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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger ve üç arkada

şının, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65 nci maddele
riyle 4180 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nei 
maddesinin yorumlanmasına dair olan önergesi
nin, Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul 
olundu. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, 4370 sayılı Kanımda değişiklik yapılmasına 
•dair olan kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
tasarısının maddeleri görüşüldükten sonra. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

tasarısının maddeleri görüşüldü ve 

Birleşime ara verildi. 

İ/çüncü Oturum 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
tasarısının maddelerinin görüşülmesine devam 
olundu. 

26 . V . 1949 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. încedayı 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — İstanbul üniversitesi 1949 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı (1/561) (Büt
çe Komisyonuna); 

2. — Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 
34 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı ge
lir kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı (1/562) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
3. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Yedek 

Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 
üçüncü maddesindeki (Yedek subay yetişecek 
kadar tahsili olup da yalnız ortaokul veya 
muadillerinden diploması bulunanlar) ibare
sinin yorumlanmasına dair önergesi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (4/154) (Gündeme) * 

4. — Vaşington'da 11 Ekim 1947 tarihinde 
kabul ve imza edilen «Dünya Meteoroloji Teşki
lâtı» hakkındaki Sözleşmenin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/306) (Gündeme); 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 

Çoğunluk vardır, müzakereye başlıyoruz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Usul 
hakkında rica edeceğim. Gündeme alınmış bir 
ufak mesele vardır, onu terei'han ve ivedilikle 
müzakeresini rica edeceğim. 

— 826 — 
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4. _ GÖRÜ; 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/462) 

BAŞKAN — Şimdi Türkiye Cumhuriyeti 
Emeklilik Kanunu tasarısının görüşülmesine 
devam edeceğiz, bu bittikten sonra diğer işlere 
geçeceğiz. Bunu bir defa bitirelim. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Teklif 
edeceğim şey on dakikalık bir iştir, bir arka
daşı alâkalandırır da onun için teklif ettim. . 

BAŞKAN — Bu tasarıyı bitirir, ondan sonra 
öbürlerine geçeriz. Söz Emin Soysal'in. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, mad
denin mahiyeti hakkında dün mâruzâtta bulun
muştum ve birçok arkadaşlar da aynı fikirde 
idi. Dün Hükümet sözcüsü burada konuşurken 
dediler k i ; biz bu kanunu yaparken bu ve diğer 
maddeleri ecnebi memleketlerin kanunlarında 
da böyle olduğunu gördük ve ona göre yaptık, 
dediler. Bendeniz bu maddede ecnebi memle
ketlerin kanunlarına kadar başvuracak kadar 
Türk Milletinin ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tecrübesiz olmadığına kaniim. Gene de 
arzettiğim gibi bu nokta üzerinde ısrarla dur
mamız lâzımdır. Kanun yaparken kendi memle
ketimizin ihtiyacını, kendi bünyemizi ve gele
cek günlerimizi düşünerek bilgimize ve şuuru
muza dayanarak düşünmemiz lâzımdır. Ecnebi 
memleketlerde şu veya bu şekilde kanunlar ola
bilir bu kanunlar bize uygun olabilir veya ol-
mıyabilir. Bizimkinden iyi veya kötü olabilir. 
Fakat bizim yaptığımız kanun bize göre, bizim 
ihtiyacımıza göre ve bizim telâkkimizi temin 
edecek mahiyette olması lâzımgelir. Bunu da 
ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi düşünür. 
Bu noktadan bendeniz böyle bir fikre taraftar 
değilim. Kanun bilhassa bir vicdan meselesine, 
bir insanlık duygusu meselesine taallûk 
ediyor vicdan meselesi olan ve insan
lık; duygusu meselesine taallûk eden bir 
maddenin tedvininde Türk Milletinin hiçbir 
milletle mukayese edilemiyecek derecede sağ
lam tecrübesi vardır. Türk vicdanının yüksek
liğine bütün tarih sayfaları delillerle doludur. 

Şimdi, altı ay veya daha fazla şu veya bu 
şekilde hapsedilen bir vatandaşın emeklilik 
hakkı kesilsin diyoruz. Çocukları, ailesi şu ve 

ÜLEN İŞLER 

' bu düşünülmeden parası kesilsin diyoruz. Böy
le bir şey bizim kendi geleneğimiz bakımından 
doğru olmıyacaktır. Bir defa vatandaşın hakkı 
hayat meselesi var. Hapsedildi diye hayat hak
kını da elinden almıyoruz ya. Ceza Kanununun 
hükümlerine göre cezasını bitirdikten sonra bu 

j vatandaş tekrar yaşıyaeaktır. Kendisi hapsedil-
• di diye masum çocuğunun, evindeki ailesinin de 
! suçlu olduğunu şimdiye kadar hiçbir kanun ka-
j bul etmediğine göre, bunların da hayat hakkı-

nı göz önünde tutmamız lâzımgelir. Bu bakım-
I dan maddenin bu şekilde tedvini, zannederim, 
| Türk içtimai nizamına aykırıdır. Bu bakımdan 
i maddenin tamamen kaldırılması yerinde olur. 
j Bahusus ki, bu müessese bir şirkettir. Kendi 
| şallısının verdiği para orada birikmiştir. Emekli-
j Mği de devam edecek değildir. 6 ay hapiste» 
! sonra zaten memuriyetine nihayet verilecektir. 

Fakat o güne kadar aldığı maaşlardan ayıra
rak biriktirdiği para kendisine ve çocuklarına 
verilecektir. Bu, onun en tabiî hakkıdır. 

Bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde Ceza 
Kanununun hükümleri dâhilinde evvelce aldığı 
maaşlar hakkında da hüküm vermiş olacağız ki, 

| hukuki bir hataya düşeriz kanaatindeyim. Onun 
j için bu maddenin kaldırılması yerinde olur. 

Arkadaşlar; bu madde kaldırıldığı takdirde 
Türk'ün insanlığına, Türk'ün vicdan duygusu
na en uygun hareket yapılmış olacaktır. 

Oıgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Sayın arkadaşlar, dünkü müzakerelerde bu mad
de esaslı surette tetkik edildi. Yalnız izah edilmî-
yen bir nokta var. Geçici Dilekçe Komisyonunda 
bulunduğum zaman orada birçok misallerle kar
şılaştım, bunları izah için söz aldım. 

Maddeyi iki kısımda mütalâa etmek lâzımdır. 
Birisi muvazzaf subay ve memurlar, ikincisi 
emekli olduktan sonra hizmete alman subay ve 
memurlardır. 

Sanırım ki, maddenin ilk tanzimi birinci kı
sım içindir. Fakat otomatik olarak ikinci kısma 
da şâmil olmuştur. 

Yani emekli olup da her hangi bir hizmete 
alınmış olanlara da şâmildir, işte asıl adalete 
aykırı olan kısım burasıdır. Muvazzaf subay ve 
memurların bu gibi ağır cürümlerden korkmaları 
için bu maddeye lüzum vardır. Bu hususu dütj 
sayın Çalışlar arkadaşım güzel izah ettiler. Bun-

, — 827 — 
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lan tekrara lüzum görmem. Yalnız madde haki
katen çok ağırdır. Altı aya mahkûm olanla altı 
seneye mahkûm olan maaş kesilmekte bir tutul
muştur. Biraz hâkimlere takdir hakkı verilmesi 
faydalı olduğu mütalâasmdayım. Bunun için 
maddeden altı ayı çıkarıp altı aydan fazla ceza 
görenlere tatbik edilmelidir ki hâkim, yaptığı 
işin bir hata eseri olduğunu ve mücrimin mazi
sinde iyi hizmetleri mesbuk olduğunu ve hizme
tinin süresinin ziyadeliğini görürse altı aylık 
bir ceza verir ve emekli maaşı kesilmez. Fakat 
hâkim emeklilik maaşının kesilmesini lâzımgek 
ceği kanaatinde bulunursa o vakit cezasını me
selâ yedi ay verir, maksat hâsıl olur. Komisyon 
maksada makrun kaydı ile maddeyi hafifletmek 
yoluna gitmişse, bu kayıt çok tefsire muhtaçtır. 
Onun için maddedeki (ve) kelimesinin kaldırıla
rak (altı aydan ziyade) şekline konulması mü 
talâasmdayım. Bunun için bir önerge veriyorum, 
kabulünü rica ederim, Komisyon azaları buna 
iştirak edeceklerini söylediler. Dilekçe Komis 
yon!arma birçok müracaatlar vardır. Bir tanesi
ni misal olarak arzedeyim. Emekli bir yüzbaşı 
yalan yere şahitlik mahkûmiyetine uğramış, altı 
ay hüküm giymiş. Cezasını da çekiyor ve çıkıyor. 
Kendisi 60 yaşında. Çıktığı zaman bütün maaş
ları kesiliyor. Bu adam ailesiyle beraber sürünür 
bir vaziyete düşüyor ve Meclisin şefkatine mü
racaat ediyor, beni affedin diyerek Dilekçe Ko
misyonuna başvuruyor. 

Bir de bu gibilerin verdikleri keseneklerin 
iadesi düşünülebilir : 

İkinci kısma gelince : Emekliler yaşını başını 
almış ve bu maaşa nail olmakla bir müktesep hak 
edinmiş kimselerdir. Bunlar bir hizmete alındık
ları zaman bu suçu işlerlerse ordunun inzibatı 
ile pek o kadar alâkadar değildir. Orduda kendi
lerine ancak geri hizmetler verilebilir. Ordudan. 
başka hizmetlere de girmiş olabilirler. Maddenin 
bunlara şümulü olmaması mütalâasmdayım. Eğer 
şümulünde İsrar olunursa mahkûmiyetleri ceza
sını bitirdikleri zaman 55 yaşında iseler artık bu 
yaşta hayatlarını kazanamıyacakları nazarı dik
kate alınarak ailelerine verilmekte olan eytam 
maaşının kesilmiyerek verilmesine devam olun
ması âdilâne olur. 

Eğer bu da kabul edilmezse mahkûmun hapis
ten çıktıktan sonra kendisine yeni bir iş bulabil
mesi için iki senelik bir müddet kabul edilmesitn 
ve ailesine verilmekte olan maaşın daha iki sene 
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verilmesine devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
önergemi takdim ediyorum. 

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

— Efendim, bu maddenin aleyhinde bulunan 
muhterem arkadaşlarım zannediyorum ki, esasta, 
yani Sandığın gerek karekterinde ve gerekse ce
za hukukunda başka bir tez kabul ediyorlar. Ben
deniz kendilerinin fikirlerine daima hürmet ede
rim. Fakat burada, bu meselede nasıl oluyor da 
ticari gaye ile kurulmamış olan bu Sandığı ceza 
hukuku ile karıştırıyorlar?. Onun için af bu
yursunlar, bu tezi anlayamıyorum. Hukukçu de
ğilim, fakat gerek ceza hukuku bakımından, ge
rek bu Sandığın karakteri bakımından bendeni
zin bu mütalâalara ki, birçok arkadaşlar bu tezi 
ileri sürdüler aklım ermiyor. Benim aklımın er
diği şudur. 

Bir kere biz bu Sandığı, âmme müessesesi, 
İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kabul ediyo
ruz. Yani ticari bir sigorta şirketi, geçenlerde de 
arzettiğim gibiı Lâfonsiyen Sigorta Şirketi gibi 
telâkki etmiyoruz. Devlete bağlı, Devletin hima
yesinde ve Devletin yardımı ile yaşıyabilecek bir 
Sandık telâkki ediyoruz ve bu esası kabul ettiği
mizden dolayı da şu neticelere vardık:. 

Evvelâ memurun verdiği % 5 tekaüdiyeye, 
Devlet te % 5 ile iştirak ediyor. 

Sonra bu Sandığın yaşaması için Devlet 270 
milyon lira veriyor mukassatan 270 milyon vere
cek. Geçenlerde bir madde kabul ettik, bu 
sandığın ortakları, yani emekli, dul ve yetim
lere memurlara zam yapıldığı zaman onlara 
da yapılacaktır. Sandığın bütün hüviyetini, bü
tün mevcudiyetini doğrudan doğruya devletin 
himayesine bağlıyoruz. Şimdi, Devlet, memur 
olsun, emekli olsun, nasıl olursa olsun bunlar 
üzerinde Devletin bir hakkı taaddisi, yani sira
yet hakkı vardır. Bunlar daima dikkat altında 
bulundurulabilir, bu bir malî tedbirdir. Ceza 
hukuku ile hiç bir ilgisi yoktur. 

Şimdi bu esası kabul ettiğimize göre, ve 
bu maddeye nazaran bunu sigorta şirketinden, 
ticari kasıt ile teessüs etmiş bir sigorta şirke
tinden ayırdıktan sonra artık bunun primi 
üzerinde, şudur, budur demiye lüzum kalmı
yor. Bu bakımdan maddenin aleyhinde bulu
nan arkadaşlardan esasta ayrılıyoruz. 

I Sonra, bu madde haddizatında memurun 
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aleyhine değil, lehinedir. Çünkü memura bir te
yakkuz veriyor. Onu ikaz ediyor ve diyor ki ; 
eğer sen şu, şu suçları işlersen, sen bu Emek
lilik Kanununun verdiği nimetten mahrum ka
lacaksın. Şimdi bu madde onun üzerinde te
yakkuz alâmeti olarak asılıyor, onu her an te
yakkuza davet ediyor. O memur eğer böyle bir 
şeye kastederse, derhal hatırına bu madde ge
lecek bütün hakkammdan mahrum olacağım 
ve çoluğüm çocuğum da benim yüzümden bu 
emeklilik hakkımdan mahrum kalacak, der. O 
vakit kastını, kötü niyetini bertaraf ederek fa
zilete doğru meyleder. Hulâsa, maddenin fazi-
letkâr bir terbiyesi vardır. Bir memuru, suiis
timal yaptıktan sonra tecziye etmektense o me
muru bu gibi cürümlere sevketmemek daha doğru 
olur, ahlâki bir hıfzıssıhha kaidesi vaz'etmek 
doğru olur. Bu aksi takdirde, bu işi yapacak, 
meselâ, suiistimal edecek, hem de Devlet ma
lını çalacak hem de Emekli Kanunundan istifa
de edecektir. Bir mesele daha var; cezada ni-

abet olmaz dediler. Memurun çoluk çocuğun
dan ne istiyorsunuz? dediler. Fakat iş öyle de
ğildir, hapsolduğu vakit çoluğuna çocuğuna 
vereceğiz, çıktığı zaman çalışsın çoluğuna ço
cuğuna baksın, öldüğü vakit de çoluğuna ço
cuğuna yine vereceğiz. Yani aile efradının hu
kukuna dokunan bir şey yoktur. Şu halde ben-
denizce maddenin aynen kabulü lâzımgeliyor. 

Sonra akla gelen bir mesele var deniliyor ki 
bu para onundur, yani sandıktaki para kendi
sinindir niçin kendi parasını kendisine vermi-
yelim?. 

Fakat sandıkta onun parası devede kulak
tır bir hesap yapalım, evvelâ Devlet onun he
sabına sandığa % 5 veriyor. Ondan sonra 270 mil
yon veriyor, bir taraftan da sandığa mütemadiyen 
yardım ediyor. Bu kendisinin verdiği % 5 leri 
hesap edip ona vermek bendenizce onun aley
hinedir verirsek nihayet birkaç bin lira alacak. 
Halbuki hapsolduğu zaman çoluğuna çocuğuna 
maaş verileceğine göre bir hesap yaptım ailesi 
efradının alacağı para kendisinin verdiği % 5 
] erden çok fazladır. 

Ben bunu böyle anlıyorum. Biz nazari olarak 
bu mücrimlerin lehinde bulunuyoruz. Halbuki 
bu madde mücrimlerin de, çoluk ve çocuğunun 
da lehindedir. Onun memuriyet hayatımda Dev
letin malını suiistimal etmiyeeek bir teyakkuza 
sevkeder. Dünyanın hiçbir yerinde sandıkla-
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rm durumu bu gibi mücrimler için risk kabul 
edecek durumda değildir. 

Sonra, bu bir sdgorata şirketidir, dediler. 
bunu biran için kabul etmiyorum. Yani bu San
dık, bir ticaret müessesesi dahi olsa o şirketle
rin mukavelelerinde, arka tarafta bulunan ince 
yazılardan mücrimlerin parasının verilmiyeceği 
de çıkarılabilir. Verilse de kırk dereden su ge
tirir, diğer memleketlerdeki emsaline de bakı
lırsa onlar da bu gibi mücrimlere tediyat yap
mıyorlar. 

Biz şimdi ne yapacağız. Devletin yani Sandı
ğın parasını, milletin parasını çalan nrahtelise, 
hiyaneti vataniyede bulunan bir adama verece
ğiz. Bunu veremeyiz. Bu hukuk kaidelerine de 
mugayirdir. Ne salâhiyetle vereceksiniiz. Dev
letin bu sandık üzerindeki tasarrufunu kabule 
mecburuz. Nitekim evvelce kabul ettiğimiz 
madelerde, bir tasfiye madedsi de vardır. Tasfi
ye maddesine 65 yaşma girmemiş bir adamı çı
karıyor, bin lira verirken 500 lira verip tasfiye 
ediyoruz. Binaenaleyh, bu hukukla alâkası ol-
mıyan bir dâvadır. Bu doğrudan doğruya me
mur ile Devlet arasındaki duruma bağlı bir key
fiyettir. 

Onun için bendeniz maddenin aynen kabulü
nü teklif ediyorum ve zanediyorum ki, bu mad
denin aleyhinde bulunan çok, fakat lehinde bu
lunan azdır. Buna1 rağmen bir kifayet takriri 
de veriyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen görüşme yeter. 

Maddenin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oya sun
madan evvel mevcut önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle (92) nci maddenin 

(A) fıkrasının tamamnun kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Konya Milletvekili 
M. Ş. Altan 

Yüksek Başkanlığa 
92 nci maddenin (a) fıkrasının sonuna aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

V. Sadıral 

W-
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« Emekli hakkının düşmesi eşlere ve çocuk

lara ve bu haktan faydalanacak olanlara sira
yet etmez. Ve ölüm halinde olduğu gibi müsta-
haklara aylıkları bağlanır». 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 92 nci maddenin (A) 

fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Hatay Milletvekili 
öl. Eyüp Durukan 

Sayın Başkanlığa 
92 nci maddenin (a) fıkrasının « altı ay ve 

daha ziyade » cümlesindeki « ve » kelimesinin 
kaldırılarak « altı aydan ziyade » şekline so
kulmasını arzederim. 

Burdur Milletvekili 
Fahrettin Altay 

Sayın Başkanlığa 
J. Emekli Kan ununun 92 nci maddesinin 

(altı ay ve daha ziyade) cümlesindeki (ve) ke
limesinin kaldırılarak (altı aydan ziyade) şek
ille konulmasını teklif ederim. 

2. Emekli subay ve memurlardan herhangi 
bir hizmete alınmış olanlara bu maddenin şümu
lü olmadığı kaydının ilâvesi. 

3. Bu kabul edilmezse, mahbus bulunduğu 
müddetçe ailesine verilen maaşın, mahkûm ceza
sını bitirdiği zaman elli beş yaşında ise artık 
îresilmiyerek verilmesine devam olunur, tarzın
da tadilini. 

4. Bu da kabul edilmezse, mahkûm hapis
ten çıktıktan iki sene sonraya kadar ailesine ve-
ı ilmekte olan maaşın verilmesine devam olu
nur, şeklinde değiştirilmesini, arzederim. 

Burdur Milletvekili 
Fahrettin Altay 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMl FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) —• Kanunun leh ve aleyhin
de birçok arkadaşlar konuştular, bendeniz ay
nı şeyleri tekrar edecek değilim ve aleyhte ko
nuşan arkadaşları da cevaplandırmaya çalışa
cak değilim. Bâzı memleketleri misal olarak al
dığımızı ve bunun doğru olmadığını bâzı arka
daşlarımız ifade bu yurdular. Bâzı memleketleri 
misal ve örnek olarak almaya mecbur değiliz 
bünyemize uyanı alır uymıyanı almayız. 

Askerî Ceza Kanununun 30 nen maddesini 
okumama müsaade rica ederim. 

.im 0:1 
Otuzuncu madde — Aşağıda yazılı hallerde 

tard cezası herhalde hükmolunur : 
A) 1. Ceza Kanunları mucibince ölüm ce

zası ve ağır hapis cezalarına mahkûmiyet halin
de. 

2. Hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan 
yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irti
şa ve ihtilas cürümlerinden biriyle altı aydan 
fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinde. 

B) Aşağıdaki hallerde tard cezası hükmo-
lunabilir : 

1. Beş seneden ziyade hapis cezasiyle be
raber. 

2. Asgari haddi bir seneden aşağı olmıyan 
hapis cezasını mucip suçlarla mükerreren mah
kûmiyet halinde. 

31 nci madde de şöyle diyor : 
Tard cezası ayrıca bir hükme hacet kalmak

sızın aşağıdaki neticeleri mucip olur : 
A) Askerî rütbe ve unvan ve memuriyetle

rin ve hizmet esnasında kazanılmış olan tekaüt 
ve sair hakların gaybedilmesini; 

Bundan sonraki fıkraları okumıyacağım. 
Mevcut olan Askerî Ceza Kanununun 30 - 31 

nci maddesi budur. Bu hüküm esasen 1683 sa
yılı Kanunda dahi vardır. 11 sandığın statü
sünde de mevcuttur. 

Komisyonumuz, kasta makrun olmıyan suç
ları haksız tahrik neticesi işlenen suçları hariç 
bırakmıştır. Yalnız kasta makrun suçlara has
retmiştir. Bir tahrik neticesinde işlenen suçla
rın emeklilik hakkını nezetmemesini temin et
mek istemiştir. Mevcut hükümler emeklilerin 
lehine yumuşatılmıştır. Daha fazla yumuşatıl
maya da gidilemezdi, insani hislerden bahis Du
yuruldu. 

Arkadaşlar; kaatile, muhterise, ne bileykı 
vatan hainine acımak hissi duyuyoruz da kanu
na, memleketin nizamına acımak hissi duymu
yoruz. Memleket menfaati ferdin menfaatine 
her vakit tekaddüm eder arkadaşlar. (Bravo 
sesleri). 

Siz prim vermiştir diyorsunuz. Güzel, prim 
\ ermiştir. Bizde diyoruz ki, bu suçlardan biri
si ile mahkûm olan şahsın hizmeti eğer 15 yıldan 
eKsik ise verdiği primi hesap edilip kendisine 
verilecek ve Sandıkla alâkası kesilecektir. Gö
rüyorsunuz ki, primi zayi olmuyor. 

Eğer mahkûm şahsın hizmeti 15 yıldan fazla 
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ise, sosyal bir mülâhaza ile o hapiste kaldığı 
zaman çocuklarına ve karısına aylıtc vereceğiz, 
öldükten sonra yine dul karısına ve yetimlerine 
aylık bağlıyacağız. 

Eğer bunu diğer sigorta şirketlerine benzet
mek istiyorsanız hizmet müddeti neye baliğ olur
sa olsun birikmiş olan primi kendisine iade 
edelim, kesenekleri geri verelim, işin içinden 
çıkalım. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — îyi ya. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Biz kadınların 
ve çocukların aleyhine olduğu için o mekaniz
maya gitmedik, şimdiki esası kabul ettik; Mec
lis bunu tasvip ederse Sandığın lehinedir, me
murun karı ve çocuklarının aleyhinedir. Birik-
mi;,! keseneğin toptan iadesine taraftarız. Mâ
ruzâtımı bu suretle hulâsa ettikten sonra, bu 
önergelerin içinde sayın Fahrettin Altay'm bi
rinci önergelerini kabul ediyoruz. Maddede 
«6 ay ve daha fazla» tâbiri mevcuttur, kendi
leri onun yerine «6 aydan fazla» tâbirini tek
lif buyuruyorlar; bu önergelerine iltihak edi
yoruz. Diğerlerine, komisyon olarak, iltihak 
etmiyoruz. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bir 
sual. 

Burada kabul edilen ceza bir nevi mahrumi
yet cezasıdır. Ceza mevzuatımızda asli ve fer'i 
cezalar vardır. Suç şahsidir, tabiî neticeleri de 
şahsidir. Bu mahrumiyet cezası şüphesiz ki 
fer'î bir cezadır. Ceza'Kanunumuzda. Bu gibi 
mahrumiyet cezaları vardır. Memuriyet ve 
meslekten, âmme hizmetlerine girmekten mem-
nuiyet vo saire gibi. 

