olun
caya kadar dikkat etmesi lâzılngelen, vazifesin
de güzel yürümesi icabeden, hareketlerinde iyi 
niyeti icabeden noktaları işaret ediyor. Cürüm, 
kasta makrun, gayrimakrun, onu anlamam. 
Mukadderat ayrı bir şeydir. Hüküm ilâmiyle 
bellidir o. Fakat birçok cürümler yapmış ve 
eğer hapis cezasını ieabettirnıişse, bunun me
muriyeti halinde emekli olmasını icabettir.sin 
deniliyor. Bendeniz buna taraftar değilim. Se
bebi, esasen ilerki maddelerde var. Demin söz
cü arkadaşım da işaret buyurdular, tekrar et
mek istemiyorum. Çocukları, karısı esasen bun
dan istifade edecektir. Bu hal olunca arkadaş
lar, memur ahlâkını, başladığından memur 
emekli oluncıya kadar işini güzel yürütmesi 
için, cürüm yapmaması için lâzım olan bir 
müeyyide âdeta cemiyetimiz içerisindeki me
mur, hayatının ahlâki düzenliğini yaratacak bir 
müeyyidesi gibidir. Bendeniz bunun için böy
le (A) fıkrasının kaldırılmasını istiyen takririn 
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reddini teklif ederim. Bu çok mühim. (Elini 
kürsüye vararak) namuslu, meziyetini fazilete 
denkleştirmiş memur istiyoruz. 

BAŞKAN — îbrahim Refik Soyer. (Saat 
sekiz oldu sesleri) 

İbrahim Bey kısaca. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen

dim, şu kanunun başından beri acaba memurlar 
aleyhinde neler düşünmedik neler? 55 yaşında 
tekaüde sevkedilir dedik, 00 yaşında sevkedilir 
dedik, 65 yaşında sevkedilir dedik. Memurin 
Kanununun inzibati maddeleri de yerinde du
rur, hâsılı bulmadık, icat etmedik şey kalmadı. 

EMİNİTTİN ÇKLİKÖZ (Balıkesir) — Doğ
rudur. Memurun aleyhinde icat edilen ne var
dır? 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Açık söylüyorum. Gizli değil. Siz söylerken ben 
sizi dinledim. Siz de dinleyiniz. 

55 yaş dedik, tekaüt ettik, 00 yaş dedik et
tik, 05 yaş dedik ettik. 

Bu çok ağır bir maddedir. Bu eski .sultanlar 
devirlerinde bir suç yapmış olan kimselerin em
valinin müsadere edilmesi gibi bir şeydir. 

BAŞKAN —• Rica ederim, öyle şey yoktur. 
Sultan devriyle mukayese etmeyiniz. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Efendim, onu andıran bir şey diyorum, rica ede
rim, ben lâfımı bilirim. 

Şimdi mademki, suç işliyenlerin umumi ah
kâmda aleyhlerine ceza vadır. Vatani hiyanet 
yaparsa cezası vardır, irtikâp, irtişa yaparsa 
vazifesinden çıkarılır, buna ait ceza vardır. 
Yani hepsinin ayrı ayrı cezaları vardır, o hal
de 1)iz bu eldeki hükümleri tekrar getirip bu 
kanuna niçin koyuyoruz? 

BAŞKAN — Hülâsa ediniz vakit bitti, Mec
lisi kapatacağın. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Öyle ise yarın konuşayım, çünkü daha söyliye
eeğim hususlar var. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Mad
de mühimdir, yarına kalsın. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Efendim, bilemezsiniz, birçoklarınız da belki 
vâkıftıi'. Ufak yerlerde, memurun ufak maaşı
na kıskançlık gösterenler çok olur. Ondan" mâ
ada arada emlâk ve arazi ihtilâfları çok olur. 
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Bu kayıtlar mevcut oldukça her zaman bu gibi 
şerirlerin tasallutuna mâruz kalır. Elinden bir 
kaza çıkarsa kurtulamaz. Namuskâr adamın üs
tünde kalır. Bunlar pratik meseleler bilmiyen 
yoktur. Onun için, bu maddenin buradan kaldı
rılmasına bendeniz de iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha Emin Soysal, 
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Ahmet Kemal Varınca, Saim Ali, Ekrem Oran 
ve diğer arkadaşlar söz almışlardır. Yarın sa-
baih yine Emekli Kanununa devam etmek üze
re bugünkü Birleşime son vereceğim. (Muva
fık olur sesleri) O halde yarın sabah saat 10 da 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

T. B. M. M. Basımevi 