Bendenizce kabili izah olmıyan şudur: 
Bu bir mahrumiyet cezası ise ve cezayı as

liye merbut olarak verilecektir. Ye bunun ye- j 
ri, tedvin mahalli burası değildir. Ceza Kamı- j 
nuna bir hüküm sevkedilir, bunun tâyini, tak
diri, hüküm altına alınması da hâkimin takdi- j 
rino bırakılır. Bunu izah edememişsinizdir. Îk- I 
na edin de ben de kaani olayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Mede
ni Kanunumuzda mirastan mahrumiyeti, miras
tan ıskatı mucip sebepler hakkında ayrı ayrı 
maddeler vardır. Bu maddeler bu kanunda geç
ti, zatiâliniz Kanunu Medeni hükmünü bu ka-
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nun» niçin naklediyorsunuz, diye itiraz etmedi
niz. Şimdi ceza kısmı gelince Ceza Kanununa 
konacak veya Ceza Kanununda hükümleri bu
raya niçin aldınız diye itiraz ediyorsunuz. Pren
sip ise, taknin usulü ise, onda da itiraz etmeniz 
lâzımdı. Orada itiraz etmediğinize göre, bııra-
dr, da ayni şey yapılmıştır. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Han
gi maddeler onlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Meselâ murisini 
öldüren mirastan mahrum olur. Bu kanunda da 
kendisine aylık bağlatacak kimseyi öldüren dul 
ve yetim aylığından mahrum olur, dedik. Kanu
nu Medenide vardır, niçin bunu buraya aldınız, 
diyebilirdiniz. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya.) — O bu
nunla kabili kıyas değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — O da mahrumi
yettir, bu da mahrumiyet. 

Arkadaşlar, burada asıl hedef şu olmuştur; 
emekliliğe taallûk eden mevzuatı ve hükümleri 
bir sitatü içinde toplamak ve emekli muamelâtı
nı tatbik edecekleri birçok mevzuatı karıştırarak 
meşgul olmak külfetinden kurtarmaktır. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) Efendim,.. 
(Gürültüler, anlaşıldı sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Noktai na
zarınız Yüksek Heyctço anlaşıldı. Kamutay hâ
kimdir. 

Buyurun Salim Altuğ. 
SALİM ALTUĞ (Erz.ırum) — Askerî Ce

za Kanununda 6 ay ve daha fazla deniliyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Onun tashihi hak
kında Paşa Hazretlerinin teklifi var, kabul et
tik. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bu şe
kilde aylığı kesilenlerin bilâhara Affı Umumi ve
ya affı hususi ilân edildiği zaman vaziyetleri ne 
olacaktır?. Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, afların 
fer'i ceza ve mahrumiyetler hakkındaki tesirine 
dair hükümler Ceza Kanununda mevcuttur. Ke
silmiş olan emekli aylığı iade olunur mu?. Olun
maz mı?. Bu ayrı bir husustur ve her Af Kanu
nunda ayrı ayrı derpiş edilmektedir. 1933 sene
sinde neşredilen, Umumi Af Kanununda af fer'i 
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cezaları kaldırır fakat Devlet memuru olmak, I 
emekli aylığı almak gibi hususlara şâmil olmaz 
diye hükümler konmuştur. Bunlar büsbütün ay
rıdır, sen haini vatansın ama seni affettim diye
bilir vâzıı kanun fakat onu Devlet hizmetine al
maya mecbur değildir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo- ı 
rum. 

( Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Va
rınca 'nra önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik kısmını oyunuza arze
diyorum. Yeterliği kabul edenler... Etmiyenler.. 
Yeterlik kabul edilmiştir. 

Diğer önergeler vardır, ikisi aynı mahiyette
dir, tekrar okutuyorum. 

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

(Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Naza
rı itibara alınmamıştır. 

(Burdur Milletvekili Fahrettin Altay'm bi
rinci önergesi tekrar okundu) 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Ml FEYZÎOGLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmektedir. Bi
naenaleyh oya koymuyorum. Komisyon kendili
ğinden bunu değiştirmiş gibi madde bu şekilde 
tadil edilecektir. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı
yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Burdur Milletvekili Fahrettin Altay'm ikin
ci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergenin birinci 
bendini kabul etti, izah ettiği sebeplere bina
en önergedeki diğer hususlara taraftar değil
dir. Binaenaleyh birinci bentten maadası sı-
rasiyle oya sunacağım. 
(Burdur Milletvekili Orgl. Fahrettin Altay'm 

önergesinin ikinci bendi okundu) 
BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar.. Almı

yanlar... Nazarı itibara alınmadı. 
(önergenin üçüncü bendi okundu) 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı
yanlar... Alınmadı. 

(önergenin dördüncü bendi tekrar okundu) I 
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BAŞKAN —• Nazarı itibara alanlar... Almı-

y ani ar... Alınmadı. 
Maddeyi yalnız «Altı ay ve daha ziyade» 

ibaresi yerine «Altı aydan ziyade» şeklinde 
tashihli olarak oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna 
göre bağlanan aylıkları alanlardan: 

a) 92 nci maddede yazılı durumlara giren
lerin, 

b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek ço
cukların, (Bir ve ikinci derecedeki harb malûl
leri ile evlenen karılar hariç) 

e) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana, ba
ba ve kızın, 

ç) 74 ncü madde hükmü tatbik edilmek su
retiyle 18 yaşını, ortaöğrenimde ise 20 yaşını, 
yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını geçme
mek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek ço
cukların, 

Aylıkları, İm durumlarının kesin olarak be
lirtildiği tarihleri takibeden ay başından itiba
ren kesilir ve (O) fıkrasında yazılı haller hariç 
olmak üzere tekrar bağlanmaz. 75 nci madde 
hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Bu maddede «Muhtaç durum
dan çıkan koca, ana ve baba ve kızın» tâbiri 
var, bundan evvel komisyona verilen madde ile 
alâkası vardır, ondan dolayı bunu da istiyor 
musunuz 1 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) Evet, 

BAŞKAN — Bu maddeyi komisyona veri
yoruz. 

Yirmi yedinci kısım 
İki cihetten veya aynı sıfatla (Aylık) veya 

(Toptan ödeme) ye istihkak halleri 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ka

nunda belirtilenler dışında, gerek kaldırılan 
hükümlere göre bağlanmış gerek bu kanuna 
göre bağlanacak aylıklardan ikisinin birleşmesi 
halinde az olanı sürekli olarak kesilir. 

Dul ve yetim sıfatı il etoptan ödeme yapı
lanlara gerek yine dul ve yetim sıfatı ile, ge
rek kendi vazifelerinden dolayı müstahak ol
dukları toptan ödeme ayrıca yapılır. 

Dul veya yetim aylığı almakta iken başka 
cihetten tekrar dul ve yetim aylığına müstahak 
duruma girenlere, yenisi fazla ise o bağlanır. 
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Ancak eşinden aylık alan dul karı veya koca; 
ayrıca ana, baba veya çocuğundan aylığa müs
tahak duruma girerlerse bir ay içinde yazı ile 
Sandıktan istemeleri şartiyle fazla olan yeni ay
lıkları bağlanır. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken 
evlenmesi dolay isiyle aylığı kesilen kızın, ko
casının ölümü ve muhtaç durumda olması ha
sebiyle yetim aylığının tekrar bağlanması, ölen 
kocasından aylığa müstahak olmaması veya bağ
lanacak aylığın az olması veya kızın bu aylığı 
tercih ettiğini bu duruma girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde yazı ile Sandığa bildirmesi 
şartiyle mümkündür. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllü
ğü aylığı almakta iken daha fazla dul veya 
yetim aylığına müstahak duruma girenlere bir 
ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri şar
tiyle eski aylıkları kesilerek yeni aylıkları 
bağlanır. Şu kadar ki, ölümlerinde dul ve ye
timlerine bıraktıkları aylıklar üzerinden aylık 
bağlanıl1. 

İki cihetten aylık veya toptan ödemeye 
aynı zamanda müstahak duruma girenler hak
kında da yukarıki hükümler tatbik edilir. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ PEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Burada evlenen kızın 
kocasının ölümü halinde bâzı hükümler vardır. 
Bu maddeyi de komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyona veriyo
ruz. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Dul ve ye-
tim aylığı almakta iken emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifeye giren karı v eçocuklarm; va
zifelerinden dolayı vazife malûllüğü aylığına 
müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır. 

Vazife malûllüklerinin geçmesinde de, müs
tahak iseler, eski dul ve yetim aylıklarının 
ödenmesine başlanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
müstahak duruma girmelerinde bu istikkakla-
rı verilmekle beraber müstahak iseler kesilen 
aylıklarının ödenmesine de başlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Dul ve ye
tim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna 
gireri dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi 
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vazifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma 
girmelerinde, tercih ederlerse bir ay içinde 
yazı ile Sandığa müracaat etmek ve kız ile ana 
için muhtaç olmak şartiyle kesilen eski aylık
larının ödenmesine başlanır ve bu durumda 
iken ölümlerinde yetimlerine emekliliğe esas 
olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır. 

Tercih etmezlerse veya muhtaç değillerse 
eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifele
rinden dolayı müstahak oldukları aylıklar bağ
lanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
hak kazanmışlarsa bu istihkakları verilmekle 
beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesi
len aylıklarının ödenmesine de başlanır. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Burada da muhtaçlıkla 
alâkalı hüküm vardır; bu maddeyi de Komis
yona istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde Komisyona verilmiştir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Toptan 
ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan 
aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müsta
hak duruma girmelerinde evvelce yapılan top
tan ödeme nazara alınmaz. 

Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sı
fatların birinden dolayı toptan ödemeye hak 
kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapı
lır. 

Aylık ve toptan ödemeye istihkak; aynı za
manda doğmuş olursa yine bu hükümler tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yirmi sekizinci Kısım 
Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul 
ve yetim aylığı alanlardan veya kesenekleri 
geri verilenlerle toptan ödeme yapılanlardan 

bir vazifeye tâyin edilenler 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Emekli, 

âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı alanla-
i-ııı; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazi
felere tayin edilebilmeleri için tâyin edilecekleri 
vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olma
ları ve malûllerin, malûllüklerinin bu vazife
leri yapmaya mâni olmadığının sağlık kurulun
ca tasdik edilecek raporda belirtilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi kabul edenler.. 
biti 'edilmiştir. 

Etmivenler... Ka-

DOKSAN DOKUZUNCU MA DDK — Emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul veya 
yetim aylığı veya son hizmet zammı alanlardan, 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edi
lenlerin aylıklarının tamamı ve 1757 sayılı Ka
nuna göre ödenek alanlar hariç olmak üzere ku
rumların ücret, ödenek, huzur hakkı veya gün
delik karşılığında emeklilik hakkı taııuımıyan 
vazifelerinde çalışanların, da aylıklarının yarısı, 
tâyinleri veya seçilmeleri tarihlerini takibeden 
ay başlarından itibaren ödenmez. 

Ancak vazife malûllüğü aylığı alanların, var
sa, harb malûllüğü zamları her iki halde de ke
silmez. 

I»ıı vazifelerden ayrılanların kesilen aylıkla
rının ayrıldıkları tarihi takibeden ay başından 
itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine 
başlanır. 

Peşin ödenen aylıklardan yukarıki fıkra ge
reğince istirdadı gereken ve tâyin tarihlerini 
takibeden ay başlarından sonraya rastlıyan 
kısımları, Sandığın bildirimi üzerine kurumla
rınca ilgililerin istihkaklarından en geç üç ay 
içinde ve üç eşit taksitte kesilmesi suretiyle tah
sil olunarak Sandığa gönderilir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Efen
dim ; bu maddede hakkı mükteseplerin ortadan 
kaldırıldığını görüyoruz. Yine bundan evvel 
Komisyon Sözcüsü hakkı mükteseplerin kaldırıl-
mıyaeağıııı ileri sürdükleri hepimizin hatırın-
dadır. Burada vazife malûllerinden bahsediyor. 
Vazife malûllerinin arkasından da harb malûl
leri geliyor. 

Arkadaşlar; bugüne kadar harb ve vazife 
malûlleri bir Devlet vazifesi kabul ettikleri 
takdirde maaşları kesilmez. İki evvelce kendi
lerine kabul edilmiş bir haktır. Dün kabul edi
len bir maddede de bunların müktesep hakları
nı kabul etmiştik. Onun için bunda bir nok
sanlık, her halde maddede bir yanlışlık var
dır. Onun için sayın Komisyondan rica ediyo
rum, bu yanlışlığı tashih buyursunlar. Tabiî 
bu kanun meriyete girdikten sonra bu malûl
lerin hakları ellerinden alınmış oluyor. Mükte
sep hakların hiçbir surette ortadan kalkmıva-

cağı bedihidir. Bunu bildiğimiz hakle kaldırılı
yor, Komisyonun acaba bu husustaki mütalâası 
nedir? 

MÎTAT SAKİR A I/TAN (Konya) — Efen
dim ; bu 99 ncu maddenin birinci fıkrasında 
«1757 sayılı Kanuna göre ödenek alanlar hariç 
olmak üzere kurumların ücret, ödenek, huzur 
hakkı veya gündelik karşılığında emeklilik hak
kı taııuımıyan vazifelerinde çalışanların da 
aylıklarının yarısı, tâyinleri veya seçilmeleri 
tarihlerini takip eden ay başlarından itibaren 
ödenmez» diyor. 

Bendeniz bu fıkradaki mânayı iyice kavra
yamadım. Hem emeklilik hakkı tanınmıyor 
hem de birşey mi kesiliyor? Anlıyaınadım, izah 
buyurursanız faydalı olur. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; bu 
madde 1757 sayılı Kanuna göre ödenek alanlar 
hariç tutulmak üzere, kurumlardan ücret alan 
yani kurumların tekaüde tâbi olmıyan işlerinde. 
ödenek, hakkı huzur, yevmiye alanların dahi 
tekaüt maaşlarının yarısını kesmektedir. Zaıı-
nıma göre, âciz kanaatime göre bu kanunun 
tekniğine muhaliftir. Biz, sigorta esasına müs
tenit bir kanun yapıyoruz. Bu kanuna göre 
muayyen zaman geldikten sonra bunun hakkını 
vereceğiz. 

Sonra, meselâ kıymetli bir mühendis yevmi
ye ile belediyede çalışıyor ve harita yapıyor. 
Efendim sen yevmiye ile belediyenin haritasını 
çiziyorsun, bu bir ek vazifedir, yarısını kesin. 
Halbuki bu adamcağız 55 - 60 yaşındadır çoluk 
çocuğunun geçinmesine medar olmak üzere 
munzam bir para kazanmak için ilâveten gidip 
o işi yapmaktadır, şimdi vay sen bunu yapı
yorsun diye bunun yarısını kesmeye kalkıyo
ruz. 

Arkadaşlar, bu hem adalete hem de bu ka
nunun esasına muhaliftir. 

Böyle olunca mebusun aldığı paranın da 
aynı suretle kesilmesi lâzımdır. Mebusun aldığı 
para. ile yevmiyeli arasında ne fark vardır. Yani 
bu vaziyette onu da istisna etmemelidir, yahut 
heyeti umunıiyesinden böyle bir kaydın kaldı
rılması lâzımdır. Ye esasen en doğrusu tamamı
nın da kaldırılmasıdır. 

Mebusun aldğı ücrettir, maaş değildir diyo
ruz, onun aldığı da tekaüdiyeye tâbi değildir, 
ücrettir, hakkı huzurdur. Meselâ bir mütekait 
meclisi idarede üyedir, haftada bir gidiyor, 
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hafta başı 10 lira alıyor, eline ayda 40 lira bir 
para geçiyor. Bunun da varsa tekaüt maaşının 
yarısını keseceğiz. 

Bendeniz "bunda isabet görmüyorum, komis
yon hem bizi' tenvir etsin, hem de nazarı dikkati 
filinizi bu nokta üzerine eelbederim, 

(İEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAtT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, bu maddenin ihtiva ettiği hüküm 3656 
sayılı Kanunun 24 neü ve 4222 sayılı Kanunun 
21 nci maddesinde mevcut hükmün mütenazı
rıdır. Büyük Millet Meclisi emekliliğe tâbi ku
rumlardan değildir. Büyük Millet Meclisi ku
rum değildir. Onun bir memur zümresi vardır, 
bu kısım emekliliğe tâbidir. Fakat asıl Büyük 
Millet Meclisi dediğimiz zaman kastettiğimiz 
mânada emekliliğe tâbi bir kurum anlaşılmama
lıdır. Maddenin kabul ettiği esas şudur: 

Bu kanunun emeklilik hakkı tanıdığı ku
rumlardan yine emekliliğe tâbi bir hizmete-gir
mişse emeklilik aylığının tamamını kesmek yine 
emeklilik hakkı tanınan kurumların fakat emek
lilik hakkı tanmmıyan görevlerinde vazife al
mış olanların aylığının yarsini kesmek esasına 
müstenittir. Bu, şunun içindir. Bir emekliye 
ihtiyarlığında geçimini sağlıyabilmesi için bir 
maaş tahsis edilmektedir, bunu almaktadır. 
Aynı mamanda diğer bir yerde gelir sahibi olur
sa ihtiyacının kalmadığını 'kabul icabeder. 

Yine ibeııdeniz ecnebi mevzuattan bahsedece
ğini : Bâzt arkadaşlar çok görüyorlar vakıa, 
1200 franktan, 1200 liradan fazla kazancı olan
lar bunu her sene emekli sandıklarına bir be
yanname ile bildirmeye mecbur tutuluyorlar. 
Ona göre kazancı ayarlanarak bir tevkifat ya
pılmaktadır. Biz de aynı neticeyi bu madde ile 
temin ediyoruz. 

Komisyon şöyle bir tâbiri Hükümetle muta
bık kalarak rica edebilecektir: Huzur hakkı ve 
yevmiye tâbirinin maddeden çıkarılmadı suretiy
le maddenin aynen kahulünü istirham ederim. 

StNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sual. 
Şimdi burada malûller var, malûller hakkında 
Devletin bugüne kadar takip etmiş olduğu si
yaset ve kanunun tatbikatı şu şekildedir. Ma
lûller, gerek ücretli ve gerek maaşlı herhangi 
bir vazifeye girerse girsin, onların malûllük 
maaşları kesilmezdi. Şimdi burada bir hüküm 
koyuyorsunuz, o müktesep hakkı kaldırıyorsu
nuz:'Maaşlı bir yere girerse malûllük aylığının 
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tamamını, ücretli bir yere girerse yarısını kesi
yorsunuz. Binaenaleyh .müktesep hakları koru
yoruz, diye söylediğiniz söz nereye gidiyor? Bu 
maddeden malûl kelimesinin kalkması lâzımdır. 
Bunu yapınız ki, müktesep hakkı tanıdığınız 
hakkındaki sözleriniz yerine gelmiş olsun. Te
kaüde tâbi maaşlı bir yere girerse maaşının ta
mamı, ücretli bir yere girerse yarısı kesilecek
tir. Fakat malûller, tekaütler vaziyetinde değil
dir. Çok genç yaşta tekaüt olmuşlardır, peri
şandırlar, ona varan kadın parası için varır. Bu 
bakımdan ben çok rica ediyorum; mutlak ola
rak verilmiş olan bu hakkı kaldıranıyalım. 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
551 numaralı Kanun için Bekir Kaleli bir tak
rir vermişti. Bu da onunla alâkalı ise beraber 
düşünmek lâzımdır. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Eski hükümleri 
hülâsa olarak 'tekrar arzedeyim . 

Emeklilerden 1683 numaralı Kanuna göre 
«milletvekili olan umumi, mülhak, hususi büt
çeli dairelerden sermayesinin en az c/c 50 sin
den fazlası Devlete ait müesseselerle, memuriyet 
derece ve aylıkları kanunla teshil, edilmiş olan 
müesseselerden tahsisat aylık veya ücret alan
ların bu vazıyetleri devam ettikçe tekaütlük ma
aşları yarım olarak verilir.» 

Gerek 1683 sayılı Kanuna gerek, diğer emek. 
li sandıkları kanunlarına göre tekaüt hakkı 
tanınan görevlerde çalışanların tekaüt aylıkla
rının tamamı kesilir. Ancak bu hükümlerin tat
bik edilebilmesi için bunların aldığı ücret ve ay
lıkların mecmuu 1939 yılındaki hayat şartlarına 
göre 50 liradan aşağı düşmemesi lâzımdır. Harb 
malilileri bundan müstesnadır. Haı^b malûlleri
nin harb zamlarının kesilmiyeceği maddede 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
551 sayılı Kanunla alâkası yok mudur? 

(İEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOÖLU (Devamla) — 551 deki terfih 
zammıı bu kanundaki harb zamanıdır. 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Komisyona aldınız, inceliyecektiniz. Bunlar alâ
kadar etmez mi? 

OEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Belki de alâ
kadar eder. 

BAŞKAN — Bir sual daha var. 
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FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Madde- ; 

nin ikinci fıkrasında harb malûlleri mutlak 
olarak kaydedilmiştir. Halbuki şimdi Sayın 
Sözcü birinci ve ikinci sınıf harb malûllerin
den bahsettiler. Ren bunu maddede göremiyo
rum. 
. GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞL (Kayseri) — Anladığınız gibi 
.'vrzettim, eskisinde birinci ve ikinci sınıf diye 
bir kayıt yoktu, şimdikinde var. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Şimdikin
de de yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yok ben yanıl
mışım. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Ana maddelerde ve geçici maddelerde bâzı hü
kümler var bunlar birbirini nakzetmekte veya 
aykırı hükümler .taşımaktadır. Yarın tatbikat
ta bunların büyük mahzurlariyle karşılaşabi
liriz, Şimdi elimizde bulunan maddede malûl
lerin meselesi var bugüne kadar mevcut ve tat
bik edilmekte olan, kanunla bir harb malûlü 
2 nci, 3 ncü, 5 nci dereceden emekliy eayrılmış, 
emeklilik maaşı derece, terfi zammı yekûnu 
meselâ 150 lira tutuyor. Bu zat bugün ayrıca 
emekliye tâbi bulunan bir hizmette çalıştığı 
zaman o maaşını tamamen alır. Şimdi, şunu 
bilmek- isteriz acaba bu müktesep hak aynen 
kalıyor mu kalmıyor mu1? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT NAZİF 
ERGİN (Sivas) — Kalıyor.. 

CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Devamla) 
— Kalıyorsa izahata girmiyeeeğim. Bundan 
evvelki kanunda bir harb malûlü müktesep 
hakkı olan tekaüt aylığiyle derecesinin ücreti
ni alırdı. Emekliye tâbi ücretli veya maaşlı bir 
işe girdiği zaman o maaşı da kanunun tâyin 
ettiği had içinde alır, öteki kesilmezdi. 

G. K. S. SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kay
seri) — Bendeniz demin yanılmışım ve yanlış 
bir beyanda bulunmuşum. îkinci fıkrada 
«Harb malûllüğü zamları her iki halde de ke
silmez» denmiştir. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Emekliye tâbi bir vazifeye tâyin edilirse.. 

S. A. FEYZİOĞLU (Devamla) — Terfi zam
larının karşılığı olarak asıl emekli aylığı kesi
lecektir. 
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CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 

— Evet, görüyorsunuz temas ettikçe yeni şey
ler meydana çıkıyor. 

Farzedeliııı, 25 - 150 yaşında emekliye ayrıl
mış bir adam, üçüncü dereceden malûl olsa ve 
asli nıaaşiyle beraber derece zam nüyle mecmu
an 146 lira maaş alacaktır. Ücretli veya maaşlı 
bir yere girdikten sonra yeni bir tekaütlüğü 
işlemiyeceği için arzettiğim eski maaşını tam 
olarak almaktadır. Bugün mer'i olan kanunda 
hizmette bulunduğu müddetçe kanunen ne ve
riliyorsa onu da alır. Şimdi bu kanundan bun
dan sonrası için olduğu gibi makabline teşmil 
ederek onun emeklilik maaşını keseceğiz. Ben
ce, o zaman arkadaşların dediği gibi, hakkı 
mükteseplerin mahfuz olduğunu boyuna söylü
yoruz. Fakat nerede mahfuz bilmiyorum. Esa
sen bunların adedi de 500 - 600 içerisindedir. 

G. K. S. SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) — Bu maddeyi, bu mülâhazalar da nazarı iti
bara alınmak suretiyle tetkik için komisyona ri
ca ediyoruz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bende
niz başka bir meseleden de bahsedeceğim, komis
yonun bu hususu da göz önünde bulundurmasını 
rica ediyorum. 

Arkadaşlar; bir vazife malûlleri var. Meselâ : 
Bir tayyare zabiti uçuş sırasında düşmüş ve ma
lûl olmuştur veya verem olmuştur. Bu vazife ma
lûl üldür. Böyle vazife malûllerinin sayısı sicillen 
100 kişidir. Binaenaleyh bendenizin teklifim şu
dur : Bu birinci fıkradaki emekliden sonraki (âdi 
malûl ve vazife malûlü) kelimelerinin kaldırılma
sı ve ikinci fıkranın da tamamen kaldırılmasıdır. 
İkinci fıkra da harb malûllerine aittir. Bunla
rın tamamı 100 kişidir. Bunların kimisi verem
dir. Geçenlerde göstermiştim, 21 yaşında zabit ve
remdir. Çoluğuna çocuğuna bir ekmek parası al
masın mı?. Âdi malûlü, vazife malûlünü kaldı
ralım. Bunların müktesep hakkını komisyon bu
rada lütfen kabul etsiniı bendeniz bu hususta bil* 
takrir veriyorum. Komisyonun tetkikinde esas ol
sun. 

BAŞKAN — Maddeye verilen fakat okunmı-
yan önergelerle ve yeniden incelemek üzere ko
misyona veriyoruz. Komisjrondan geldiği zaman 
tekrar görüşülür. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan; 
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«Erler hariç» emeklilik hakkı tanınan vazifelere 
tâyin edilenlerin, ayrılışlarında; 

Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen her 
yıl için keseneğe esas son aylık veya ücreti, 15 
ııci maddenin (g) fıkrasındakilerin tam aylık 
veya ücretleri tutarlarının % 1 i (Son hizmet 
zammı) adı ile eklenir. 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet 
zamlarının toplamı emekli veya âdi malûllük 
aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin ke
seneğe esas aylık veya ücretleri tutarından faz
la olanının % 70 ini ve vazife malûllüğü aylığı 
alanlar için % 90 ını geçemez. 

Tekrar emekliliğe ayrılmaları kendi istekleri 
ile yapılanlardan bu vazife aylık veya ücretlerini 
üç tam yıl almamış olanların, son hizmet zammı
na bir alt derece aylık veya ücret tutarı esas olur. 

Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emekli, 
veya âdi malûllük aylığına esas tutulmuş olan 
aylık veya ücreti tutarından az veya ona müsavi 
ise üç yıl kaydı aranmaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan, emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin, bu 
vazifelerden ayrılışlarında da yukarda yazılı su
rette hesaplanacak (Son hizmet zammı) aylık 
şeklinde bağlanır. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nei maddede 
yazılı hükümler tatbik olunur. 

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; bu maddenin ikinci fıkrası, 
şahsi anlayışım noktai nazarından adalet ve 
hakkaniyete uymıyan bir hüküm ifade etmekte
dir, misalle izah edeceğim; 

İki Devlet memuru tasavvur buyurunuz ki, 
birisi muntazaman tahsil silsilesine devam ede
rek emeklilik hakkı tanılan sivil hizmetlerden 
birisine girmiştir. Diğeri de alelekser, tasrih 
etmeye mecburum ki, bilhassa ordu mensupları 
arasında çok görülmektedir. Yine o tahsil silgi
lerini takiben orduya intisap etmiş bulunmak
tadır ve fakat ikisi arasında bu hükme göre 
neticede bir aylık tahsis edilecektir. Çünkü 
birinci, sivil hizmet sürelerinde muayyen bir 
terfi derecelerini hık ederek ilerliyecek ve bu 
kanunda yazılı ve emekliliğe esas olan eylemli sü
releri bitirdiği zaman bu kanundaki hadlere göre 
tekaüt olacaktır öbürüsü ise genç yaşüıda sıhhi 
bir âtfiaadan veya herhangi bir sebepten veyahut 
da iştirak ettiği harbde kazandığı herhangi bir 

1949 O : 1 
ârızai bedeniyeden dolayı tekaüde çıkarılmıştır 
veya o meslekte faiddı olaıvıyaeağı kanaati 
edinilerek ayrılmıştır. Kendisine daha önce, ka
nunların bahşettiği haklardan istiıade ederek 
bir emeklilik tahsisatı bağlanmıştır. Bu tahsi
sat bağlandığı sırada bu adanı başka bir sat:at 
veya meslekle meşgul olamıyaeağmdan dokyı, 
ayrı bir tahsil seneleri takip etmek suretiyle, 
yeni müktes.'batla keı-disini hazırlamış bulır -
maktadır veyahut da, (iemin arzettiğim sebep
lerle ayrıldıktan sonra; sivil hizmette; yine 
emeklilik hakkı tanılan bir hizmete alınmış ve 
o şekilde hayatını idame etm.k zaruretini duy
muştur. Bu şekilde de diğer sivil arkadaşının 
olduğu bir maaş derecesine, faraza 100 lira maaş 
derecesine varmıştır. 

Şimdi ikisi de çalışmış, eylemli sürekleriyle, 
hâkimdir farzedelim ikisi de Mahkemei Tem
yize gelmiştir. Birisinin menşei aslisi askerlik
tir, oradan ayrıldıktan sonra yeni bir tahsil yap
mak suretiyle yeni bir mesleğe intisap etmiştir. 
Diğeri çok genç yaşta askerlik hizmetine gir
meden, muntazam bir sivil tahsil görerek yük
selmiştir. 

Şimdi ikiside çalışmış, eylemli sürekleriyle, 
bu kanun hadleri dâhilinde aynı maaş merte
besine gelmişlerdir. Bunların tekaüdiyeleri he
sap edilirken birisine diyoruz ki, sen emekli 
subaysın, 275 kuruşla emekliye ayrılmışsın. 

Sana Devlet sonradan hesap etmek suretiyle 
ya*ptığm 25 - 30 senelik emeğe karşı % 1 zam 
yapmak suretiyle seni eski tekaütlüğüne irca 
edeceğiz. Bunun adına eyyamı mütaahhire 
zammı diyoruz, öbürüne de diyoruz ki, sen 
muntazam bir sivil tahsil takip etmek suretiyle 
bu mertebeye geldiğinden 100 lira asli maaş 
üzerinden aynı süreyi ikmal etmek suretiyle 
bu kanundaki derece üzerinden hakkı tekaüdi-
yeye maliksin ve o şekilde tekaüt edileceksin. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bu noktalar üre
rinde dikkatinizi teksif edebilmişsem bu iki nevi 
muamele arasında bir muadelet, hakkaniyet 
asla mevcut değildir. Bir insan ki bir meslek 
için o mesleğin hususiyetine göre yeter görülme
miştir ve o şu veya bıı sebepten İm işten genç 
yaşında ayrıldıktan sonra ya demin arzettiğim 
gibi biı diğer yüksele tahsil ikmal ederek veya
hut doğrudan doğruya yeni bir sivil hizmete 
alınmış ve diğer arkadaşları gibi gençliğinin en 
feyizli devrelerinde işe bağlanmış ve hizmet et-
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mistir ve fakat bunları tekaüt ederken ayrı 
ayrı muamelelere ve hükümlere tâbi tutmak 
ve muayyen senelerdeki hizmetleri ayrı ayrı 
durumlarda ve hallerde müşahede etmek gibi 
bir adaletsizliğe gitmiş oluyoruz. 

Sonra, muhtelif kanunlarda ve bilhassa 
4222 sayılı Kanun, Devlet İktisadi Teşekkülle
rinde çalışan, demin arzettiğim şekilde bir yer
den emekli olarak gelmiş ve hizmete girmiş ise 
emeklilik hakkı tanınmakta, geçmiş eğlendi sü
relerini emekli, sürelerine zammetmektedir. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde başka bir hak, 
başka bir hüküm. Devletin asli müesseselerin
de başka bir hak başka bir hüküm tesis etmek 
suretiyle adaletsizliği çok hazin bir şekle ko
yuyoruz. 

Bundan evvelki Tekaüt Kanunu mucibince 
zaten tekaüt olmuş ve tekaüt olunca kendisi 
tekrar sivil hizmete alınmak suretiyle taltif edil
miş ve iyi maaşlar da almış ise bütün maaş mer
tebelerini katetmistir. Peki bir insanın mu
kadderatında hayatın tesirleri şu veya bu şe
kilde tecelli eder ve o tecelli kendi yedi iktida
rında olmazsa, bunu senin hayatındaki tecelli 
şöyledir, diye onu ithama ve dolayısiyle ken
disine adaletsizlik yapmaya hakkımız var mıdır? 

Bir tesis yapıyoruz madem, yeni hükümler 
koyuyoruz, mevcut olan adaletsizlikleri berta
raf etmek istiyoruz bunları etraflı esaslara 
bağlamak suretiyle tesbit etmek Büyük Millet 
Meclisinin şiarına ve teşrii hüviyetine daha ya
raşır bir mesele olarak görüyorum. Bu itibarla 
bendeniz buradaki son hizmet olarak eyyamı 
mütaahhire zammının hiç olmazsa bu kabil 
olanların bu kanun gereğince diğer emsalleri 
gibi tekaüt muamelesine tâbi tutulması şek
lindeki teklif kabul edildiği takdirde bunun, 
olmadığı takdirde hiç olmazsa eyyamı müta
ahhire zammının % 2 "ye iblâğı lâzımdır. Eyya
mı mütaahhire zatımıı olarak % 1,5 bir zam 
yapıyoruz ki, bununla mâdelet tesis etmek is
tiyoruz. Meselâ asli maaşını yüz lira farzeder-
sek tutarı )}()() liralık bir maaşlı adama (/c 1 de 
eyyamı mütaahhire zammı yapıyoruz. Sana 00 
lira- vereceğiz diyoruz. Rica ederim hayat stan
dardının değiştiği ve her gün yükselmekte 
olduğu bir zamanda bir meslekten diğer bir 
mesleğe geçmiş olan bir adama senin intibakın 
budur seni tekaütlüğüne irca ettik, demek bil
miyorum , u ' kadar çirkin ve ne kadar adalet

sizdir.' İler halde yüksek vicdanınız buna razı 
olmıyacaktır. Benim şahsi ve samimî kanaa
tim budur ki, bu gibi eylemli hizmetlerde bu
lunan bir adamı 25 - 'M) sene diğer emeklilik 
hakkı tanınan hizmetlerde çalışmışlardaki 
gibi yani diğerleri gibi tekaüde tâbi tutulması
dır. Yok bunu her hangi bir malî mülâhaza 
ile şu veya İm sebeple «Bek aklım ermiyor ince 
hesaplara» kabul buyurmadığmız takdirde hiç 
olmazsa nispeti 1,5, 2 misli artırmak suretiyle 
onlara da aynı şekilde muamele yapılması ada
letli olur ve bu şekilde muameleye tâbi tutul
masını rica ediyorum. c/c 1,5 bendenizi tatmin 
etmiyor, sayın komisyon bütün işlerde atıflar 
yapmak suretiyle esaslı hükümlere varmamızı 
mümkün kılmıyan izahlarda bulundular. Bil
hassa benim asıl şahsi görüşüm şudur ki; bu
rada bariz bir haksızlık vardır. Bu cihetin tas
hihini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Salim Altuğ. 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) —- Efendim, bu 

maddedeki adaletsizliği biraz daha açık misal
lerle izaha çalışacağım. Bedenî arızası yüzün
den mesleğinden ayrılan insanlar daha ziyade 
ordudadır. Malûmu âliniz, genç kurmaylar, 
teğmen ve yüzbaşılar bedenî arızaları yüzün
den mesleklerinden ayrıldıklarında ellerinde as
kerlikten başka herhangi bir meslek ve sanati 
artık kalmamıştır, bu arkadaşlar ya herhangi 
bir daireye intisap ederek o dairedeki hizmetle
riyle yükselmişler veyahut da yeni bir fakülteye 
girerek oradan aldıkları diploma ile hayata 
atılmışlardır. Malûllüğü veya bedenî arızası 
dolayısiyle kendilerine gayet cüzi bir tekaüdi-
ye bağlanan bu arkadaşlar yeni girdiği meslek
lerde °/{ 5 tekaüt aidatını vererek ilerlemişler
dir. Bu suretle bugün kariyer yapmış arkadaş
larımızın isimlerini sayarsam siz de hayret eder
siniz. Münakalâtta, Devlet Demiryollarında. 
Bayındırlıkta vazife alan arkadaşlar bugün 
tekaütlük hakkını o meslekte de hemen . ihraz 
etmiş vaziyettedirler. Bunlar % 5 i Devlete ve
rirken hizmeti mütaahhire zammı diye % 1 i san
dık iade ediyor. Bir defa haksızlık buradadır 
10 sene askerlik yapan, 20, 25 sene de ayrıca 
Devlete hizmette bulunan bir adamın hakkını 
bu madde ile silmiş oluyoruz. Yani 25 senelik 
hakkını hiçe sayıyoruz. M it at A İtan arkadaşı
mız izah ettiler. Son hizmet zammının % 2 ye 
çıkarılması hakkındaki teklifine iştirak etmiyo-
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runı. Bence her iki hizmeti birleştirmek lâ-
zmdır. Devlet Demiryollarında bu kabil bir 
arkadaş yeniden tekaütlüğünü ikmal ederse al
makta olduğu son maaşı üzerinden tekaüt edil
mektedir, Yeni yaptığımız kanunda bu hakkı 
niçin vermiyoruz? Hizmeti mütaahhire zammı
nın c/c .1 den 2 ye çıkarılması doğru değildir. 

Eski sürenin, yani gerek eski ve gerekse 
yeni hizmet süresinin birleştirilerek ona göre 
tekaütlük muamelesinin yapılmasını teklif 
ediyorum. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Üç gün evvel 
Devlet Demiryolları için bir yorum kabul edil
di, o da öyle idi. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar; ben de bu son hizmet zammı meselesinde 
bir adaletsizlik olduğunu Yüksek Huzurunuzda 
arzetmek istiyorum ve benden evvelki arkadaş
larımın belirttikleri gibi ben de bir misalle bu
nu daha iyi huzurunuzda açıklamak istiyorum. 

Faraza, Millî Mücadele esnasında iki subay.. 
Birisi Millî Mücadeleye iştirak ediyor, harbe gi
riyor, bedenî kabiliyetinden kaybediyor, veya
hut yaralanıyor.. Kabiliyeti bedeniye nizamna
mesine göre bu tekaüt oluyor ve tekaüt 
olduktan sonra diğer sivil hizmetlerde ça
lışabilmek imkânını görüyor ve bu sivil 
hizmete giriyor ve burada çalışmaya başlı
yor diğer bir subay ise Millî Mücadeleye işti
rak etmiyor ve Millî Mücadeleden sonra kendi
sine orduda bir feyiz bulma imkânı göremiyor, 
istifa ediyor. İstifa eden de gene. diğer bir sivil 
hizmete giriyor. 

Şimdi, bu iki arkadaş bir masanın başında 
yanyana çalışıyorlar ve her ikisinin maaşı da 
herhangi bir miktara, baliğ oluyor ve bunların 
tekrar tekaüt edilme zamanları gelince diyoruz 
ki, sen evvelce tekaüt olmuştun, sana evvelce 
tahsis edilen tekaüt maaşına şimdi yüzde bir 
hizmeti müteahhire zammı vereceğiz. İkincisine 
de diyoruz ki, senin de hizmetin bu kadardır, 
maaşın da bu kadardır; binaenaleyh bu maaşla 
seni tekaüt edeceğiz. 

ikisi arasında büyük bir fark var arkadaş
lar. Çalışan, fedakârlık yapan. Millî Mücadele
ye iştirak eden, belki yaralanan; Millî Mücade
leden kaçan, istifa edenden daha az maaş ala
caktır. Bunu komisyonda birkaç defa arzettim 
ve belirttim. Onun için bu hizmeti mütaahhire 
zammı meselesi; çok çalışmış, çok fedakârlıklar 
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lehine tevzin edilmesi lâzımdır. Mademki, o si
vil müessese bu iki kişiyi alıyor, birisi mütekait. 
.Fakat öyle bir mütekait ki, kabiliyeti bedeniye-
sinden dolayı orduda hizmet edemiyeceğinden 
ayrılmış bir mütekait, öteki de istifa etmiş. Bi
naenaleyh yapılacak muamele, ikisi için de mü
savi olmalıdır. Bunun komisyonda münakaşası 
sonunda, nihayet hizmeti mütaahhire zammının 
bir miktar yükseltilmesi düşünüldü ve denildi 
ki, ilk on senesi için almakta olduğu maaşının 
% 1 i hizmeti mü'taa'Mıire olarak verilsin. On 
seneden fazla hizmeti olanlar için bu zam % 1,5 
olsun. Bu şekilde kabul edilerek geçici 3o neü 
maddenin (e) fıkrasında yazılmıştır. Fakat bu 
maddede böyle yazılmamış, c/c 1 üzerinden ya
zılmıştır. Binaenaleyh, bu vaziyette bir haksız
lık, bir adaletsizlik zahirdir. Bunun beJhemahal 
tashihi ieabetmektedir. Yani bu hizmeti mütaah
hire zammını daha yükseltmek, yahut sivil hiz
mete girmiş olan gerek istifa etmiş olsun, gerek 
emekli olarak ayrılmış olanlardan olsun ikisini 
müsavi tutup, haklarında aynı muamele yap
mak âdilâne bir harekettir, insafın icabı budur. 
Aksi şekilde yapılacak muamele haksızlıktır. 
Hizmet etmiş, fedakârlık etmiş, malûl veya Hü
kümetçe tekaüt edilmiş bir emekli subay ile 
hizmet etmemiş, kaçmış, istifa etmiş subaylar
dan daha az maaş alacaktır, bunu yüksek dik
kat nazarınıza arzeder bu hususta en âdilâne bir 
karar verilmesini rica ederim. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Bir emeklilik sandığı kanunu yapıyoruz. Bu 
vesile ile her müstehakka veyahut bundan 
sonra bu sandıktan para alacaklara şu kenar
dan, bu köşeden bir az daha fazla bir şey te
min edelim gibi bir zihniyet hiçbir zaman ka
nunun müzakeresi dolayısiyle bu Meclise hâ
kim olmamıştır. Bunu ilâveden maksadım şu
dur ki ; Hükümet ve komisyon arkadaşları ta
biî yoruldular, Büyük Mecliste ağır bir kanu
nun müzakeresi ve müdafaasında bazan böyle 
bir fikre sahip olanlar bulunur gibi geldiği 
için bunu sözümün başına aldım. 

Şimdi bütün maksadımız Türkiye 'de emekli
lik işini iyi şekilde tanzim etmek ve bu kanun 
çıktıktan sonra dün Maliye Bakanının da de
diği gibi sandığın malî iktidarını ilânihaye muha
faza edecek esasları göz önünde tutmakla be
raber cemiyet içinde sızıltıları mümkün olduğu 
kadar kaldıracak esaslara gitmemiz lâzımdır. 

— 839 — 
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Ancak bu sayede iyi bir eser çıkarmış oluruz. 

Bu kanun, emekliye ayrılmış, veyahut ay
rılacak bir memurun, Devlet hizmetinde çalışa
cağı zaman ne şekilde bir muameleye tâbi ola
cağını nizamlamaktadır. onun için bugüne ka
dar, emekliye ayrılmış vatandaşları, hizmette 
bulunmuş kimseleri de düşünmeye mecburuz. 

Meselâ baremin 6 ncı derecesinde, makbul 
evsaf gösterir ve çalışırken, bir sebepten emek
liye ayrılmış, bilhassa bu zat emekliliğe tâbi 
Devlet hizmetinde vazife almış ve 20 - 25 sene 
çalışmış ve baremin birinci veya ikinci derece
sindeki yerlere kadar yükselmiş. 

Şimdi, demek ki, o daire bu adamın hizme
tinden müstağni kalmamış ki bunu 20 - 25 sene 
kullanarak altıncı dereceden emekliye ayrıl
mış olan bu zatı 2 nci, 1 nci dereceye kadar çı
karmış. Yoksa memlekette adam kıtlığı yok, 
bunu bırakabilirdi, demek ki onun vücudu o 
daire için lazımmış. 

Şimdi yaş haddine uğrayıp bu adamı emek
liye sevkettiğimiz zaman eski emekliye sevke-
dildiği 6 ncı derecedeki emekliye irca ediyo
ruz ve buna hizmeti müeahhire zammı diye yıl
da % 1 gibi cüzi bir miktar ilâve ederek salıve
riyoruz. 

İşte bunu nizamlamak lâzımdır. Esasen bu 
vaziyete gelmiş olan adamların yekûnu da 
- Maliye Bakanlığı daha iyi bilir - fazla değil
dir. Bir misal arzedeceğim: 

Mesela (5 ncı dereceden vaktiyle emekliliğe 
ayrılmış fakat tekrar kullanıla kullanıla 3 ııcü 
barem derecesine kadar yükselmiş bir adanı. 
Bu, bugün yaş haddi, dolayısiyle emekliliğe irca 
ettiğimiz zaman 160 lira maaş alacaktır. Ben 
demiyorum ki şimdi bu adam da 500 liradan 
tekaüt edilsin. Çünkü böyle bir talebe tekaüt 
aylığının bir parçasını da alıyor. 3 ııeü derece
nin tamamından tekaüt olacaksın; ama buğu
nu kadar aldığın tekaüt aylığını ver; komisyo
nun, Hükümetin de dediği bu olacak, bu adam 
bunu veremez. Fakat bunu ıslah edersek hem 
adaleti yerine getirilmiş olur, hem adam geçi
nebilin hem de Sandığa bir külfet olmaz. 

Ben. size bir misal arzedeyim. Bir zat; Siirt'-
dv. Çorum'da, Çanakkale'de, Sinop'da uzun 
yıllar valilik yaptı, pekâlâ da iyice valileri
mizden biri idi. Vaktiyle 37 lira maaşla emek
li olduğundan sonunda vas haddine geldi. Ka-
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nun eatt1, emekliliğe iren edildi. 39 küsüı lira 
emekli maaşı üzerine hizmeti müteehhire zaili
ni iyi e 110 lira bir şey aldı. Sürünüyordu. Bir 
delâletle Çanakkale'de Liman İşletmesi tamir
haner.ndo Devlet haysiyetini muhafaza için 
biı' iş başılığa koyarak üç lira yevmiye veril di
ki ömrünü dilenmeden böylece geçiriyor. Yani 
bunu bu kanunu, nizamlarken böyle tanzim et
mek lâzımdır. Bugün dahi bu kadar sene çalış
tırıldıktan. sonra hizmeti müteehhire zammı ile 
eski emekliliğe ayırdığımız zaman bu hale dü
şecek arkadaşlar vardır. 

Bendenizin, ricam, 10 seneye kadar f/< 1, 
İv) seneden, fazla olursa r/c 1,5 diye. ayırmıya-
lnn. Müddetini kaldırıp emekli olduktan son
ra. emekliliğe tâbi bir hizmette çalışanlar, eğer 
derecesi artmış işve vâsıl olduğu derece üzerin
den c/r "2> hizmeti müteahhire zammı alır, desek 
bu. gibilere bir parçacık daha, ekmek parası 
sağıamış oluruz. Zaten büyük bir şey de eleğil-
di.'. Yasıl olduğu maaş derecesi üzerinden, ba-
rei'.ıe ^öre f/c 2 hizmeti müteahhire zammı ve
ril i ı1, elersek geçinmelerine biraz daha fazla 
medar olur. Bunu rica ediyorum. 

SAİT AZMİ FEYZtOffLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Daha iki kişi söz istiyor, onlar 
da konuşsun, ondan sonra söylersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Müzakereyi kı
saltır diye tahmin ediyorum. Çünkü arkadaş
ların konuştukları hep geçici maddeye taallûk 
ediyor. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bu ge
çici maddeye taallûk etmez. Çünkü geçici mad
dede mesele tamamiyle ortaya atılmış vazıyet
te değildir. Bu kanun meriyete geçtiği zaman 
ortada mevcut birçok kanunları kaldırmak
tadır. Bu kanun hükmünü icra edecektir. Hal
buki bundan evvelki 1683 sayılı Kanun hep 
biliriz, hizmeti müteahhire zammını 1/25, ya*»i 
% 4 kabul etmişti. Halbuki burada % 1 e in
miştir. 

Şimdi arkadaşlar; asıl işin ehemmiyetli olan 
kısmı, memleketin kurtuluşundan memleketin 
felâketli anlarında kendi hayatını memleketle 
beraber milletle beraber ortaya atmış, fakat 
maaşından başka hiçbir geliri olmıyan bir su
bayı tasavvur ediniz. Esasen burada mevzuubı-
his olanlar hep subaylardır. Kimisi malûl ol-

— 840 



B : 93 26. 
muş kimisi ahvali muhtelife ile emekliye ayrıl
mıştır. Meselâ bir malûl subay 22 - 25 yaşla
rında tekaüde sevkedilmiştir. Meselâ bir zabit 
herhangi bir sebepten dolayı 30 yaşında teka
üde sevkedilmiştir. İstiklâl Harbine iştirak et
mek kendisine bu ağır külfeti yüklemiştir. İs
tiklâl Harbine iştirak etnıiyen birçok insanların 
nispeti askeriyeleri katedilmiş ve bu nispeti as
keriyesi katedilen insanlar vaziyet tavazzuh et
tikten sonra memlekete gelip işe başlamışlar
dır, " memleketin kara günlerinde, hizmetten 
kaçman o zevat 30 seneyi de doldurarak ikra
miyelerini almışlar hem de birinci dereceye ka
dar yükselerek birinci dereceden emekli maaşı 
almışlardır, tekaüt olmadan evvel. Tasavvur 
ediniz bir teğmen 10 lira ile tekaüt olacak zan, 
zam 30 lira alacak. Bu zat gitmiş bir iş bulmuş 
çalışmış faal, cevval işler görmüş nihayet o 
da 30 seneyi doldurmuş fakat bundan evvelki 
maaşı 30 liradır ötekinin maaşı 125 liradır bu
na senede % 1 zammedeceğiz âlâ, âlâ, Incedayı'-
ıım dediği gibi nihayet 100 lira maaş alacaktır. 
Bu, vatanına yaptığı hizmetinden dolayı ceza, 
öteki de vatana yapmış olduğu ihanetin cezası 
mükâfat olarak görecek 

Arkadaşlar; isim zikretmiyeceğinı ama söy-
liyeceğim. Bir vaziyet biliyorum; isyan etmiş 
bir müfrezenin başında iken yaralanarak lstan-
bula kaçmış ve Anadolu Hükümeti, yani sizin 
Büyük Millet Meclisiniz tarafından idama mah
kûm edilmiş bir adam bugün bin lira almakta
dır. Fakat onu takip eden yüzbaşı ise Ziraat 
Vekâletinde 40 lira ile kapıcıdır. İşte bu mad
deyi yaparken dikkat edelim bunu bir inkılap 
maddesi olarak kabul edelim. (Jok rica ederim 
Komisyon bu sigortadır zedelemiyelim derken 
diğer taraftan milletin bünyesini kemirtmesin. 
Bu gibi insanlar 10 lira ile tekaüt olmuş, Dev
lete 20 ve hattâ 30 sene hizmet etmiş, maaşı 
15 liraya çıkmış. Ona % 1 hizmeti mütaahhire 
zammı vereceksiniz, öteki adam idama mah
kûm olarak kaçmış, memlekte ihanet etmiş, o 
adam bin lira maaş alacak, üstelik bir de ikra
miye alacak. Bıi adam 30 sene hizmet ettiği 
halde ikramiyeden de istifade edemiyeeek. Çok 

-rica ederini bu maddeyi bu şekilde kabul etrai-
yelinı. 

Bendenizin teklifim şudur : Bunların miktarı 
çok azdır, 50 kişiyi geçmez. Maliye Bakanlığı 
benden çok daha iyi bilir, Bu elli kişi için ya-
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pılacak şey bu arkadaşların kırık kalblerini ta
mir edecektir. Lûtfımuzu istirham ediyorum, 
eğer bu teklifimi kabul buyurursanız memlekete 
büyük hizmet etmiş olursunuz. 

(Haktır, hak sesleri). 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 

üzerinde tartışılan konuyu, öyle zannediyorum 
ki, 16 Mayıs Birleşiminde Kamutayda kabul 
edilmiş olan Devlet Demiryollarına ait bir yo
rumla halletmiş bulunuyoruz. Vaziyet şu idi: 
Devlet Demiryollarında çalışan bir kimse maluli
yeti hasebiyle bulunduğu vazifede çalışamıyor. 
Devlet Demiryolları İdaresince 2904 sayılı Ka
nuna göre daha az aylıklı ve daha hafif bir işe 
tâyin ediliyor, bu ikinci hizmetinde de bir müd
det çalıştıktan sonra artık büsbütün Devlet De) 
miryolları hizmetindenr ayrılması lâzımgeliyor. 
Bu memura ve ne kadar emekli aylığı bağlana
cağı hakkında Devlet Demiryolları İdaresince 
bir tereddüt hâsıl olmuş ve yorumlamnak üzere 
bu mesele Büyük Millet Meclisine getirilmişti. 

Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Komisyonların
da bu iş tezekkür edilmişti. Bu, geçen haftanın 
gündeminde halledilmiş bir meseledir, ve karar 
da şöyle neticelendi. Şimdi Kanunlar Kaleminden. 
aldırdım. 200 sıra numaralı tasarıdır. Kamu
tayda okunup kabul olunan Bütçe Komisyonu 
raporunda eski hizmeti ile yeni hizmeti mecmuu 
hesap edilir ve yekûnuna göre ve son maaşına 
nazaran emekli aylığı tahsis edilir denilmişti. 

Arkadaşlarımın da bahsetmiş oldukları me
sele aynıdır. Bir kimse gerek askerî bir vazi
fe, gerek sivil bir vazifede iken meselâ 20, 22 
sene üzerinden malulen emekliye sevdekilirse, 
ve sonra tekrar bir hizmete alınsa o hizmette 
de 5 - 6 sene daha bu hizmet de devam etse ve 
böylece hizmet müddeti 30 sene veya daha faz
laya baliğ olsa, kabul edilen bu yoruma göre, 
bütün hizmet müddetleri hesap edilecek ve son 
aldığı maaşa göre, emekli aylığı kendisine ve
rilecektir. Yani bu yoruma göre eyyamı müta
ahhire zammı diye bir zam değil belki iki hiz
met müddetinin cemedilmesi kabul edilmişti. Ta
sarıyı okudum, eyyamı mütaahhire zammı diye 
ortaya konulan % 1 zamla iki hizmet müddetini 
cemederek bağlanacak olan maaş arasında bir 
fark olabilir mi diye düşündüm ve böyle bir fark 
görmedim. Yalnız tasarıda ipham görüyorum, 
sonradan eğer bir tashih yapılmamış ise 100 n-
cü maddenin birinci fıkrasında; « eski aylıkla-
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rina, bu vazifelerde geçen her yıl için kesene
ğe esas son aylık veya ücreti 15 nci maddenin 
(G) fıkrasmdakilerin tam aylık veya ücretleri 
tutarlarının % 1 i » deniliyor. Bu ifadede bir
az ipham vardır. Neyin % 1 i olduğu anlaşıl
mıyor. 

«Bu vazifede geçen her yıl için kesenek esası 
son aylık veya ücreti» ibaresinden sonra bir 
virgül olması lâzımdır. Bu fıkradaki: ikinci hü
kümde anlıyamadım 15 nci maddenin (C) fık
rasına bakıyorum burada Bakanlık emrine alın
mak, kadro harici olmak, eli işten çektirilmiş, 
açığa alınmış veya tevkif edilmiş bulunmak hal
lerinde kanunları gereğince tam veya eksik ay
lığa müstahak bulunanların (A) fıkrasında ya
zılı aylık veya ücretlerinin yarısı) denilmek
tedir. Burada da ipham vardır. Şimdi konu
şulan 100 ncü maddedeki % 1 son hizmet zammı 
(esfci aylıklara) diye 'başlıyan fıkradaki ilk 
satırlarda mezkûr olanlara da şâmil midir? 
Yoksa yalnız 15 nci maddenin (C) fıkrasında 
sayılanlara mı münhasırdır. Bu vazıh surette 
anlaşılamıyor. 

Bunu böyle diyeceğimize, iki hizmetin ye
kûnu hesap edilir ve son aldığı maaşa göre mua
mele yapılır dense daha doğru ve iyi olur. Esa
sen 41 nci maddedeki emekli aylığı dereceleri 
muayyendir. Bu şekilde ifade edilirse arada 
bir fark da hâsıl olmaz. Arkadaşların endişeleri 
de bertaraf edilmiş olur. 

Malûl olarak emekli olan bir zatın yeni hiz
metinde eski aylığından daha yüksek bir maaşa 
geçmesi ihtimali de pek mevzuubahis değildir. 
Eski aldığı aylığa nazaran daha az aylıklı bir 
hizmete geçmesi bahis mevzuudur. 

Arkadaşlarımın, meselâ Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımızın dediği gibi o kimse malûl olmasa 
idi vazifesine devam edecekti ve malûl olmıyan 
arkadaşınım bulunduğu mertebeye nail olacaktı. 
Bu bir ihtimaldir ve bu ihtimali nazarı dikka
te almak burada pek mümkün olmasa gerektir. 
Ancak kendi hizmet müddetini hesap edersek 
ve son aylığını da göz önünde tutarsak adaletli 
bir emekli maaşı tahsis etmiş oluruz. Anladığı
ma göre esasen buradaki % 1 de budur. 

Emekli aylığı cevelinde 20 sene için % 20, 
ve sonra her sene için % 1 denilmektedir, Eğer 
bu 100 ncü maddedeki zammedilecek yüzde bir
in neyin % 1 i olduğu tasrih edilirse zannede
rim ki, bu maksadı temine kâfi gelir. 
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bu adamlar malûl olmasalardı baremlerinde 
yüksek maaş derecelerine erişeceklerdi. Malûl 
olmaları dolayısiyle erişme imkânından mahrum 
kalmışlardır. Ohalde % 1 leri % 2 ye iblâğ 
edelim diye yaptıkları teklif bir muadelet tek
lifidir. Sandığın imkânı malisi müsaittir, de
ğildir mülâhazalarının dışında bu da şayanı mü
talâa bir teklif addedilebilir. Hakikaten, bu 
adamlar malûl olmasalardı 10 - 15 sene sonra 
yüksek maaş derecelerine erişeceklerdi, denile
bilir. Mutlaka reddedilmesi lâzımgelen bir tek
lif de değildir. Bu teklif kabul olunursa mua
delet prensipi sağlanmış olur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Madde üzerin
de konuşan arkadaşlarımızdan yalnız madde
ye mütaallik . fikri serdeden Sandal arkadaşı
mız olmuştur. Diğer arkadaşların bütün be
yanları geçici maddenin 40 ve mütaakıp mad
delerine taallûk etmektedir. 

Vaziyeti izah edeyim. 41 nci madde kabul 
buyuruldu. 20 yıl fiilî ve itibari hizmeti olan
lara % 40 üzerinden maaş bağlarız. 1% 40 tan 
başlar her bir hizmet yılı için yüzde bir ilâve 
edilir, hizmeti 50 yıla çıkarsa nispet de % 50 
ye çıkar. Hülâsa her hizmet yılı için emekli 
aylığının miktarına yüzde bir zam ediyoruz. 

100 ncü madde mucibince de her hizmet yılı 
için son hizmet zammı adiyle aldığı maaşın 
yüzde birini zammediyoruz. 40 ve 41 nci mad
dede % 1 dir, burada da % 1 dir. 

Eski kanunumuzda kabiliyeti bedeniyesin-
den dolayı emekliye ayrılması icabedince di
ğer bir hizmette çalışmak imkânını verecek şe
kilde istifa mekanizması kabul edilmiş değil
dir. Otomatikman tekaüde sevkedilirdi. Yeni 
kanunda yukarda kabul ettiğimiz esasa: göre; 
bulunduğu vazifede her hangi bir arızadan do
layı çalışamıyacak bir hale ve bir maluliyete 
uğramış olanı muhayyer bırakıyoruz, isterse 
emekliye ayrılmasını isteyip emekli maaşı bağ-
lattıracaktır, isterse kendisinin istifa etmiş ad
dedilmesini talebedebilecektir, ve diğer bir me-
muryete geçecektir. 

istifa etmiş sayılmasını tercih ederek başr 
ka bi rhizmete girerse, eski ve yeni hizmet sü
releri birbirine eklenmek suretiyle kendisine 
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emekli aylığı bağlanacaktır. Arkadaşlarımızın 
da istedikleri budur. *? 

Ama, malûl olduktan sonra beni emekliye 
ayırın demiş, emekliye ayrılmış ve bu emekli 
maaşını 5 sene, 10 sene almış. 10 sene sonra 
tekrar emekliye tâbi bir hizmete tâyin edil
mişse, ancak bu takdirdedir k i ; son yılları için 
yine % 1 hizmeti mütaahhire zammı verilecek
tir. Ancak bu takdirdedir k i ; son yıllar için 
% 1 hizmeti mütaahhire zammı verilecek
tir. Vazifeye devam etseydi, nasıl olsa her yıl 
% 1 alacaktı. Bu durumda da % 1 veriliyor. 
Böyleler için iki süreyi tevhit etmek sandığın 
intaç edilmiş bir muameleyi tekrar ele alması 
bakımından bir külfeti olacaktır. Diğer taraf
tan iki hizmet sürelerini bir araya getirmek
te, geçmiş süresinin mukabili aylığı almış iken 
yeniden ve mükerrer emekli aylığı vermek ola
caktır. Hulâsa yeniden bir hesap açmak, mü
kerrer bir aylık vermek demektir. Bu aşağı yu
karı Rus mujiklerine, Yahudilerin para ikraz 
ederlerken yaptıkları hesaba benzer bir şey 
olur. Yahudi ikraz edeceği para ve onun faizi 
mürekkebini hesap eder, senede kor. Adama 
parayı verir senedi alır borçlu giderken geri 
çağırır. Yahu sen evrimisin diye sorar. O da ev
liyim der ne yapacaksın bu parayı votka içece
ğim, değilmiş Sen aile sahibisin faizi ile para 
alıyorsun çoluk çocuğun hakkını fuzuli şeyle
re yatıracaksın borçlu kalacaksın. Sana bir 
iyilik düşündüm; gel bu paranın bir kısmını 
borcuna mahsuben ver senede teslimat koyalım 
der, ve verdiği paranın bir kısmını alır. Bu va
ziyet karşısında faiz dört yerine 8, sekiz yeri
ne 16 olur. Malûl olmuş bir adam malûl aylığı 
bağlansın diye ihtiyar hakkını kullanmış aylık 
bağlanıyor aylığı almaya devam edip gidiyor. 
Sonra bir vazifeye giriyor girdiği memuriyette 
kaç sene hizmet etmişse son aldığı aylık üze
rinden eski maaşına % 1 zammedeceğiz. Bu, 
tamamiyle âdil ve nispeti asla ihlâl etmiyen bir 
keyfiyettir. Aksi takdirde vaziyet, şu arzetti-
ğim faiz hesabı gibi karışık olacaktır, hem hiz
met etmeden karşılıksız emekli aylığı alacaktır 
hem de hesaba iki kere ithal edilmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, millî mücadeleden, hâ
kimden ve saireden birçok misaller getirdiler. 
Eskiden hakikaten böyle bir ihtiyar verilme
mişti mecburen tekaüde sevkedilmişlerdi. Mec
buren tekaüde sevkedildikleri için, sivil hizme-
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noksan maaş alanlar vardır. Bunu telâfi etmek 
Hükümetin de, komisyonun da samimî arzusu
dur ve bunu telâfi maksadiyle son hizmet zam
mını % 1,5 ğa çıkarmıştık, Saym încedayı'nm 
teklif ettiği gibi, bu, ikiye de çıkarılabilir, Ko
misyonumuz buna muhalif değildir. Asüre 
birleştirilebilir ihtimali konuşulabilir. Ama 
bunların hepsi geçici maddelere mütaalliktir. 
Bu mekanizmaya taallûku yoktur, bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra tatbik edilecek hü
kümleri ihtiva etmektedir. Malûl olur kabili
yeti bedeniyesi müsait bulunur ve bir hizmete 
girer çalışır. Kendisi emekliye ayrılmak ister
se sevkedilecek maaşı bağlanacaktır. Buda 40 
ncı maddede kabul ettiğimiz gibi her yıl için de 
son aldığı maaş üzerinden % 1 ilâve olunacak
tır. Eğer aylığı bağlanmamış ise iki süre bir
birine zammedilmek suretiyle maaşı bağlana
caktır. Memurun kendi takdirine göre bir esa
sa bağlamak da asla bir mağduriyeti asla mu
cip olmamaktadır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim; 
Sayın Sait Azmi Bey arkadaşımız buyuruyorlar 
ki, kabiliyeti bedeniyesi dolayısiyle çalışamıya-
cak vaziyete gelen isterse istifa eder, tekaüt 
olur... Kendilerine şunu hatırlatmak isterim ki : 
Bugün orduda bir kabiliyeti bedeniye nizamna
mesi vardır. Bu kabiliyeti bedeniye nizamname
sine uymıyanlar o'tomatikman tekaüt edilirler. 

Şimdi iki şahıs düşünüyorum : Meselâ 15 se
ne hizmet etmiş iki subay.. Birisinin kabiliyeti 
bedeniye nizamnamesine göre tekaütlüğü yapı
lıyor, diğeri istifa suretiyle ayrılıyor, ikisi de 
tekaütlük hakkı tanınan bir yere giriyorlar ve 
burada anuayyen maaşlarda ve muayyen zaman
lar çalışıyorlar. Öyle olduğu halde istifa eden 
son maaşına ve hizmetleri yekûnuna göre teka-

I üt oluyor, kabiliyeti bedeniye nizamnamesine 
I uymadığından dolayı Hükümet tarafından mec

buri olarak tekaüt edilen maaşının yüzde muay
yen bir miktarını hizmeti mütaahhire zammı 
olarak alabiliyor. Bunların arasında bir adalet 
teessüs etmiyor. Eğer istifa edene de aynı mu
ameleyi yaparsak o vakit sizinle beraberimi. Fa
kat istifa edenlere bu muamele yapılmadığından 
dolayı orduda bunun muzır tesirleri de vardır. 

I Kendisine güvenen ve dışardan iş yapma kabili-" 
I yetini gören kabiliyetli birçok elemanlar bun-
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dan istifade ederek orduyu terkedip gidiyorlar. 
Bunlar için ne düşünüyorlar? 

GEÇİCİ, KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZÎÖĞLU (Kayseri) — Eğer, anladımsa 
Sayın Generalim, vaziyet şu : istifa eden biri
sime, buyurduğunuz gibi, emekli aylığı bağlana
maz; istdfa etmiştir. Kendisi başka bir vazife 
aldığı zaıman evvelki hizmetini yenisine zamme
diyoruz. Kabiliyeti 'bedeniyesine göre orduda 
(hizmet edemiyeeekler iedn eskiden yapılan mu
amele bu,kanun hükmüne göre değişecek. Ona 
deneeeöc ki ; seni emekliye mi ayıralım, yoksa 
müstafi mi telâkki edelim? Emekliye ayrılmayı 
kabul ederse, o şekilde muamelesi yapılır ve 
sonradan bir vazifeye girmişse, neticede buna 
eyyamı anütaa'hhire zammı veriyoruz. İstifa et
miş telâkki edin derse, o zaman eski ve yeni 
hizmet süresine göre emekliye ayıracağız. Bunu 
bir misalle arzedeyim. Meselâ ikimiz de aynı 
hizmetteyiz. Siz istifa ettiniz, ben emekliye ay
rıldım. Şimdi ikimizin de vaziyeti bir mi? Bana 
tekaüt aylığı bağladığınızdan dolayı müstemi:'-
rcn ben maaş almaktayım, zatı âliniz maaş al
mamaktasınız. Sizin iki hizmet sürenizi hesap 
etmek mâdelet iktizasıdır. Ben mütemadiyen 
sandıktan beş sene, on sene aylık aldım. Benim 
eski ve yeni hizmet süreme göre emekliye ayrı-
hrsam sizden farklı muamele görmüş olurum. 
Bunda mâdelet var mı? Elbette mâdelet yok
tur. Maddenin esası mâdelete tamamen uygun
dur. Ancak gerek zatı âliniz, gerek Sinan Te'ke-
lioğlu, gerek Salim Bey arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları, lııcedayı'nın teyit ettiği eski 
emeklilerden hizmeti mütaahhire zammına tâbi 
olanların vaziyetini, telâfi edememiş isek mad
desi geldiği zaman düşünürüz. Onları da mem
nun edecek, refaha kavuşturacak bir esas bulu
ruz. Maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

SİNAN TEK5LİOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, 1683 sayılı Kanuna göre hizmeti ahire mik
tarı nedir ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OGLU (Kaj rserı) —• Onu da arzedeyim, affeder
siniz unuttum. 1683 sayılı Kanun son hizmet 
zammını 1/25 diye ifade eder yani % 4 dÖrtdür. 
Zatı âlinizi yanıltan nokta şudur ki ; emekli 
maaşı aslisinin % 4 dür. 150 lira asli maaş 
alan bir kimsenin emekii aylığı aslı takriben 
154 liradır, bu maaşını % 4 dür. Simdi ise 
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150 lira asli maaşın karşılığı 1 000 liradır. Bin 
liranın % 1 i ilâve edilecektir. 150 liranın % 
dördü altı lira eder bin liranın % 1 i 10 lira 
eder. 

100 ncü maddenin ikinci fıkrasını Sandal 
arkadaşımız vuzuhsaz telâkki ettiler. Madde, 
keseneğe esas olan aylığın % 1 i zammedilecek 
diye yazılmış idi. Biz keseneğe esas olan son 
aylık veya ücret tutarı şekline koyduk. irar,i 
son almakta olduğu aylık tutarı ne ise onun % 
1 beklenecek. Tereddüde mahal kalmamak için 
Komisyonda ilâve etmiş bulunuyoruz. 

Son almakta olduğu aylığın tutarı ne ise, 
keseneğini üzerinden alıyoruz, yü/.dc bir zam
ma da aynı tutarı esas alıyoruz. 

15 nci maddenin ((!) fıkrasındaki tam maaş 
tâbiri- şunun için sevkedilmiştir. Açıkta kal
mış, Bakanlık emrine alınmış, fiilen çalışma
maktadır, fiilen calışmıyanlardan yarım ma
aş üzerinden kesenek alınmakta ve hizmet sü
resi de öyle hesap edilmektedir. Müddet ya
rım hesap edildiği için, açıkta olanların ya
rım maaşından değil, tam maaşı üzerinden ve
rileceği ifade edilmiştir. Bu suretle her iki va
ziyet tamamiyle korunmuştur. Yani asıl San
dal arkadaşımızın istediği maksat bu fıkra ile 
temin edilmiştir. 

VEHBİ SAR1DAL (Niğde) — Şu halde Sa
yın Sait Azmi Bey, biz arkadaşlarla da görüş
tük, o fıkrada ikinci satırda «Ücret» kelime
sinden sonra (Ücret tutarlarının ve) kelimele
rini koyduğumuz zaman makasat daha sarih ola
rak ifade edilmiş olur. 

SAİT AZMİ FEYZİ OĞLU (Devamla) — 
Maksadımız budur, eğer ifadede bir eksiklik 
varsa bu şekilde yazılmasını memnuniyetle ka
bul ederiz. 

SİNAN TEKELİOGLU (Seyhan) — Ba, 
maaşı asli üzerinedir. Halbuki 168,') sayılı Ka
nunla tekaüt aylığı alanlara seri halinde maaş 
verilmiştir, meselâ 100 lira ile tekaüt edilir den
miştir. 

Şimdi 100 lira maaş alan adam % 25, yani 
dörtte bir nidam a ti ahire zammı alır. Sizin koy
duğunuz hüküm de dörtte birdir, yani tenzil 
etmişsiniz. 

Sonra demin sayın arkadaşımıza cevap ve
rirken, iki kişiden bahsettiniz, bunlardan bi
risi istifa etmiş, diğeri emekliye sevkedilmiş. 
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Emekliye sevkedilen de öteki de maaş alma
mış. İkisinin hizmetleri birdir, maaş almamış 
olduklarına göre, birisine tekaüt muamelesi 
yapıldı diye ona % 1 hizmeti mütaahhire zammı 
veriyorsunuz, ötekinin hizmeti 30 seneye çıkmışsa 
ikramiye alıyor. Aradaki fark çok barizdir. 
Binaenaleyh bu maddenin mutlak şekilde de
ğiştirilmesi lâzımdır. Bu % 1 - 2 zam ile halledi
lebilecek bir dâva değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOtfLU (Devamla) — Sizin bahset
tiğiniz dâva şudur sayın Tekelioğlu. 

4 neü maddeye bağl1 cetvelde : Derece, ma
aş asılları, maaş tutarı, tekaüt maaı ayrılmış 
ve gösterilmiştir : 

Birinci derece asli maaşı : 120 - 150; maaş 
tutarı 000, tekaüt maaşı .154 lira olarak tesbıt 
edilmiştir. Bu 154 ün % 4 ü hizmeti mütaahhi
re zammı olarak ilâve edilir 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Haiz ol
duğu maaş, yeni aldığı maaştır. Tekaüt maaşın
dan vermezler onu. 

5 A ÎT AZMİ FK YZİ 0(1 LU (Devamla) — Ko
misyonda tetkik ettik. Salahiyetli, Maliye Ba 
kanlığı temsilcileri söylediler ve şimdi de tatbik 
edilen madde budur diye gözünüzün önünde mad
deyi getirdi ve bana vardi. Bu kadar tatbikat 
ve şu anlayış muvacehesinde zatı âliniz başka 
anladınız diye hâdisatııı başka türlü cereyanı 
mümkün değildir. Kanun budur. Şimdiye ka 
dar tatbikat budur. (Doğru, doğru sesleri). 
Anlayışımıza göre değişmez. 

MİTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Efen
dim, bu hükmün tatbikatta durumu teknik bir va
ziyet arzeder. Bu hükmün heyeti umumiyece ve 
hepimizce iyi anlaşılması için iki misal veriniz. 
Ve o misaller üzerinde muhakeme yapınız. 

Bunun birisi daha evvel 1325 tarihli Kanu
na göre hakkında tekaüt muamelesi yapılmış, 
tekaüt edilmiş veya edilmemiş, tahsis yapılmış ve
ya yapılmamış durumda olan ve bilâhara 
emeklilik hakkı tanılan bir hizmete girmiş bu
lunanların durumu var. 

Bir de bu kanunun neşrinden sonra tatbikat
ta, diğer her hangi bir hizmetten hakkında emek
lilik muamelesi tatbik edildikten sonra diğer 
emeklilik hakkı tanılan bir hizmete girmiş bu
lunan bir vatandaşın durumu var. Bu, iki durum 
üzerinde alacakları maaşları rakamla tavzih et-
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mek lûtfunda bulunursanız, bizim de kanaatimiz 
daha iyi bir şekilde teşekkül etmiş bulunur. 

Burada eyyamı müteahhire zammı ve muvak
kat maddede % 1,5 nispetinde zammedilir, di
yorsunuz?. Meselâ bir subay bir teğmen veya 
üsteğmen tekaüt muamelesine tâbi tutulmuş 275 
kuruş tekaüt maaşı tahsis edilmiş, buyurduğu
nuz şekilde bir müddet bunu almış sonra emek
lilik hakkı tanılan diğer bir hizmete de girmiş, 
eylemli süreleri bitirmiş 30 sene hizmet ettikten 
sonra oradaki hizmeti 25 - 30 sene olmuş. Buna 
tekaüt maaşı tahsis edeceğiz. Bunun tekaüt maa
şına mesnet olacak miktarı yüz lira farzedelim. 
Yüz lira maaşla ve eyyamı mütaahhire ile yüz 
liranın tutarına ;% 1 ini zammedip öyle mi vere
ceksiniz?. Bir de bu kanunun, neşrinden sonra bu 
kanundaki miktara, şartlara göre tekaüt olmuş 
ve tekaüt muamelesinden sonra tekaüt hakkı ta
nılan hizmetin bakiyei müddetini orada ikmal 
edecek, faraza yirmi sene orada hizmet etmiş 25 
seneyi doldurmuştur. Ona vereceğimiz yüz lira 
maaşı asli üzerinden nedir?. Bunlar tavzih edil
meli ki, sarahat husule gelsin. Malûmuâliniz he
sap işi teknik iştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOfîLU (Kayseri) — Efendim, eskiye 
taallûk eden kısmı arzettim maddesinde konu
şuruz, cetvelleri mukayeseli olarak Yüksek ıt-
iılânıza arzederiz şimdi bunu burada rakam 
olarak ifade etmeye imkân yoktur. 275 kuruş 
aylıkla tekaüt edilmiş bir subay farzetmek'za
ten hakikate tamamiyle aykırıdır. Çünki hem 
subay olsun, hem de 275 kuruş alsın. Bu müm
kün değildh', ne eski. kanuna göre ne de yeni 
kanunî', göre. 

MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — 20 lira 
deyiniz efendim, bir mebde rakam alınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Misâller vakı
alardan alınmazsa elbette yanlış netice verir. 

Efendim, her ne miktar üzerinden tekaüt 
olursa olsun, eski maaşı ne olursa olsun bugün 
aylığının tutarı 1000 lira ise her yıl için ilk on 
yıl için % 1, on yılı geçen müddet için de % 
1,5 zam yapılır. Sayın İneedayı bunun % 2 ye 
çıkarılmasını istediler. Farzedelim bin lira ma
aş alıyor 10 sene de hizmeti ahiresi vardır. Be
her senesi için 20 lira zammedeceğiz, 10 senede 
200 lira eder. Eski emekli maaşı da vardır $0 
liradır 200 daha ne ederse alacağı odur. 
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MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Müp

hem kalıyor efendim. 
G. :K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU 

(Kayşjeri) — Bir misal de siz verin o halde.. 
MİTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Arzet-

tim, bunu lütfederseniz kâfi. 
GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZŞCÜSÜ SAİT AZ-

Mt FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Rica ederim bu 
kürsüden teknik bir hesabı hemen yapıp arka
daşımıza vehleten cevap vermeye imkân var-
mıdiı* bilmiyorum. 

MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Efen
dim, orada mütehassıs arkadaşlar var, hesabını 
yapa i' verirler. 

(Kâfi kâfi sesleri) 
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 

Bugün bu şekilde kullanılmış olan bir memur 
vaktiyle altıncı dereceden emekli iken Devlet 
hizmetine alınmış, yirmi sene hizmet etmiş, ba
remin ikinci veya üçüncü derecesine gelmiş.. 
Bu adamı tekaüde sevkettiğimiz zaman eski 
maaşı üzerinden tekaüt maaşı veriyoruz. Ben 
bu tasarıda derpiş edilmiş olan hizmeti müta-
ahhiro zammına göre arzediyorum: Altıncı de
receden vaktiyle tekaüt olmuş bir adam, yaş 
haddini bitirineiye kadar yeniden Devlet hiz
metinde bulunmuş ve baremin üçüncü derece
sine geldikten sonra tekaüde sevkedilmişse ala-
,eağı. para 160 lira kadardır. Halbuki doğrudan 
doğruya emekli olan, üçüncü dereceden maaş 
alacaktı!'. Ben demiyorum ki öteki de bunun 
kadar alsın. Mademki onu tekaüde irca etme
mişiz, demek ki bu adamdan istifade etmişiz. 
Subay, şu, bu meselesi değildir. Bu adam 30 şıı 
kadar senesini doldurmuştur. Bu adama şu ka-
daı* senelik hizmetine mukabil şu dereceden bir 
şey verirsek sefil olur. Bu kanun bundan son
rakileri derpiş ediyor, ama benim istediğim 
bıı adamı üçüncü dereceden tekaüt edersek 160 
lira kadar alacaktır. Bunu bir miktar daha ar-
ti"arak r-oi;ah?m daha müemmen kılalım diyo
ruz. Eğer sözcünün dediği gibi, madde böyle 
çıkacak olursa, bunu geçici maddelerde tanzim 
ve karşılamaya imkân yoktur. Kaziyei muhke
me halinde geçer gider. İsterseniz bunu komis
yona alın, tetkik buyursun ve öyle getirin. Yok, 
diyorsanız, b\\ madede % 1 bilmem falan falan 
var, bunlar ilerde geçecek maddelerde nizam
lamaya mâni bir hüküm teşkil etmez, madde 
geçsin. Aksi takdirde adaletsiz bir iş yapmış 
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oluruz. Ben demiyorum ki bu adama çok fazla 
bir şey verelim. Fakat şu eyyamı müteahhire 
zammını biraz artırmak imkânını bulursak, 
bunları biraz daha terfih etmiş oluruz. 

O. K. S. SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kay
seri) —• Bu madde, evvelce emekliye ayrılmış 
olanların vaziyetini nizamlamaya, % 1 i 1,5 - 2 
ye çıkarmaya asla mâni teşkil etmez. Bunu ko
misyon adına ifade ediyorum. (Mesele yok, kâ
fi kâfi sesleri) 

BAŞKAN —- önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüzüncü maddenin ikinci fıkrasındaki % 1 

nispetinin, % 2 ye iblâğını arz ve teklif ederim. 
26 . V . 1949 

Konya Milletvekili 
M. Ş. Altan 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Komis
yon mademki bu sistemi daha müsait hale ifrağ 
edecektir, önergemi geri alıyorum. 

26 . V . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Yüzüncü madde : Emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı alanlardan emeklilik hak
kı tanınan, vazifelere tâyin edilenler tekrar 
emekliliğe şevklerinde hizmet sürelerine son 
hizmeti de eklenerek bu kanuna göre yeniden 
emeklilik aylıkları tâyin ve tesbit edilir şeklin
de tadilini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi siz de geri alıyor-
musunuz? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — 33 ncü 
maddede görüşmek üzere kalsın. 

BAŞKAN — Maddede yalnız bir kelime 
tashihi vardır. Maddenin 5 nci satırının başında 
«ücreti» kelimesi vardır, on,dan sonra «tutarının 
ve » kelimeleri ilâve edilecektir. 

Maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûllü
ğü aylığı alan erlerden, sondadan emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, çe
şitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde 
bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanu
nun ilgili hükümleri ayrıca tatbik olunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

YÜZ ÎKİNCÎ MADDE — Sandıkta birik
miş emekli kesneklerini geri almış bulunanlar
dan 98 nci maddenin vazifeye almmıya ait hü
kümleri saklı kalmamak üzere emeklilik hakkı 
tanınan veya 130 ncu maddede gösterilen vazi
felere, Belediye Başkanlığına, illerin Daimî Ko
misyonu üyeliklerine geçenler, aldıkları parala
rı, tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihten 
itibaren en çok bir yıl içinde ve aldıkları tarih
lerden itibaren % 5 faizi ile toptan Sandığa ge
ri verirlerse; 

Tâyin ve seçilme tarihindeki yaşlarından, 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden 
sonra kalan yaş sayısı, 40 ı geçmemiş olmak şar-
tiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları, yukariki müddetler içinde 
geri vermiyenler veya esasen geri vermek istemi-
yenler 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa 
alınmış sayılarak Sandıkla ilgilendirilirler. 

88 nci madde gereğince emekli kesenekleri 
geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen kesenek
lerini henüz almamış olanlardan, birinci fıkrada 
yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın 
iadesi kaydi hariç olmak üzere sözü geçen fıkra 
hükümleri tatbik olunur. 

Yukariki fıkralarda yazılı olanlardan hesap
lanacak yaş sayısı 40 ı geçenler Biriktirme San
dığına alınırlar. 

Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde ge
reğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da 
keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden do
layı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaip
likleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kese
nekleri miktarında bir ara, toptan ödeme yapıl
mış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukariki 
hükümler tatbik edilir. 

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

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi mâ-
lûlülk veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan; 
talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh 
altına almanlar hakkında aşağıdaki hükümler 
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I tatbik olunur : 

a) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından az ise 
geçici olarak kesilir ve kurumlarca, ödenecek 
rütbeleri aylıklarından kesenek olmır. 

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok 
ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca Rai
niz rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

c) Er olarak silâh altına alınanlarıii aylık
ları kesilmez. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların ter
hislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 ncü 
madde hükmü tatbik edilir. 

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

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 39 ncu mad
denin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç 
olmak üzere (e) ve (f) fıkraları ile 92 nci niftd-
dede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar. 

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

Yirmi dokuzuncu kısım 
Yaş 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun işti
rakçi ve tevdiatçılara ait çeşitli hükümlerinin 
tatbikmda; emeklilik hakkı tanınan bir vazi
feye ilk defa tâyin sırasında kurumlara gös
terilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı do
ğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan 
sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının 
doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul 
ve yetimler hakkındaki hükümlerinin tatbi
kmda da, dul ve yetim ayılıklarına veya (Top
tan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bun
ların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki 
doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarih
leri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri 
arasında fark varsa, nüfus kayıtlarındaki tarih 
ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu 
kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski-olan 
kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerin-
den verilmiş bir karar ile yapılmış veya dü
zeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz 
geçirilmemiş olsa bile iştirakçi veya tevdiat-
cılar için bu karar 18 yaşın doldurulmasından 
evvel alınmış olmak şartiyle bu kayıt esas olur. 

| Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçi veya 
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tevdiatçılar için 18 yaşın doldurulmasından son
ra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan 
ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru 
bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alın
maz. 

Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o 
yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün 
gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum 
günü sayılır. 

AHMEI) VKZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim; bir memurun emclilik hakkı hesap 
edilirken, ilk tâyininde siciline kaydedilen doğum 
tarihi ve sonradan yapılan tashihlerin hangi 
hallerde nazara alınacağı 105 ııci maddede göste
rilmiştir. 

İlerde emekliliğe çıkarılacak memurların za
rar görmemeleri ve bu kanunu tatbik edecek me
murların hataya düşmemelerini temin için mut
tali olduğum bâzı muameleleri yüksek huzuru
nuzda tebellür ettirmek suretiyle maruzatta bu
lunmak ve sayın Komisyondan, dolayısiyle tav
zihini rica etmek için söz aldım. Müsaadenizle 
temas etmek istediğim mevzua geçmeden öne? 
105 ne i maddenin 2 ııci fıkrasını tekrarlayayım. 

«Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum ta
rihleriyle nüfus kayıtlarmdaki doğum tarihleri 
arasında fark varsa, nüfus kayıtlarmdaki tarib, 
ve birden fazla yerde nüfus kaydı bulunanların 
bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan 
kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerin-
den verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltil
miş ise, kadarlar nüfus kayıtlarına henüz geçiril
memiş olsa bile iştirakçi veya tevdiatçılar için 
bu karar 18 yaşını doldurulmasından evvel alın
ın iş olmak şart iyi e bu kayıt esas olur» denilmek
tedir ve aynı yerde mükerrer kaydı olanlara nü
fus hüviyet cüzdanında bu kayıtlardan birine gö
re verilenler hakkında, [eğer yanlış anlamamış 
sanı] ne gibi muamele yapılacağına dair tasarıda 
teemmül- olunmadığını zannediyorum. 

Sayın arkadaşlar, ayni yerde mükerrer kaydı 
olanlar da vardır. Hattâ bu gibi memurlar için 
mensup oldukları Bakanlığın intihap encümeni 
(şimdi ayırma meclisi deniyor,) tarafından itti
haz olunmuş kararlarda dahi mevcuttur. Durum
ları arzettiğim bu şekle uyanlar için emeklilik 
hakkına esas olacak hangi doğum tarihi nazara 
alınacaktır ? 

Müsaadenizle bunu, daha iyi tebellür ettirmek 
üzere bir misalle arzedeyim. Bugün halen memur 
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olan bir vatandaş 1304 doğumlu olarak kaydedil
miş olduğu halde bu tarihten 5 -10 yıl sonra ya
pılan nüfus tahririnde de her hangi bir sebeple 
1301 doğumlu olarak nüfus kütüğüne tekrar kay
dedilmiş ve 1301 doğumlu olarak aldığı nüfus 
hüviyet cüzdanı ile de vazifeye alınmış olan bir 
memurun bundan 15 yahut 25 yıl evvel vâki olan 
müracaatı üzerine mensup olduğu bakanlık ayır
ma meclisince yapılan tetkikattan sonra sicil 
kaydının hakiki doğum tarihi 1304 olarak düzel
tilmesine karar verilmiş ve siciline de o suretle 
kayıt işlenmiştir. Bu kayıtlar ne olacaktır ? Bun
lar hakkında bir hükme tesadüf edemedim. Bu
nun tavzihini rica ediyorum. Ve yapılacak tav
zihle tatmin edilmiş olmazsam bu maddenin ye
niden tedvin edilmek üzere komisyonca geri alın
ması için bir önerge takdim edeceğim, tekrar 
yüksek huzurunuza geleceğim. 

SİNAN TBKELÎOÖLU (Seyhan) — Arka
daşlar bu maddenin 4 ncü fıkrası hiç de doğru 
olmıyan bir esasa istinat etmektedir. Malûmu 
âliniz bugün kabul etmiş olduğumuz tarihi, biz 
1332 senesinde kabul ettik. 1332 senesinden ev
vel doğmuş olan insanlara biz nasıl deriz k i ; 
sen sene başı kânunusani iken doğdun, bunu 
nasıl deri//? O zaman sene başı Mart iken doğ
muştur. Binaenaleyh şimdi nüfus kâğıdında 
ayı günü belli olmıyanlarm nüfus tarihlerini 
koymak isterlerse meselâ 308 tarihinde doğmuş 
olan bir vatandaşın doğumunun ayı gü
nü belli değilse şu şekilde hesap edi
yorlar. Sene başı kânunusani 6 ay o 
insanın lehine, 6 ay da Devletin lehine 
olmak üzere seneyi ikiye ayırıyorlar o senenin 
sene başını buluyorlar. Kânunusani, şubat, mart, 
nisan, mayıs, haziran, temmuzdur, diyor
lar halbuki ozaman sene başı kânunusanide de
ğildi. Kânunusani şubat iki ay bu adamın za
rarına olarak yaşını büyütüyoruz. Bu-hakkı 
bize kim vermiştir, bir adam dünyaya gelmez
den evvel sen dünyaya geldin, diye bir muamele 
olur mu? Bunu ikiye ayırmak lâzımdır. Mademki 
esaslı bir kanun yapıyoruz. Böyle br ana kanun 
yapılırken, bu gibi mühim bir kanunda hata ol
maması lâzımgelir. Bir insan doğmadan evvel 
onun hakkında muamele yopınak demek, elde 
mevcut kanunlara aykırı hareket etmek de
mektir. 

Binaenaleyh 1332 den evvel doğmuş bir insan 
sene başı mart olduğuna göre, mart, nisan, 

- 848 — 



B : 93 26.5 
mayıs, haziranı temmuz, ağustos, eylül de
mek o insanın doğum tarihi eylül oluyor. 
Eğer nüfus kâğmdmda doğduğu ay yazılı de
ğilse, onun doğum tarihi temmuzun başıdır. 
Zaten buraya onu koymuş ve bir tefrik yap
mamıştır. Çünkü bu tefriki yapmakta maliye 
iyin bir zarar tevlit edecek vaziyet yoktur. Bu 
tefrik yapılmazsa, bundan zarar edenler olacak
tır. Meselâ bir asker bu sene emekliye sevke-
dilecek, î-308 doğumlu, sicilli muntazam, terfii 
mutlaktır. Fakat bu adamı haziran veya tem
muzda yaş haddini dolduruyor. Çünküü nüfus 
tezkeresinde ayı günü yazılıdır. Bu insanın, 
doğmadığı bir zamanda, sen o tarihte dünyaya 
gelmişsin diye terfi ve müktesep hakkını nasıl 
elinden alacağız'? Onun için bu kanunda bir 
adamın doğduğu sene ve aya göre ayını ve gü
nünü tâyin edecek olursak, o zat hakkını almış 
olur. Meselâ 30 senesini doldurmaya iki ayı 
vardır, fakat yaş haddini doldurmuştur. Onun 
için çok rica ederim komisyondan, benim mü
talâama iştirak etsin. Bunun için bir takrir ve
riyorum, kabulünü rica ederim. 

EMlNlTTlN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim; burada hiç kaydı geçmemiş bir noktadan 
bahsedeceğim; İstanbul doğumlulardan. Bizim 
yaşımızda bulunan İstanbul doğumlularının 
nüfus teskerelerinde tek tarih varsa eğer dai
ma hicrî tarih nazarı itibara alınır. Böyle nü
fus tezkeresi olanların, hicrî tarih nazarı itiba
ra alındığı için yaşları daima büyüyor. Rumî 
tarih nazarı itibara alınmıyor. Gerek askere 
alınırken, gerek Yol Vergisi alınırken tek do
ğum tarihli İstanbul doğumlu nüfus teskeresi 
sahibi insanlar için rumî tarih nazarı itibara 
alınır, tekaüt edilirken hicrî sene nazarı itiba
ra alınır. Bu, İstanbul doğumlu tek tarihli nü
fus kâğıdı taşıyanların elbette zararınadır. 
Eğer müsaade buyurulursa bu noktanın komis
yonca teemmül edilerek rumî tarihin esas alın
ması doğru olur. Bunun için takrir vermiyo
rum, yalnız komisyondan rica ediyorum bu 
noktai nazara, itibar etsin. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Ben de aynı 
meseleyi soracaktım? Eminittin arkadaşımız 
temas ettiler. İstanbulluları alâkadar eden bir 
konudur. Komisyonun açıklamasını rica ede
rim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim; Sa-
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yııı Veziroğlu arkadaşımız başka başka yerler
de mükerrer kayıt olursa, eskisinin nazarı iti
bara alınacağı maddede vardır ama bir yerde 
mükerrer kayıt varsa bunun nasıl olacağı mes-
kût kalmıştır buyurdular. Aynı nüfusta mü
kerrer kayıt ihtimali derpiş olunmamıştı. Bu 
mütalâa üzerine komisyonumuz bunu da derpiş 
ederek maddenin şâmil bir hale gelmesi için 
(Birden fazla yerde) kaydmdaki (Yerde) ke
limesini kaldırmakta bir mahzur görmez, o ka
yıt kalkarsa, maddeyi teşmil «tmiş ve arzula
rını tatmin eylemiş oluruz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Eskisi, yani hakiki doğum tarihleridir. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Diğer verdikleri misal hakkında sayın Vezir
oğlu arkadaşımızın bir kanun teklifleri vardı. 
Bunu Millî Savunma. Komisyonu reddetmiştir. 
Biz bunu bu suretle yüksek tasvibinize arzet-
miş bulunuyoruz. 

Sayın Tekelioğlu arkadaşımız, yılbaşmın 
değişmesi münasebetiyle Temmuz ayının gün 
ve ay belli olmıyanlar için esas alınmasının iki 
ay fark yarattığı üzerinde durarak, bu doğru 
değildir dediler. Bu, Komisyonumuzda bir hay
li tartışma mevzuu oldu. Terfi süreleri gibi 
bâzı teknik sebepler de zikredilmek suretiyle 
Temmuzu ortalama olarak aldık. Belki Tem
muzdan sonra doğmuştur, belki de evvel doğ
muştur. Biz onu senenin altıncı ayında doğmuş 
farzediyoruz. Bunlar gibi, daha sene başının 
değişmesinden mukaddem doğmuş ve doğum 
tarihi de nüfus kaydında mukayyet bulunma-
mışsa bunlar iki ay kazanıp veya kaybedecek
lerdir. Bunlar için hususi bir hüküm koyma
dık. 

Sayın Eminittin Çeliköz arkadaşımız, İs
tanbul doğumluları bahis buyurdular. Bunla
rın hicri mi, rumi mi itibar edileceğini sordu
lar., Bunlar hakkında geçici 54 ncü maddede 
hüküm vardır. Lütfen okurlar, kendilerini 
tatmin etmiyorsa o madde geldiği zaman mü
nakaşasını yaparız. 

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bir 
sual. İstanbul doğumluların nüfus tezkerele
rinde rumî veya hicrî kaydı yoksa, hicrî itibar 
edileceğine dair bir şey işittim. Böyle midir? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Muvakkat 54 ncü madde-
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' Alacağım bir ikramiye olacaktır, ona mâni olu

yorsunuz ? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-

OĞLU (Kayseri) — Arzettim, arada iki ay bir i'ark 
eder. Komisyon bunun üzerinde durdu, ayrı bir 
madde 'koymaya lüzum görmedi. Eski yılbaşı
na göre müddetin cari olduğu zamanda, yeni 
doğmuş, eski doğmuş olsun, hepsi Temmuz ola
rak kabul edilmiştir. Kâfi, kâfi sesleri) 
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de bu hususta hüküm vardır. Lütfen okuyu
nuz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon KaraJhisar) 
— Demin arzettiğim sebepler dolayısiyle, memu
run mensup olduğu intihap encümeni veya ayır
ma meclisince yapılan tashihler kayda esas ola
cak değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, eski
den yapılmış olan ımuameleleri demin arzettim. 
Bunlara dair hükümler geçici maddelerdedir. 
Bu madde kanun yürürlüğe girdikten sonra 
hangi doğumluların hangi tahsislerde kabul edi
leceğini göstermektedir. İnzibat, İntihap, Ayır
ma komisyonunun, vaktiyle yapmış olduğu tas
hih, bu madde ile ilgili değildir. Bunlar geçici 
«raddelere taallûk etmektedir. Zatı âlinizin ba
his buyurduğu mesele de geçici maddelerdedir. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bu yaş meselesi
nin tesbiıtine temas edeceğim. Ayı yok, mevzu 
bu. Bunun hakkında adliyede bir şekli tatbik 
var. Bunun burada ihtiyar buyurulmamasınnı 
'Sebelbi nedir? Bunun tatbiki kabil değil imidir? 
O şeklin tatbiki daha âdilâne olmaz mı? Ricam 
budur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Orada ceza ba
kımından suçlu lehine bir hüküm kabul edilmiş
tir. Burada bu şekilde bir hüküm kabul etmek, 
maddi bakımdan tediye, emeklilik hakkı bakı
mından fark yaratmaktadır, lehte ve aleyhte 
bir fark yaratmaktadır. Bunu mümkün mertebe 
önlemek için ortalama bir ıtarih kabul edilmiş
tir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bey
efendi buyuruyorlar ki, ortalama (bulduk. Ben 
308 doğumluyum. Benim yaşımı hesap ederken, 
senebaşı Mart olduğu zaman doğmuşum, sene
başı nasıl olur da Kânunusani olarak hesap edil-
lir? Bu ortalama hesap yapılırken 1332 den ev
velkiler için senebaşmı Mart kabul etmek lâzım-
'dır. Adalet bunu emreder, yapacağımız kanunun 
da adalete uygun olması lâzımdır. Maddi bakım
dan ve saire bakımından diye insanın hakkına 
sed çekmek doğru olmaz. Benim doğum tarihim 
Mart olduğuna göre, Mart, Nisan Mayıs, Hazi
ran, Temmuz, Ağustos, Eylüldür. Binaenaleyh 
benim için senebaşı Eylül olması lâzımdır, ne
den 'bu benim hakkımı ortadan kaldırıyorsunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen iarzettiğim. sebeplere binaen «mad

denin dördüncü fıkrasında doğum tarihlerinde 
ay gösterilmemiş ise 1332 senesinden evvel do
ğanlar için o yılın Eylül ve bundan sonraki 
senelerde doğanlar için Temmuz ayının birinci 
günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın bi
rinci günü doğum günü sayılır.» 

Şeklinde tadilini teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi «birden fazla yerde» cümlesinden 
«yerde» kelimesinin çıkarılması suretiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi-
yenler... Kabul edildi. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Kurumlar ken
dilerine gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarının 
tasdikli birer örneğini, ilgililerin işe başlama ta
rihlerinden itibaren en çok bir ay içinde Sandığa 
göndermeye mecburdurlar. 
Ancak Sandık, gönderilen örnekleri nüfus idare-
lerindendeki kayıtları ile karşılaştırılabilir. Ve 
bunlar hakkında 105 nci maddeye göre muamele 
yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Nüfus hüviyet 
cüzdanları ile nüfus kayıt örneklerinin; Sandığa 
bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit 
zararlardan, ilgisine göre, kurumlar veya nüfus 
memurları ve doğru obnıyan nüfus hüviyet cüz
danlarının bilerek kurumlara gösterilmesinden 
doğan her çeşit zararlardan da bunları gösteren 
veya bunları bilerek kabul edip örneklerini San
dığa gönderenler malen sorumludurlar. 

— 860 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du. 

Otuzuncu kısım 
Muhtaçlık 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kendisini ve 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bak
maya, mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirme
ye yetecek geliri, malı (Para veya o mahiyette
ki kıymetler dâhil) veya kazancı bulunmıy anlara 
bu kanun hükümlerinin tatbikinda (Muhtaç) de
niz. 

Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim 
ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek 
beyan kâğıtları üzerine daimî olarak oturdukla
rı yerlerin bağlı bulundukları il veya ilce idare 
heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça 
gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla be
lirtilir. 

Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tara
fından Danıştayda dâva açılabilir. Sandıkça iti
razda bulunulması halinde netice alınıncaya ka
dar aylığın yarısı ve toptan ödeme, kesenek iade
si ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet 
olarak Sandıkta alıkonulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti,?. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Sandık Yö
netim Kurulu. İdare Heyetlerinin soruşturma ve 
kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve mal
ları hakkında başka yerlerde de idare makamla
rı vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptır
maya, resmî ve özel idare, müessese ve ortaklık
lardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve 

bunlar da vermeye mecburdurlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Sonradan vera
set, bağış, vasiyet yoliyle veya başka suretlerle 
para, menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edin
miş veya kazanç sağlamış olanlar; bu durumları
nı, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir 
ay içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye 
mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlı
ğını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından 
evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıyan yerler ida
re heyetlerine yeniden karara bağlattırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti!. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Sandık, Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mec
bur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağ
lanan nafaka veya sağlanan menfaatin azlığın
dan dolayı muhtaç durumda olmaları hasebiyle 
aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mec
bur yakınları aleyhine gerekli nafakanın bağlan
ması veya bağlanan miktarın artırılması için doğ
rudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dâva 
açmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti?. 

(Saat geldi sesleri) 
Saat 15 de toplanılmak üzere oturuma son 

veriyorum. 

/Kapanma saati : 13 
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Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvfckili Feridun Fikri Düşünsel 

KAEÎPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; dış memleketlere 
vâki hububat ihracı hakkında tahkikat yapan 
Karma Komisyon raporu dün dağıtılmıştır. 
Tensip buyurursanız önümüzdeki Cumartesi gü
nü sabahleyin saat 10 da açılacak olan Oturumu 
buna tahsis edelim. Muvafık mı efendim? (Mu 
vafık sesleri). 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Anhva-
madım. 

BAŞKAN — Efendim, hububat ihracı hak
kında tahkikat yapan Karma Komisyonun ra
poru dağıtılmıştır, binaenaleyh, tensip buyurur
sanız, önümüzdeki Cumartesi günü ilk Otum m-

1. — Sivas Milletvekili Gl. Fikri Tirkeş'in, 
Afyon Karahisar'da çıkan (Sadakat) gazetesin
de kendi hakkında neşir olunan bir yazıdan do
layı demeci. 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) - Müsaade 
ederseniz şahsıma ait bir maruzatta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyuran. 
Şahsına ait bir mevzuun gazeteye yanlış in

tikalinden dolayı Fikri Tirkeş söz istemiştir. 
Veriyoruz. 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Efendim. 
Afyon'da çıkan (Sadakat) gazetesi bir yazı yaz
mıştır. Bunda şahsımı istihdaf eden birşey gör
düğüm için Mecliste, huzurunuzda açıklamayı 
münasip görüyorum. 

Lütfen bu yazı sahibi de açık alınla karşıma 
çıksın ve söylediğine, söyliyeceğine pişman ol
tam, söylemediğim bir söz hakkında şurada bu
rada menfi fikir yaymanın ahlâk kaidelerine ne 
kadar mugayir olmadığını ispat etsin. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Kimdir bu yazı 
sahibi? 

da onu görüşelim. 

SİNAN TEKELİ OĞLU (Seyhan) — Ogüne 
yetiştiremeyiz, bir kere okuyalım. (Kabul ka
bul sesleri). 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü bu meselenin görüşülmesin
den sonra vakit kalırsa o Oturumda, kalmazsa 
saat 15 te açılacak olan Oturumda diğer müte
ferrik kanun tasarılarının görüşülmesini yüksek 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Kemal öz-
çoban. 

Bakınız yazıda ne diyor : 
«Bir gün Mecliste ortadaki direği siper ya

pan Paşam ağzı açık, yüzü havaya doğru horlı-
ya horlıya uyumuş, Ankara'da Kudret Gazete
si yazmıştı. İddiaya göre Paşa bundan dolayı 
gazetecilere karşı beslediği kin yüzünden bu te
cavüzü yapmıştır. 

Hiç unutmam, bu Paşa Van'daki askerî sui
istimalleri Mecliste izah ederken gayet haksız 
olarak sözlerimi kesmiş, tecavüzkâr lisan kul
lanmış olduğu için kendisine şöyle bağırmıştım-

Paşa, sen, söylemez iken Van'daki hırsızlık 
lara kavuşuyorsun, yoksa senin de mi bu hır
sızlıklarda parmağın var? 

Tabiî sustu. 
Gazeteci arkadaşa geçmiş olsun derken bu 

(.irkin hâdisenin müsebbibine teessüf ederiz.» 
Arkadaşlar; ben kendimi tenzih etmek kü

çüklüğünde bulunmam ve kendimi tenzih etmi-
ye de çalışmam. Fakat böyle şeref ve haysiye
tin sokaklarda çerçi malı gibi satılmasına bil-
memki Heyeti Aliyeniz müsaade eder mi? 40 se« 

5. — DE: 
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ne orduda fiilen hizmet etmiş ve ücü süngü ya
rası olmak üzere 9 yara yemiş ve anamdan na
sıl çıplak doğmuşsam öyle gitmeye azmetmişim. 
Hırsızlık inala elini parmağım dokunnıamıştır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Lütfen hepsini okuyun paşam. 

G1. FÎKRÎ TlRKEŞ (Devamla) — Sen gel 
oku sana vereyim oku. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara hisar) — 
Okuyacağım. 

Gl. FİKRİ TİRKEŞ (Devamla) — Şu halde 
şeref ve haysiyetle oynamak. Mecliste söyleme
diğim bir sözü bana isnat ederek, şurada bura
da gazetelere yazı yazmak, şerefli bir insana ya
kışırsa, siz hükmünüzü verin. Den kendisinden 
sordum, biz daha neler biliyoruz da yazmıyoruz 
dedi. 

KEMAL ÖZGOBAN (Afyon Karahisar) — 
Öyle demedim paşam. 

(il. FİKRİ. TÎRKEŞ (Devamla) — Ben oza-
niiiıı dedim ki; senin gibi dosya çalanlara, lâs
tik hırsızlığından dolayı mahkûm olanlara dair 
bizim de elimizde vesaik var. Dunu kendisinin 
yüzüne karşı söyliyecekloı- ve kendisinin ne 
adam olduğu ispat edilecektir. Fakat benim al
nım acık, orduda okluğu gibi bütün memleket
te tanınmış bir adamım. Sen kimsin? Bütün 
memleketin dört köşesinde kanını canını memle
kete feda etmiş bir adamım. Burada uyumu
şum, bunu da gazeteci yazmış, eğer ben uyu-
dumsa, bu memleketin selâmeti için evvelce 
haftalarca, aylarca uyumadım. Onu yazan ga
zete utansın ve o genç yazdıysa o utansın, onla
ra o yazıyı yazdıranlar utansın. Sonra kendi
sinin hüviyeti tahkike muhtaç bir adam olduğu 
halde bir suiistimalde parmağımın olduğundan 
bahsediyor. Benim parmağım temiz, alnını te
miz.. Gelsinde kendisininkinin temizliğini ispat 
etsin. (Paşam senin temizliğine herkes şahittir, 
sesleri). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşlar, burada Afşim isimli gazeteci arka
daşa karşı çirkin bir hâdise olmuş, gündelik 
Sadakat Gazetesinde bir başmakale benim ta
rafımdan yazılarak çıkmıştı. Paşa gazeteyi bas
tan aşağı okumadığı ve hatırlıyamadığı için ya
zılan yazıyı tamamiyle size arzedemiyeceğim. 

Ancak şunu arzedeyim ki, sayın arkadaşlar; 
Van'da birçok suiistimaller olmuştu. Bu hâdise-
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leri burada söylediğim için hu arkadaş bununla 
ilgilendi, dosya çalınmasından filân bahsede
rek söze karıştı ve ben kendilerine burada ce
vap verdim. Bunları tamamen tutanaklara göre 
yazdım. O gün, aramızda - tutanakları açın ve 
görün - geçen hâdise aynen şöyledir: Bir muha
vere olmuştur. Tutanaklardan bahsediyorum re 
tutanak haricinde dışarda hiçbir şey söylemem. 
Paşa sözümü kesmişti, iki taraf da hiddetlen-
mişti, kendisi benim sözümü kesmiş ve «Asker
lere lâf atma, sen kim oluyorsun?» demişti. 
Biz o zaman askerleri temiz, tertemiz görmek 
istediğimiz için, onlar hakkında en ufak bir şa
ibe yaratmamak için söz söylüyorduk ve mak
sadımız askerlerimizi temize çıkarmaktı. Eğer 
bir hırsızlık ihbar etmişseın vatanıma ve ardu-
ya hizmet etmiş oldum. Arkadaşlar, kendisi 
bu yazıdan üzülmüş. Ancak ben burada geçen 
kötü hâdiseyi tekrarlamak istemem. Hususi bir 
gazetecinin yazdığı yazıdır. Fakat hakikafi-
hal şudur :Madem ki, ebııim şahsımı kasdetti, 
ben de, biraz ayıp olur ama, kendi şahsım hak
kında bir az müdafaada bulunacağım. 

Arkadaşlar, burada vakit vakit, Millî Ko
runma Mahkemesinden bir lâstik dâvasına ait 
dosyanın kaybolduğunu ileri sürüyorlar. Sizi 
namusumla, şerefimle temin ederim ki, haya
tımda bir tek gün bile Millî Korunma Mahke
mesinde çalışmadım. Esasen o mahkeme ayrı
dır. Hukukçu arkadaşlarımız bilirler; her mah
kemede veya her dairede bir iki dosya kay
bedilmesi mümkündür. Bunun takip edilmesi 
de mümkündür. Hayatımda uzun müddet sor
gu hâkimliği, savcılık ve en şerefli, hâkimlik 
Vazifelerinde bulundum. En şerefli, ki, Allah 
raftı met eylesin, Fethi Okyar zamanında haddim 
olmıyarak; burada beraber çalıştığım arkadaş
lar da vardır; ben hiçbir taJkibata, sorguya mâ
ruz kalmamış, dosya değil bir tek kâğıt kaybet
memiş şerefli bir adamım. Hırsızlarla, uğursuz
larla, şerefsizlerle mücadele vazifesini üzerime 
almış; uğraşmış, didinmiş ve bu memleketin iyi
liğini istiyen öz evlâdı olduğumu ispata çalışmı-
şımdır. Eğer burada bir arkadaş aleyhime bir 
delil ileri süre'bilirse huzurunuzda teşriî masu
niyet istemiyorum, derhal kendiliğimden mah
kemeye gider ve hakikati tesbit edinceye kadar 
uğraşırım. 

Arkadaşlar; şerefimle oynıyan şu adam, kü
çük bir delil ileri sürsün; hattâ iddiası kanaat-
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bahş dahi olmasa, yani heraeti tazammun ede
cek bir iddiada dahi bulunsun, ben her türlü 
sorgu ve suale mahal kalmaksızın cezamı ken
dim vereceğim, iftira, isnat, yalancı deliller bile 
bulsalar yine mücadele eder, temizliğimi meyda
na çıkarırım. Affınıza mağruren söylüyorum. 
Burada tabiatiyle muhalif bir partinin mensubu 
olan bir milletvekili olarak huzurunuzda bâzı 
günler tatlı, bâzı günler acı konuşmuş olabili
rim. Fakat bu şekilde konuşmamın, benim hüs
nüniyetimin dışı, vatan menfaati dışı, millet men
faati dışı bir hareket olmadığını kabul etmeniz 
lâzımdır. 

Ben, herhangi bir mevzuda muhalefet yapar
ken, şu ve bu hisse kapılarak bu memleket ve 
millet menfaatine aykırı bir şey yapmışsam, in
tihara hazırım. Türk Milleti huzurunda, efkârı 
umumiye huzurunda söylüyorum, Kemal özço-
ban'm namusunu, haysiyetini, şerefini kıracak 
en küçük hattâ bir nokta kadar küçük bir şey 
bulabilirlerse boyun bükerim. Aksi halde alçak
ça isnat derim. Böyle kancıkçılıkla, böyle âdi
ce, alçaklıkla bu gibi şeyler huzurunuzda söy
lenirse hu, bana çok hazin gelir ve elem verir. 
Türk efkârı umumiyesine söylüyorum, en son 
geldiğim yer Keşan Ceza Hâkimliğidir. 

Arkadaşlar, Keşan Ceza Hâkimliğinden ay
rılırken, affınıza mağruren söylüyorum, ora
dan ayrılırken hak ve fazileti takdir eden ka
dirşinas Keşanlılar, bu asil duyguyu göster
miş ve bana karşı sevgi ifadesi olarak gözyaş
ları ile teşyi etmek iltifatında bulunmuşlardır. 

Arkadaşlar böyle bir halin sudurundan 
üzülüyorum, üzülüyo'rum, niçin böyle incitecek 
ve lekeleyici sözler sarfediyoruz. Paşa, paşa sa
na bunu reddediyorum, sen benim babam ye
rinde bir zatsın. Ama sen bu mânevi kıymete 
lâyık ve tıynette bir adam değilsin. Sana red
dederim. Ben senden bin defa daha namuslu ve 
şerefliyim. Senin namusun malûm, fakat be
nimki de münakaşa görmiyecek kadar terte
mizdir. Bu alçakça isnattan utan.. Paşa!.. 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşların hiç 
birisi birbirinden farklı değildir, kimsenin şe
refi birbirinden fazla veya noksan değildir. Çok 
rica ederim, birbirinizi rencide edecek sözler ifa
de buyurmayın. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Cevap vere
ceğim, müsaade istiyorum.. , 
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BAŞKAN — Rica ederim siz daha yaşlısı

nız, daha sükûnetti olmanız icabeder, o da he
yecana kapıldı, rica ederim, mesele kapanmış
tır. 

Gündeme geçiyoruz. 

Otuz birinci kısım 
Aylık bağlanıncaya, toplan ödeme ve kesenek 

iadesi yapılıncaya kadir verilecek avanslar 
YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — İlgililere bu 

kanun gereğince aylık bağlanıncaya kadar ge
çecek müddet için yazı ile Sandıktan istemele
rinde aşağıdaki esaslara ve bu kanunun genel 
hükümlerine göre (Avans aylık) ödenir: 

a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alın
mış emekli, âdi malûl ve vazife malûllerinden 
emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları, 

b) Emekli, âdi malûllük veya vazif emâ-
lûllüğü aylığı bağlanacak veya aylık şeklinde 
son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıkları
nın dul ve yetimlere de (68) nci maddeye gö
re bağlanması gereken aylıkların yarısı. 

Bağlanan aylıkların avans aylıklardan ar
tanı toptan ödenir. Fazla ödendiği anlaşılan 
kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilme
si suretiyle geri alınır. 

Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılan
lara ödenmiş avans aylıklar genel hükümlere 
göre tahsil edilir. 

İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye 
müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen 
avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir. 

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

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
gereğince (Toptan ödeme) yapılıncaya kadar 
yazı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş 
kesenekler ilgililere veya (68) nci maddede ya
zılı nispetlere göre ,dul ve yetimlerine avans 
olarak ödenir. 

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

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ka
nun gereğince kesenekleri geri verileceklere, 
ödeme yapılıncaya kadar, yazı ile istemeleri 
şartiyle, yarısı avans olarak verilir. 

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

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Yersarsıntı-
sındaıı zarar gören bölgelerin; Bakanlar Kuru
lunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel 
gibi önemli olaylara mâruz kalan yerlerde, yar
dıma, muhtaç olacak derecede malca veya be
dence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare 
heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, âdi 
malûl, vazife mfılûlü ve dul ve yetimlere, aylık
larının üç mislini geçmemek üzere Yönetim 
Kurulunca uygun görülecek miktarda avans 
verilir. 

Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit 
taksitlerle ve ödeme tarihinden itibaren iki yıl 
cinde geri alınır. 

Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu 
ödemeler 112 nci maddede yazılı avans aylıklar 
üzerinden yapılır. 

Ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aran
maz. 

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

Otuz ikinci kısım 
Zamanaşımı 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylık
larını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk et
tirildiği tarihlerden itibaren aralıksız bir yıl 
sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin 
aylıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihin
den itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandğıa müra
caat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır 
ve geçmiş müddete ait aylıkları da toptan öde
nir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin 
aylıkları, müracaat tarihlerini takibeden ay ba
şından itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve 
geçmiş müddet için bir şey verilmez. 

Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında 
aylık bağlanmasına istihkak kesbedildiği tarih
ten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile mü
racaat edilmezse bu aylıklar, müracaat tarihini 
takibeden ay başından itibaren bağlanır. 

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

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 
gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; 
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istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş 
yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile mü
racaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine 
zamanaşımına uğrar. 

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

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 116 ve 
117 nci maddeler, ilgililerin her birini istihkak
ları hakkında ayrı ayrı tatbik edilir. 

Sandığa müracaat etmemenin makbul veya 
mücbir bir sebebe dayandığını genel hükümlere 
göre ispat edenler hakkında yukarı ki maddeler 
hükümleri tatbik edilmez. Ölümü duymamış ol
mak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır. 

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

Otuz üçüncü Kısım 
Ödeme 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun gereğince yapılacak her çeşit ödemeler için, 
kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri tüzük 
ile belirtilir. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bu kanunda 
yazılı her çeşit istihkaklar; yerleştikleri yerlerde 
doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine 
veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ancak köyler
de oturanların aylıkları, bunların bağlı oldukları 
il veya ilce merkezlerinde ödenir. 

Ödemeler için Sandıkça yapılan masraflardan 
dolayı ilgililerden birşey alınmaz. 

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

YÜZ YÎKMÎ BİRİNCİ MADDE — Her ne 
suretle olursa olsun istihkaklarından fazla yapı
lan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit 
istihkaklarından hüküm alınmaksızın kesilmek 
suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça ya
pılan bu muamelenin yersizliği hakkında Danış-
taydn dâva açabilir. 

BAŞKNA — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bağlanan 
aylıkların üçer aylığı ilgililerin haklarının kesil
mesi için 9.'5 ncü maddede tayin olunan tarihleri 
geçmemek üzere peşin olarak ödenir. 
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25 liradan az aylıkların 6 aylığını aynı suretle ; sahibi sı t! atiyle, maaşımdan 

peşin olarak ödetmeye Yönetim Kurulu yetkili
dir. 

Fesin ödenen aylıklar, ölüm halinde geri alın
maz. 

BAŞKNA — Söz ist iyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul olundu. 

Otuz dördüncü Kısım 
Yoklama 

YÜZ YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Aylıkla
rın ödenmesi için aylık sahiplerinin durumların 
da değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama. 
yapılır. 

Yoklamanın : 
a) Esas ve şekilleri, 
b) Zamanı ve müddeti, 
c) Kullanılacak belgeler, 
d) Kurumların, memurlarının ücret derece

leri özel teadül kanunları ile belirtilen daire, mü
essese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya 
bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; 
aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servis
lerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtar
ların ve yabancı memleketlerdeki Türk elçilik v-; 
konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri, 

Tüzükle belirtilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yok
lama için tüzükle belirtilecek vazifeleri, yerine 
getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
230 ncu, 

Aylık sahiplerinden tüzükle belirtilecek beyan 
kâğıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya 
bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda 
bulunanlar hakkında 528 nci, 

Tüzükle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru 
olmıyarak düzenleyip göstererek haksız para 
alanlar ve tüzükle belirtilecek vazifeleri yaparken 
veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tan
zim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan bilgi 
ve belge verenler hakkında 343 ncü, 

Maddelerine göre kovuşturma yapılır. 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, bu 124 

ncü maddenin aylık sahiplerine ait cezai müey
yidesini bendeniz yersiz buluyorum. Bu şahsi 
bir haktır. Biraz yukarda, zamanaşımı halinde 
nasıl bir muamele yapılacağını belirtmiş bulunu
yoruz. Bendeniz yoklamaya gitmedimse, maaş 

fedakârlık yapmış 
olurum. Alırım veya almam, o başka bir iştir. 

Bunları Ceza Kanununun 528 nci maddesine 
göre cezalandırmanın sebebini anlıyamıyorum. 

Komisyonun bu ciheti açıklamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Efendim, San
dık tediyelerini kolaylaştırmak için ilgilileri 
beyana ve icabında bu beyanı tevsika davet ede
cektir. İstenilen bu beyan kâğıtlarını vaktinde 
vermiyenler ve geciktirenler için 528 nci madde 
ile kabahat nev'inden hafif bir ceza tâyin etmiş 
ve bu suretle Sandık muamelelerini sürünceme
de bırakmamak için müeyyide kabul edilmiştir. 
Bugün yürürlükte bulunan, kanunda da mev
cuttur. 

VASFİ GERGER (Crfa) — Bendeniz bunu 
anlıyamıyorum, şahsi bir haktır. Bu hakkımı 
almaktan vazgeçersem, niçin bir ceza müeyyide
si ile karşı karşıya bulunayım? Ceza Kanununun 
528 nci madde ile hak sahibini ceza tehdidi al
tında bulundurmanın mânası yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Hakkınızdan 
vazgeçmiş değilsiniz. Yoklama muayyen devre
lerde yapılacaktır, bu devrelerde yoklama ile 
mükellef olan memurun sorduğu bir beyanı yap
mamak, nihayet Hükümet emrine muhalefettir. 
528 nci madde de bunıı cezalandırıyor. 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddenin ikinci fıkrasının kaldırıl

masını teklif ederim. 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerker 

BAŞKAN — İkinci fıkra şu : « aylık sahip
lerinden tüzükle belirtilecek beyan kâğıtlarını 
veya istenecek her çeşit belge veya bilgilri ver
miyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar 
hakkında 528 nci maddeye göre kovuşturma ya
pılır ». 

Bu değil mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ'. FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Beyan kâğıdını 
hilafı hakikat vermişse ceza görmesin mi? 

VASFİ GERGER (Urfa) — O görsün.. 
BAŞKAN - • Sizin takririnizin mahiyeti, bu 

fıkranın ihtiva ettiği, iki hükümden ikincisine 

856 
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taallûk etmektedir. Birincisi hilafı hakikat be- i 
yan kâğıdı doldurmasıdır, bunu kabul ediyor
sunuz, bir de beyan kâğıdını vermemek husu
sunun çıkarılmasını istiyorsunuz. 

Komisyon bu ikinci kısmın çıkarılmasına 
lüzum görmüyor mu? 

GEÇİCİ: KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOfJU; (Kayseri) - • Bu kısmın da 
kalmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN - • O halde önergeyi oyunuza su
nuyorum; Kabul edenler.. Etmiyenlcr.. Önerge 
nazarı itibar,", alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum; Kabul eden
le*.. Etmiyenler.. 124 ncü madde kabul edilmiş
ti*. 

Otuz beşinci Kısım 
Biriktirme Sandığı 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Emek
lilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınan
lardan yaşlan 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emek
li keseneklerini geri aldıktan sonra emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere, belediye başkanlığı
na. illerin daimî komisyonu üyeliğine veya 130 
nen maddede yazılı vazifelere geçenlerden: 

a) Keseneklerini geri vererek 102 nci mad
deye göre yapılacak hesapla yaş sayısı 40 ı 
aşanlar; 

b) Keseneklerini tâyin olunan müddet için
de iade etmiyen veya esasen geri vermek iste-
miyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar; 

Tevdiatçı olarak, (Biriktirme Sandığı) na 
alınırlar. 

Tevdiatçılardan, iştirakçilerden alındığı gi
bi hei' çeşit kesenek ve kurumlarından da kar
şılıkları ile 34 ve 38 nci. maddelerde gösterilen 
paralar alınarak bu sandıktaki hesaplarına ge
çirilir ve bunlarla bunların işletilmesinden cl-
dö edilen paralar (Biriktirme Sandığı) ıım ge
lirini teşkil ederler. 

BAŞKAN - . Söz yoktur; Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMÎ ALTINCr MADDE — Tovdi-
atçıların; bu kanun gereğince iştirakçilere 
emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylı
ğı bağlanmasını veya (Toptan ödeme) yapıl
manın! gerektiren durumlara girmelerinde Bi, 
riktirıvkı Sandığındaki hesaplarında toplanmış 
bütün, kesenek ve karşılıkları, yıllık toplamla
rının (/t 4 ü üzerinden hesaplanacak mürekkep 
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faizi ile toptan kendilerine ödenerek ilgileri ke-
silL\ 

ölümlerinde, bu paralar dul ve yetimlerine 
bu kanunun dul ve yetim aylıkları hakkındaki 
esa; ve nispetlerine göre ödenir. 

Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri.. 
verilmesini gerektiren sebeplerle veya 1)2 ne» 
maddede yazılı durumlardan birine girmeleri. 
dolayısiyle vazifelerinden ayrılışlarında yalnuc 
birikin ir; kesenekleri «34 ve 38 nci maddelere 
göre. alınan, paraların kesenek itibar çeliku kı
sımları dâhil» faizsiz olarak toptan, ödenerek 
ilgileri kesilir. 

113 ve 114 ncü maddeleı- hükümleri bu mail
de gereğince yapılacak ödemeler hakkında da. 
tatbik olunur. 

Bu kanun gereğince aylığa' müstahak dr.l 
vo yetim bırakmıyan tevdiatçıların. (Biriktir 
îiK! Sandığı) odaki paraları T-ürkiyc Cumhuri
yeti Emekli Sandığına kalır. 

ı$AŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Otuz altıncı Kısım 
Çeşitli hükümler 

YÜZ YlRMt YEDİNCİ MADDE — Bu ka
nun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık 
sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşit
leri ve şekilleri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — 107 
ve 124 ncü maddeler dışında Sandıkça istenilen 
her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç 
cevap vermiyen kurumlarla tüzel kişiliği haiz 
yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emekli
lik hakkı tanınan vazifelere ilk defa 'alınanlar
dan istenilen beyan kâğıtlarını kasten yanlış 
olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun ilgisine göre 230 veya 528 nci maddeleri ge
reğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara 
uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlik
te hüküm ile kendilerine ödettirilir. 

Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazife
lerine açtıktan alınanlardan iki ay içinde bu ka
nun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge 
ve. bilgileri vermiyenlerin mütaakip aya ait ay
lık veya ücretleri ödenmez. 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 857 -
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YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Va

zifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple za
rar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan 
dolayı âdi malûl durumuna girmiş iştirakçilerle 
tevdiatçıların veya bunlardan ölenlerin, dul ve 
yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları 
dâvaları Sandık dâhi kovuşturmaya ve bu dâ
valara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve 
yetimler tarafından dâva açılmamış ise bunu 
doğrudan doğruya açmaya yetkilidir. 

Dâva sonunda para tazminatı da alınırsa 
bundan kovuşturma için yapılan masraflarla 
birlikte emekli, âdi malûllük, dul ve yetim ay
lıkları bağlanan hallerde bu aylıkların beş yıl
lığı ; (Toptan ödeme) veya tevdiatçıya ödeme 
yapılan hallerde de bunların toplamının yarısı 
Sandıkça alınarak, varsa, geri kalanı ilgililere 
ödenir. 

Sebep olanlar iştirakçi veya tevdiatçı ise ve 
bunlara bu kanıma göre Sandıklarca her hangi 
adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkak
ları dâva sonuna kadar hökmolunaeak tazmina
ta karşılık olmak üzere ödenmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — İştirakçi veya 
tevdiatçılardan Millî Korunma Kanununa göre 
kurulan kadrolara veya (Kurumlar) dışında ka
lan müessese, teşekkül ve ortaklıklardan ken-

. 1949 O : 2 
dilerine sözü geçen kanuna dayanılarak vazife 
verilmiş bulunanlarda bir vazifeye nakil su
retiyle tâyin edileceklerin, Sandıkla ilgileri ke
silmez. Buralarda geçecek fiilî hizmet müddet
leri bu kanun esaslarına göre evvelki fiilî ve iti
bari hizmet müddetlerine eklenir. Aylıklarından 
kesenek ve çalıştıkları yerlerden de karşılık alı
nır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeıuer... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Aylık bağ
lanması gerekirken (Toptan ödeme) yapılmış olan 
hallerde bağlanan ajlıklar, ödenen paranın ta
mamı geri alınıncaya kadar verilmez. 

(Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık 
bağlanmış olan hallerde de ödenmiş aylıkların 
toplamı, hesaplanarak (Toptan ödeme) den in
dirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun 
mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapı
lacak kanunlarda yer alır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE 
yazılı kanunlar kaldırılmıştır: 

Aşağıda 

D 
2) 

3) 
4) 

5) 

Tarihi 

27 8 .1337 
27 . 2 . 1340 

8 . 2 . 1341 
2. 6 .1026 

2'2. G .1927 

Kanun 
No. 

147 
408 

551 
000 

1122 

25 . G . 1927 lldfi 

A d ı 

Müftülerin Tekaütten İstisnası hakkında Kanun. 
Mücahedei Milliyede Şehit olan gedikli kuvayi milliye zâbitan ve ef
radı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 
Tekaüt maaşı ita muallim vo müderrislik, doktor, oczaeı, baytar, mü
hendis ve kondüktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içtima edebile
ceğine dair Knnun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine dair olan 8 Şubat 1341 ta
rih ve 551 numaralı Kanunun 7 nei maddesino bir fıkra ilâvesi 
ile 11 nei maddesine merbut cetvelde bâzı tadilât icrasına dair Ka
nım. • 
İtalya, Balkan îlarbleri ile Harbi Umumide duçarı maluliyet olan
lardan İstiklâl Muharcbatına iştirak edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli 
ve 551 numaralı Kanundan istifadeleri hakkında Kanun. 
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Kanun 

Tarihi No. A d i 

. 5 .1928 1330 Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası Memurlarının Tekaüt Maaş
larına dair Kanan. 

. 6 .1930 1683 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu. 

. 2 .1931 174G Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nei maddesine bir fıkTa tez-
yiline dair Kanun. 

. 7 .1931 1842 Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 3 ncü 
maddesinin mülli memurlara aît olan kısmının (a) fıkrası hükmün
den istisnasına dair Kanun. 

. 5 . 1932 1977 1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü ve 6 nci 
maddelerinin tadili hakkında Kanun. 

. 6 .1932 2026 7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun. 
. 11 .1932 2071 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 ncü maddesinin tadiline ve 

mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun. 
1 . 1933 2097 Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkında Kanun. 
5 .1933 2169 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair Kanun. 

. 5 .1933 2190 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 nci maddesinin tadili hak
kında Kanun. 

6 .1933 2264 İstanbul Mahallî İdaresi ile Ankara Merkez Belediyesi Memurları 
Tekaüt Kanunu. 

10 .1933 2324 788 numaralı Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair Kanun. 

12.1933 2348 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlümü 
Memurlarına dahi teşmili hakkında Kanun. 

3 . 1934 2388 Polis Mensuplarının Yaş hadlerine dair Kanun. 
5 . 1934 2454 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları 

Tekaüt Sandığı Kanunu. 
6 . 1934 2509 1683 numaralı Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Kanun. 
6 . 1934 2543 Tekaüt Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Kanun. 

12.1934 2636 Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olan 2324 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 

12 . 1934 2662 2454 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasını değiştiren 
Kanun. * - - • ^ M Ş 

1 . 1936 2904 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumi İdaresi Memurları 
Tekaüt. Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek Kanun. 

3 . 1936 2921 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu. 
4 .1936 2936 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 

ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine dair Kanun. 
4 .1936 2941 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
4 .1936 2945 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlümü 

Memurlarına dah i teşmili hakkındaki 9 Kânunuevvel 1933 tarih 
ve 2348 sayılı Kamına ek Kanun. 
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

•31) 15 . 5 .1936 2969 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun. 

32) 11 6 .1936 3028 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair 
Kanun. 

33) 12 . 6 . 1936 3048 Denizyolları ve 'Akay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki 2248 numaralı Kanunun 15 nci maddesine ek Kamın. 

31) 20.11 .1936 3066 Askerî "ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilme 
sine dair Kanun. 

35) 21.12.1936 3079 Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarımı 
göre tâyin olunan yaşlan bildiren Kanun. 

30) 29 . 1 .1937 3107 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkra
lar eklenmesine dair Kanun. 

37) 15 . 2 . 1937 3137 Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar İdareleri 
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu. 

38) 1 2 . 0 . 1 9 3 7 3255 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
39) 17.12.1937 3286 Askerî ve Mülki Tekaüt Kannmınnn 69 ncu maddesinin değiştirilme

si hakkında Kanun; 
40) 3 . I .1938 3297 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 nci maddesinin değiştir:! 

meşine dair Kanım. 
41) 21 . 3 .1938 3337 Askerî ve Mülki Tekaüt. Kanununun 48 nci maddesini değiştiren 

Kanun. 
42) 13 . 4 .1938 3360 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 ncü maddesini değiştiren 

Kanun. 
43) 2 . 1 . 1939 3549 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılmasına dair Kauuuıı. 
44) 20 . 1 . 1939 3575 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun. 
45) 19. 0 .1940 3886 Vilâyet Husıtsi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkındaki 2097 sayılı Kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanun. 

46) 11,12.1940 3937 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 nci maddesi ile 07 
nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun. 

47) 6 . 1 .1941 3977 Hatay Hükümeti iden devrolunan Mütekait ve Yetimlerin Aylık
ları hakkında Kanun. 

48) 2 1 . 4 .1941 4001 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi îdaresi Memur
ları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara bâzı 
hükümler eklenmsine ve bu kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

49) 21 ., 5 . 1941 4034 Dahiliye Memurlarından bir kısmının Tahdidi sinlerine dair Ka
nunun 2 nci in adresinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

50) 2 . 6 .1941 4056 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 ncî maddesinin tadiline vo 
bu kanuna bâzı r.ıaddelcr ilâvesine dair Kanun. 

51) 1 8 . 6 . 1 9 4 1 4067 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet -
velin değiştirilMeşine dair Kanun. 
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O': 

0 
) 

) 

Tarihi 

2.7.1941 

2. 2 .1942 

20. 5 .1942 

14 . 8 . 1942 

Kanun 
No. 
4085 

4188 

4222 

4295 

A d ı 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair Kanun. 

Askerî Fafrik&lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun. 

) 20 . 5 .1942 ' 4222 İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkında 
Kanun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun 36 neı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

) 14. 8 .1942 4298 Eşkiya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 sayılı Kanun
ların 24 ve 21 ııci maddelerinden istifade etmeleri hakkında Ka
nun. 

) 30 . 12 . 1942 4346 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 ucu maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

) İ.4..1 .1943 4369 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bâ'ü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun. 

) 15. 1 .1943 4380 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 3066 sayılı Kanunun 2 nei ve 3 ncü fıkralarının 
tadiline dair Kanun. 

) 14 . 7 . 1943 4463 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı Kanuna ek Kanun. 
) 19. 7 . 1943 4477 İktisadi Devlet Tşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 

4222 sayılı Kanıma ek Kanun. 
) 6 . 3 . 1944 4526 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine ait 551 sayılı Kanunun i l nci 

maddesine bağlı emraz cetveline bir fıkra ilâvesi hakkında Kamun. 
) 10. 4 .1944 4540 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecefc te

kaüt aylığı ve t.ızminat hakkında Kanun. 
) 17. 4. . 194,4 4546 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 nci maddesini değiştiren 

Kanun. 
) 19 . 6 .1944 4594 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me

murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 

) 2 . 8 . 1944 4640 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Te-
- - Icaüt Sandığı hakkındaki Kanuna ek 4001 sayılı Kanuna bir mu

vakkat madde eklenmesine dair Kanun. 
) 25 . ti . J'345 :•/; 4765 Subay ve Askerî Memurların Tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göıe 

tâyin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı Kanuna ek Kanun. 
) 2 . 7 .1945 4778 Devlet-Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 

4222 sayılı Karmuıı 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. 

) 13.12.1946 4867 Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 
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Tarihi 

70) 3 . G . 1946 

7.1) 10. 6 . 1946 

7.2) 17. 6 .194' 

73) ..18. 6 . 1947 

74) İS . 6 . 1947 

75) 20. 2 . 1948 

Kanun 
No. 

4913 

4923 

5094 

5101 

5107 

5191 

A d ı 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve İller Bankası Emekli 
Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve bu kanuna bâaı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun. 
Askerî FabrikalarTekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun. 
Polis Memurlarının Yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Emekli, dul ve Yetim Aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli ol-
mıyan subay, askerî ve mülki memurlarla bunların yetimlerine bir 
defaya mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye tâbi tu
tulmaması hakkında Kanun. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — 551 numa
ralı Kanunla harb malûllerine bâzı haklar veren 
kanunun da buraya geçirileceğini geçen gün ko
misyon kabul etmişti. Halbuki burada tesadüf 
edemedim. 

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 FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 551 sayılı Terfi 
Kanunun tanıdığı halkları 'bu kanunun bünyesin
de aynen tanıdığımızı geçen gün de ifade etmiş
tim. Sayın Bekir Kaleli, unutulmuş bir şey var
sa komisyona verelim, bir defa daüıa tetkik edil
sin dedi. Eğer buralarda unutulmuş ve hüküm
lerimizde tanınmamış bir vaziyet varsa tetkik 
ve tashih edeceğiz. Onun için kalmasında mah-

Kanunun 
Tarihi Sayısı Adı 

zıır yoktur. 
BAŞKAN — Komisyonun bu izahatından 

sonra söz istiyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler.,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1306 
tarihli Idarei Mahsusa Memurları Tekaüt Ni
zamnamesi kaldırılmıştır : . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kaimi edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda 
yazılı kanunların, hizalarında gösterilen madde, 
fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır: 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

21 . 12.1330 147 Mektebi Harbiycden başaha- 7 nci maddesinin emeklilik iş-

2) 24 . 12 . 1330 172 

detname neşet edenlerin kı
taata sureti tevzi ve istihdam
ları hakkında Kanunu muvak
kat. 
Bahriye efrat ve küçük za-
bitam ile gedikli zabitanı Ka
nunu. 

lerine matuf hükmü. 

22 ve 25 nci maddeleriyle 20, 21, 
23 ve 24 ncü maddelerinin emek
lilik hususlariyle ilgili hükümleri. 
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Kamum» 

Tarihi Sayısı Adı 

3) 13.10.1335 

4) 1 8 . 3 . 1926 

5) 7 . 6 . 1926 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

U) 

12) 

13) 

26. 

•J6. 

23, 

25. 

28. 

24. 

15. 

21; 

5 

6 

6. 

6 

5 

5 

5 

5 

.1927 

.1927 

.1927 

.im 

.1928 

.1929 

.1930 

.1930 

14) 

ıs);; 

16v 

10. 6 . 1930 

20, 6 .1931 

7 1 .1932 

Tahsisatı Fevkalâde Kararna
mesi 

788 Memurin Kanunu 

912 Ordu, Bahriye, Jandarma, Zâbi
tan ve Memurini hakkında Ka
nun 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

1108 Maaş Kanunu 

1144 Dalgıç, Zâbitan ve Efradına ve
rilecek zamaim hakkında Kanun. 

1154 Hariciye Vekâleti Memurin Ka
nunu 

1324 Damga Resmi Kanunu 

1453 Zâbitan ve askeri memurların 
maaşatı hakkında Kanun 

1613 Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hak
kındaki Kanun 

1626 11 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 
muaddel maddesinin tadiline 
dair Kanun 

İTr2 tik ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hak
kında Kanun 

1851 Vilâyetler idaresi Kanununun 
bâzı maddelerini muaddil Ka
nım 

1990 Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini suiistimal edenler 
ile vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilıni 
yenler hakkında yapılacak mu 
ameleye dair Kanun. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

Erat ve askerî okullar öğrencileri
nin aylıklarının tahsisatına 
ait olanlar dışında kalan hü
kümleri. 
37 ve 75 nei maddeleri ile 77 
nci maddenin emekliye ayırnııya 
ait hükmü ve müzeyyel maddesi. 
3, 10 ve 11 nci maddeleri ile 1278 
sayılı Kanunla değişik 5 nci mad-
desinm, emekliye ayırmıya ait hü
kümleri. 
60 nci maddesi ile 47, 48 ve 138 nci 
maddelerinin bu kanuna uymıyan 
hükümleri. 
13 ncü madesinin bu kanuna uy
mıyan hükmü ile 20 nci maddesi
nin emekli aidatına ilişkin hükmü. 
5 nci maddesi. 

11 nci maddesi. 

32 nci maddesinin 12 nci ve 3478 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile değişik 23 ncü fıkraları. 
7 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli aylığı
nın hesabında esas tutulacak ay
lığa ait hükmü. 
Muvakkat maddesinin son fıkrası 

29 ncu maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin son fıkrası 

1 ve 2 nci maddelerinin emekli
liğe ait hükümleri. 
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Kamınım 
Tarihi Sayısı 

17) 29. 4 .1932 2159 

18) 31 . 5 . 1933 2248 

19) 29. 5 .1934 2467 

20) 16. 6 .1934 2514 

21) 30. 6 .1934 2550 

22) 4 . 7 .1934 2556 

23) 23 . 12 . 1934 2658 

24) 23.12.1935 2871 

25) 16. 3 .1936 2919 

26) 29. 5 .1936 2996 

27) 29. 5 .1936 2997 

28) 8 . 6 . 1 9 3 6 3007 

29) 9 . 6 . 1 9 3 6 3017 

30) 10. 6 .1936 3023 

: 93 26.5.1949 O 

Adı 

İnhisarların îdarosi hakkımdaki 
16G0 numaralı Kanuna müzey-• 
yel Kanun. 
Denizyolları A. K. A. Y. işlet
meleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilâtı hakkında Kanun. 
İstanbul Üniversitesinin Muv-a-
ze:ıei Umumiyeye alınmasına 
dair Kailini. 
Divanı Muhasebat Kanunu. 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 57 
ve 60 neı maddelerini değiştiren 
ve bu kanuna bir madde ekliyen 
Kanun 
Hâkimler Kanunu 

Memurin Kanununa ekli Kanun 

Arazi ve Bina vergileri ile bun
lardan alınacak İktisadi Buhran 
Vergisinin Vilâyet Hususi İda
relerine devri hakkında Kanun 
Memurin Kanununun bâzı mad-. 
deleri ile buna müzeyyel olan 
1777 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında 
Kanun. 
Maliye Vekâleti Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun 
Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkında Kanun 
Kültür Bakanlığına bağlı Ertik 
Okulları öğretmenleri hakkında 
Kanun. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Ka
nunu 
İstanbul ve İzmir Limanlarının 
sureti idaresi hakkında Kanun 

: 2 
KaldıMen madde, fıkra ve 

hükmü 

7 noi maddesi./ 

15 ne i maddesi 

8 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

72 ve 73 ncü maddeleri ile 11 nci 
maddesinin bu kanuna uymıyan 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli, dul ve 
yetim aylıklarına ve tazminata ait 
hükümleri. 

69 ncu maddesi ile 7d ncu mad
desinin (d) fıkrası ve 80 nci mad
desinin emekliliğe ait hükmü. 
1 nci maddesinin emekliye ayırma
ya ait hükmü. 
14 ncü madesi. 

3 ncü: maddesinin emekliye ayrıl
ma ve ayırmaya ve emeklilik 
hususlarına ait hükmü. 

Geçici 3 ncü maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 
Geçici 1 nci maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 

2 nci maddesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

81, 82, 85 ve Sfrncı madeleri. 

22 nci maddesi. 

— 864 — 



B 
r : Kanunun 
Tarihi Sayısı 

31) 12. 6 .:m 3045 

32) 4.6.1937 3201 

33) 4. 6 .1937 3202 

34) 4.6.1937 3204 

35) 30. 5 .1938 3407 

36) 3.6. 1938 3424 

37) 10. 6 .1938 3433 

38) T17. 6 .1938 3460 

39) 24. 6 .1938 3485 

40) 24. 6 . 1938 3486 

41) 24 . 6 .1938 3492 

42) 27. 5 .1939 . 3613 

^3) 7.6. 1939 36oo 

44) 26. 6 .1939 3653 

: 93 26.5.1949 O : 

Adı 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası Teşkilât ve Orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyele
ri hakkında Kanun 
Emniyet Teşkilâtı Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu 

Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu 
İlk Tedrisat Müfettişlerim 
Muvazenei Umumiye içine alın
masına dair Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkında Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle ku
rulan iktisadi Teşekküllerin Teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri 
hakkında Kamun. 
Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun 
Denizaltı sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun bâzı hü
kümlerini değiştiren Kanun 
Münakalât Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanun. 

Devlet Denizyolları ve Devlet 
Limanları İşletme Umum Mü
dürlüklerinin Teşkilât ve "Vazi
felerine dair Kanun. 
Yalova Kaplıcalarının İşletmesi 
ve kaplıcaların inkişafı işlerinin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletine bağlı hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekküle devri hakkın
da Kanun. 

2 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

11 nci madesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

56 nci maddesinin, son bendi ile 
57 nci maddesi. 
55 - 69 ncu maddeleri ile 70 nci 
maddesinin 3 ve 4 işaretli bend-
leri. 
3 ncü madesinin 2 nei bendi. 

5 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 
8 nci maddesi. 

Muvakkat maddenin (e) bendi. 

11 nci maddesi ile 5131 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi. 

9 ve 10 ncu maddeleri. 

6 nci maddesi. 

r6 ncü maddesinin Denizyolları ve 
Limanları Emekli Sandığına ait 
hükmü. 
17 ve 18 nci maddeleri 

14 ncü maddesinin emekliye ait 
hükmü. 

— 865 — 
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45) 

46) 

47) 

Kanunun 
Tarihi 

30 . 6 .1939 

18 . 1 . 1940 

22. 5 .1940 

Sayısı 

3656 

3779 

3835 

48) 

49: 

54) 

55) 

56) 

18 .12 .1940 

2 . 6 . 1 9 4 1 

3944 

4060 

50) 

51) 

52) 

53) 

22. 

26. 

19. 

5 . 

12, 

,12 

, 6 

, 7 

,1941 

. 194: 

.1942 

.1943 

4157 

4161 

4274 

4454 

9 . 7 . 1943 4459 

14. 7 .1943 4464 

14 . 7 . 1.948 44o6 

Adı 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanun 
Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka
nun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunda bâzı değişiklikler- icrası
na ve vatani hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılması
na dair Kanun 
Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı Memurları Teşkilâtı hak
kında Kanun 
% 5 faizli Hazine Tahvilleri ih-
ı acına dair Kanun 

Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin Biriktirme ve Yardım San
dığı hakkında Kanun 
Maaş Kanununa ek Kanun 

Köy okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanunu 
Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Ka
nunu. 
Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Me
murları Teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
Memurini Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 
1683 sayılı Kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olan tekaüt ve yetim ay
lıkları ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hakkında 
Kanun 
Mamak Gaz Maske Fabrikasının 
Millî Müdafaa Vekâletine devri 
hakkında Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra va 
hükmü 

24 neü maddesi. 

11 nei maddesi. 

Vatani hismet tertibinden bağla
nan maaşlara zam yapılması hak
kındaki 2 nei maddesi dışında ka
lan hükümleri. 

5 nei maddesi ile 13 neü maddesi-
rin emekliye ayırma ile ilgili 
Lükmü. 
2 nei maddesinin bu kanunun ge
çici 2, 3 ve 5 nei maddelerinde ge
çici olarak çalışmaları kabul edi
lenler dışında kalan emekli san
dıklarına ait hükmü. 
1 nei maddesinin (b) ve (e) fık
ralarının bu kanuna uymiyan hü
kümleri. 
9 ucu maddesi ile bu kanuna ay
kırı hükümleri. 
65 nei maddesi. 

50 nei maddesi ile 41 nei maddeni 
nin emeklilik ile ilgili hükmü. 

16 nei maddesinin eaıekli sandı 
ğma ait hükmü. 

Vatani hizmet tertibinden bağla
nan aylıklara ait 4 neü maddesi 
dışında kalan maddeleri. 

4 neü maddesinin lıizıuetlileıinia 
emeklilik işleri için 3575 sayılı 
Kanuna atıf yapan hükmü. 
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Kanunun Kaldırılan madde, fıkra ve 

Tarihi Sayısı Adı hükmü 

16 .7 .1943 

13 .9 .1943 

24. 1 .1944 

21. G . 1944 

21 . 6 .1944 

21 . 6 .1944 

10. 7 .1944 

17 . 7 . 1914 

4467 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
3424 ve 3822 sayılı Kanunlarda 
değişiklik yapılması ve bu ka
nunlara bâzı hükümler ilâvesi 
hakkında Kanun 

4489 Yabancı memleketlere gönderile
cek memurlar hakkında Kanun 

4517 Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün kaldırılması vç 
vazifelerinin Devlet Denizyolla
rı ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne verilmesi hakkın 
da Kanun. 

4598 Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında Kanun. 

4600 Subay ve Askerî Memurların 
Maaşlarına dair 3661 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Ka
mın. 

4601 Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3779 numaralı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında Kanını. 

4609 Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka
nyonun 18 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun. 

4620 Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair olan Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 3173 
say ıh Kanuna ek Kanun. 

3 ncü -maddesi. 

2 nei maddesini» (a) fıkrasının 
fiilî hizmete art hükmü. 
3 ncü maddesi. 

8 nei maddesinin emekli ikrama 
yesinin vergi ve tevkif ata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

4 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine atıf ya
pan hükmünün emekli ikramiye 
yesine ait kısmı. 

3 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 ncı maddesine atıf ya
pan hükmünün emeldi ikramiye
sine ait kısmı. 

1 ncı maddesinin son fıkrasmm 
900 sayılı Kanuna atıf yapan 
hükmü. 

10 ncu maddesinin emekli ikra
miyesinin vergi ve tevkifata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

-m-



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

65) 17. 7 .1944 4621 

GG) lo 7 .1944 #.23 

§'<) 3. 8 .1944 4644 

68) 3.8 .1944 4648 

69) 15. 1 .1945 4697 

70) 13 . 6 .1945 4759 
71) 27. 6 .1945 4772 

72) 21.12 .1945 4805 

7.8) 21.12 .1945 4806 

74) 21 .12 .1945 4807 

: 93 26 . 5 .1949 O 

Adı 

Bankalar ve Devlet müessesele
ri Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun. 
Yer sarsıntısından evvel ve son
ra alınacak tedbirler hakkında 
Kanun. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna ek Kanun 

Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
ek maddelerin çıkarılmasına dair 
Kanun 

Şirketi Hayriyenin satınalınma-
sına dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkında Kanun. 
İller Bankası Kanunu 
îş Kazaları ile Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Ka
nunu 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Ka
nun. 
Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 sayılı Kanunda 
ve gedikli subay maaşlarında 
değişiklik yapılması ve aylıkla
rından % 5 emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında Kanun. 

: 2 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

8 nci maddesinin emekli ikramiye
sinin vergi ve tevkifata tâbi olma
dığına dair hükmü. 

28 ve 29 ncu maddelerinin emek
li, dul ve yetimlere ait hükümleri. 

6, 7 ve 8 nci maddeleri ile geçici 
2, 3, 4, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 
geçici 5 nci maddesinin emeklili
ğe ait hükümleri. 
Millî Korunma Kanununun bu ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesi
nin (XI) nci ve (XII) nci bent
lerinin emeklilikle ilgili hüküm
leri. 
5 nci maddesi ile Sözleşmenin 4 ncü 
maddesinin bu Kanuna uymayan 
hükümleri. 
24 ncü maddesi.. 
83 ncü maddesinin bu kanıma uy
mayan hükümleri. 

4 ncü maddesi. 

3 ncü maddesi. 

3 ı.cü maddesinin 4805 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine atıf ya
pan hükmü ile 4 ncü maddesinin 
son fıkrasının 4598 sayık Kanı
nım 8 nci maddesinin emekli ik 
ramiyesine atıf yapan hükmü. 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

75) 29. 5 .1946 4910 

70) 13. 6 .1946 4936 
77) 14. 6 .1946 4947 

7.8) . . 28.12.1946 4988 

79) 28.12.1946 4989 

80) 28. 12.1946 4990 

81) 28.12.1946 4992 

82) 4 . 9 . 1 9 4 7 5129 

88) 22.12.1947 5142 
84) 30. 1 .1948 5166 

85) 10. 7 .1948 5250 

: 93 26.5.1949 Ö 

Adı 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 
Kanun. 
Üniversiteler Kanunu. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanunu. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanoala buna ek 
4644 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun. 
Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı 
Kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 
Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları
na zam yapılması hakkında Ka
nun. 

Köy Enstitüsü mezunu öğret
menlerle Köy sağlık memurları
nın geçimlerini düzenlemek üze
re 3803, 4274 ve 4459 sayılı Ka
nunlara ek Kanun 
1757 sayılı Kanuna ek Kanun 
Özel İdarelerden aylık alan ilko
kul öğretmenlerinin kadroları-
cm Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında Ka
nun 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

8 6 0 -

2 
Kaldırılan madde, fıkra vâ 

hükmü 

17 nci ve geçici 5 ve 6 nci mad 
deleri. 

66 nci maddesi. V 
Geçici 7 nci maddesi. 

2 nci maddesi ile 3 ncü maddesi
nin emekli kesenekleri ile emekli 
aylıklarının hesabında esas tutu
lacak aylık aslına ait hükmü. 

2 nci maddesinin emekli kesenek
leri ile emekli aylıklarının hesa
bında esas tutulacak aylık aslın:-t 
ait hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli kese
nekleri ile emekli aylıklarının he
sabında esas tutulacak aylık as
lına ait hükmü. 
1 nci ve 4 ncü maddelerinin vata. 
nı hizmet tertibinden bağlanmış 
aylıklarla ilgili olanlar dışında 
kalan hüküm ve maddeleri. 
8 nci maddesinin emeldilik sandı
ğı ile ilgili hükmü. 

2 nci maddesi. 
5 nci maddesi. 

4 ncü maddesi. 
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VEHBİ SARIDAL (Niğde) — El'ân mcr'i 

olan ve meriyeti devam edecek olan bâzı ka
nunların bâzı maddelerini veyahut bâzı mad
delerindeki bâzı fıkralarının çıkarılmasına dair 
olan 135 nci maddeyi şimdi okuduk. Bu madde
de elimizdeki tasarının 155 nci sahifesinde 
28 . XII . 1946 tarihli ve 4992 sayılı Kanunun 
birinci ve dördüncü maddelerinin vatani hizmet 
tertibinden bağlanmış aylıklarla ilgili olanlar 
dışında kalan hükümleri kaldırılmıştır deni
liyor. 

4992 sayılı olan bu kanun, çocuk zammına 
dair olan kanundur. Memurların çocuk zammı 
almakta olduğunu biliyoruz, her çocuk için 10 
lira zam almaktadırlar. Bu güzel ve hayırlı bir 
müessesedir, şimdi bu madde ile emeklilere ve
rilen bu çocuk zammının tayyedilmesi isteni
yor. Emekliler her çocuk için beş lira bir zam 
alırlardı. Ben güzel olan bu müessesenin kaldırıl
masını doğru bulmuyorum. Verilmekte olan 
bu beş lira esas itibariyle çok bir para da değil
dir, yüksek bir şey değildir. Denebilir ki, bunu 
şimdiye kadar Devlet w kurullar veriyordu, 
şimdi sigorta ve pirim esasına dayanan Handık 
verecektir mülâhazası ile kaldırmak istiyor
larsa, bu mülâhaza ile de olsa memleketimizde 
ç.oeuk yetiştirmek politikası bakımından da bun
lara ayda beş lirayı vermek ve devam etmek 
çok yerinde olur. önergemle bu maddenin tay-
yını teklif ediyorum. Kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

VASFİ GERGER (lîrfa) — Efendim; Veh
bi Sandal arkadaşımızın buyurdukları hakika
ten güzel ve mühim bir meseledir. Esasen, İm 
çocuk zammı hakkındaki kanun, .fevkalâde hal
lerin devamı müddetince yürüyecek olan mu
vakkat bir kanundur. Fevkalâde haller kalk
tıktan sonra bu kanun da zaten kendiliğinden 
kalkacaktır. Bu vaziyete göre Emekli Sandığı
na da ilerisi için bir külfet tahmil etmiş ol-
mıyacaktır. 

Arkadaşımızın fikrine bendeniz do iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ 

FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, emekli 
aylıklarına çocuk zammı diye bir zam yapıl
makta idi. Emeklilere bu kanunla esalsı bir 
surette zamlar yapıldığı ve çocuk zammı mu
vakkat bir zam olduğu için kaldırılmıştır. 
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Yalnız hidematı vataniyeden maaş alanlara 
ait kısım bırakılmış. Bu hususu tetkik etmek 
üzere komisyonca bir su komisyonda teşkil edil
miş ve esaslı şekilde incelenmiştir, yapılan 
bu incelemelerden sonra artık buna ihtiyaç kal
madığı içn kaldırılmış bulunmaktadır. 

Gl. EYÜP DTJRUKAN (Hatay) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) —Bu
nu tetkik eden komisyonda siz de vardınız 
paşam. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bu çocuk 
zammı emeklilerden kaldırılıyor. Fakat memur-
lardan kaldırılıp kaldılılmadığını bilemiyoruz. 
Memurlardan kaldırılıyor mu?. Yahut muvazzaf 
subay ve saireden kaldırılıyor mu?. Onlar kalı
yor, yalnız emeklilerin kalkıyorsa tabiî doğru ol
maz. 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Adaletsizlik olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Memurlar hak-
kınlaki vaziyeti bilemediğim için cevap veremiye-
ceğim. Böyle birşey müzakere mevzuu olmamış
tır. Kendimi bu hususta salâhiyattar addede-
meni. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bu çocuk 
zamları Sandıktan değil, Devlet Bütçesindeki ve
rilmek icabetmez mil. 

SAİT AZMİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Bu 
kanunda çocuk zammı diye esasen birşey kabul 
edilmediğine göre bunun nasıl verileceği hakkın
da bir hüküm de kabul edilmiştir. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bu çocuk zammı işi zaten bir az garip mu
ameleye tâbidir. Bir insan 600 lira maaş alırken, 
maaşı 200 liraya düşüyor, 150 liraya düşüyor. 
Bilfarz beş çocuğu var, bunun ikisi tarsildedir. 
Diyorlar ki, sen emekli oldun, senin çocuklarının 
hakkı 10 lira iken 5 liraya indiriyoruz. Biz bu 
haksızlığı ortadan kaldırmak isterken Sayın Ko
misyon bunu tamamen ortadan kaldırıyor. 

Arkadaşlar bu, alaletsiz bir iştir, çok yazık
tır. Bu işlerden biraz vazgeçsek iyi olur. Çok ri
ca ederim komisyondan bu kanun kalkamaz, Dev
let bunu borç edinmiştir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
çocuk zamlarının verilmesi hususunda ben de leh
te konuşan arkadaşlarımla beraberim. 
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Bir memur genç ikeıv çalışma çağında, aldı

ğı maaş ailesini geçindirecek bir hadde bulundu
ğu zaman çocuk meselesi belki fazla ehemmiyetli 
olmıyabilir. Fakat memur emekliye ayrıldıktan 
sonra maaşı azalınca ve bilhassa emeklilerin ço
ğunun çocukları yüksek tahsilde olduğuna göre 
çocuk zammına daha çok muhtaçtır. 

Bunu Hükümetten de rica edelim, bir sistem 
düşünerek devam etmesini kabul buyursunlar. 
(Reye sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, çocuk 
zammı Emekli Sandığında karşılığı olmıyan bir 
paradır. Emekli Sandığı bu parayı kendi üzerine 
alamaz. Portesi mühimdir. Üç milyon lira tut
maktadır. Kabul ettiğimiz hükümlerde emekli 
çocuklarının yüksek tahsile devam ettikleri müd
detçe kendilerine aylık bağlanmakta olduğuna 
göre bununla telâfi edilmiştir. Zaten mahiyeti 
muvakkattir bu sebeple kaldırılmıştır. Sandığa 
böyle bir külfeti tahmil, etmek doğru olmaz. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
ikisinin beraber olmasını adilâne bulmaz mısı
nız?. O da Devlet memura, o da Devlet memuru
dur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Memur çocukla
rını okutma; mamurların çocuklarının tahsilini 
bitirinceye kadar munzam bir tahsisat veren bir 
müessese mevcut değildir. Halbuki emekli ço
cuklarının orta öğretim ve yüksek öğretimi biti
rinceye kadar kendilerine muavenet edilmekte, 
aylık verilmektedir. Her şeyi verelim Paşam, 
şimdiye kadar Yüksek Kamutayda her zam tek
lifi için müzaheret edildiğini gördük, birçok ar
kadaşlar pekçok şeyler istedi. Meşhur bir söz 
vardır : Anladık, anladık bu yeldeğirmenidir 
ama bunun suyu nereden geliyor? Başüstüne 
bunu da kabul edelim ama şu şartla; emeklilik* 
keseneği olarak, memurlardan % 5 yerine % 6 
alalım maaşlar yükseldikçe müterakki nispeti 
kabul edelim, 500 liraya kadar olanlardan % 5, 
750 liraya kadar aylık, ücret alanlardan % 6, 
750 liradan yukarı alanlardan % 8 keselim em
riniz baş üstüne verelim. Ama karşılığı olmıyan 
bir şeyi vermek sandığı çökertmek demektir. 
Meşhur sözdür : Bende Kızılırmaktan su bağış
lamıyoruz, 
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Korgl. ALÎ RIZA ARTUJtfKAL (Manisa) — 

Mademki birinden kesiliyor, diğerinden kesil
miyor, mevzuatımızda müsavatsızlık olmasın 1? 
Yekdiğerine uyduralım diyorum. Yoksa müşkü
lâtını ben de biliyorum. Ama % 5 yerine 6 - 8 
nü kesilecek, kesilsin, takat bu müsavatsızlık 
ortadan kaldırılsın diyorum. 

SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Memurlara -tanmmıyan bâzı haklar emeklilere 
tanınmıştır. Bunun mukabilinde bazı tâvizler 
verilmiştir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; bir 
kere bu kanunun hükümlerine göre ihalen emek
li bulunanlarının maaşlarının ödenmesi kısmı kül
lisi itibariyle yine Devlete aittir. Emekli Sandığına 
intikal edecek değildir. Yani birçok emekli me
murların aylıklarını bu kanuna göre yine Ma
liye teşkilâtımız ödiyecektir. Ancak kaldırılan 
emekli sandıklarınca verilen maaşlar bu sandı
ğa intikal edecektir. İktisadi Devlet Teşekkül
leri Emekli Sandıkları gibi. 

İkinci arzım şudur : Bu çocuk zammı yeni 
bir şey değildir. Memurun maaşından esasen 

% 5 kesenek varken memleketimizde ihdas edilmiş 
olan çok hayırlı bir sistemdir. Mânası ve mahiyeti 
itibariyle hayırlı olan sosyal bir sistemdir. Me
mur bir aylığından emekli keseneği verirken 
karşılığında günün birinde emekli olursa çocu
ğu için 5 lira zam alacağını, emekli olmadığı 
takdirde de 10 lira çocuk zammı alacağını bil
mekte ve düşünmekte idi. Şimdi vaziyet şöyle 
olacaktır : Memurların çocuk zamları, fevkalâ
de haller kalkıncaya kadar bermutat her çocuk 
için 10 lira olarak ödenecektir. Emeklilere ge
lince : 4992 sayılı Kanun kaldırılınca kesilmiş 
olacaktır. Sarih olarak şunu arzedeyiım ki : 
Emeklilerin, dulların ve yetimlerin zihninde 
şöyle bir şey hâsıl olacaktır; bir çocuk zammı 
vardır, o da kalktı diyeceklerdir. Bu, üç milyon 
lira ile telâfi edilemiyeeek bfir durumdur. Bir 
kere emeklilere verilen çocuk zammına üç mil
yon lira gidiyor mu? Bu belli değildir. Sanırım 
ki, bütün memurların çocuk zammı ancak bu 
miktarı tutabilir. Çünkü emekli denilen adam 
zaten yaşlı bir adamdır. Bunların çocuk zammı
na müstahak çocukları pek azdır. Müstesna hal
lerde böyle zamma müstahak çocukları bulunur. 
Emeklilerin çocukları ekseriyetle 20 - 25 yaşını 
aşmış çoluk çocuk sahibi olmuş, evlenmiş insan
lardır. Onlara da zam verilecek değildir. 4992 
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sayılı olan bu Kanunu Meclisin kaldırmasını 
'bendeniz doğru bulmuyorum. Bu itibarla bir 
takrir sunuyorum, neye mal olursa olsun bu ka
nunu muhafaza edelim. Takririmin kabulünü 
arkadaşlarımdan rica ederim. 

Gl. EYÜP DURUKAN (HATAY) — Arka
daşlar, benim de maruzatım, aşağı yukarı Sayın, 
Vehbi Sandal 'm ajandır. Şimdiye kadar bu 
çocuk zammı esasen Hazine tarafından öden
mekte idi. Şimdi Emekli Sandığı kuruluyor 
diye emeklilerin çocuklarına verilmekte olan bu 
zammın kesilmesi katiyen doğnı değildir. Bilâkis 
şimdiye kadar vâki olan şikâyet memurların ço
cuklarına 10 lira verildiği halde emeklilerin, dul 
ve yetimlerin çocuklarına 5 lira veriliyor şikâ
yeti idi. Şimdi bu şikâyet üzerine bir daha ilâ
ve ediyor, bu 5 lirayı da kesiyoruz. Binaena
leyh, bütün emekli dul ve yetimlerin bu haklı 
şikâyetlerine daha çok yer vermiş oluyoruz. Bu, 
âdilâne değildir. Arkadaşların da belirttiği gi
bi, bu fevkalâde hallere mahsustur. Yann in-
şaalluh daha normal vaziyete girdiğimiz takdir
de, memurunki de kesilecek, emeklininki de 
kesilecektir. Onun için bu kamınla emeklilere 
bir taraftan ufak bir yardım yaparken diğer 
taraftan ufak da olsa bu kesintiyi yapmak 
doğnı değildir. Bu hem adaletle ve hem de hak
kaniyetle kabili telif olamaz, ben de bunun ke-
mafissabık memurlarmki gibi kalmasını vo hat
tâ memurlar derecesine çıkarılmasının daha doğ
ru olacağını arzederim. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Saym arkadaş
lar; ben birkaç, nokta üzerinde durmak isterim. 
bir defa yeni kumlan bu müessese tamamen 
ayrı hususiyet arzeden bir müessesedir, istihdaf 
ettiği gayelerden birisi de sosyaldir. Şimdi bâ
zı noktalarda şöyle veya böyle yapılsın denildi
ği zaman hemen bunu Devlet üzerine alsm di
yoruz. Ben bilhassa Sait Azmi Beyin beyanatı 
üzerinde durmak istiyorum. 

Eğer hakikaten emeklilerin çocukları müna
kaşaya değer mahiyette ise ve hakikaten yerinde 
bırakılması vo bu şekilde muhafaza edilmesi esas 
itibariyle bence de lâzımdır ama, bunu Devlet 
Hazinesine yüklettiğiniz zaman bu yükün ağır
lığı bütün kütleye inikas edecektir. 

Devletin buraya yapacağı yardım yerine 
emekliye ayrılacaklar arasında, 500 lira alan
lardan yüzde beş vo ondan sonra muayyen bir 
miktarda olanlar artırılmak meselâ yüzde altı 
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ve ondan sonrakiler yedi vermek suretiyle me
sele hallolunur kanaatindeyim. 

Başlangıçtan beri dikkat ettim, konuşma
larımızda hesaptan fazla hisler hâkim oluyor, 
gerçi bunun böyle olması içtimai konularda lâ
zımdır, çok yerindedir, fakat bu müessesenin 
yapacağı yardımları mütemadiyen Devlet büt
çesine maletmek doiayısiyle halkın heyeti unuı-
miyesiııe intikal edecek, cemiyetin geçim ve 
yaşayış faktörlerine, münasebetlerine inikas et
tirecek bir yol aramak da doğru değildir. 

Çocuk zammını ayrı olarak mütalâa etmek 
herhalde çok yerinde bir iştir. Ama buna mu
kabil, bu ciheti çok şayanı tetkik görmekteyim. 
Ve arzediyorum. teklifim- Maaşı 500 liraya ka
dar olanlar için % 5 ondan sonra % G ve on
dan sonrası da % 7 - 8 versin. Kazanan insan
lar eğer kazançları üzerinden muayyen bir yüz
de verirlerse çok birşey kaybetmiş olmazlar, 
yani bu ödeme onları büyük bir zorluk vermez. 
Fakat yardım geniş olur. 

Eğer münasip görürseniz bir de önerge ver
mek muvafık olur kanaatindeyim. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) - - Muhterem ar
kadaşlar; emekliler, dul ve yetimlerinin hak
larının teminat altına alınması ve bunların 
refaha kavuşturulması dileğinde hiç şüphesiz 
tam bir mutabakat halindeyiz. Bu hususta hiç
birimizin kıl kadar geri veya ileri tarafımız yok
tur. Bu itibarla imkân dâhilinde olmak şar-
tiyle şahsan bendeniz her şeyin yapılmasına ta
raftarını. Yalnız bu müesseseyi kurarken bura
da mütaaddit vesilelerle izhar edildiği veçhile 
müessesenin matematiğe dayanan hesaba daya
nan, ilme dayanan ve böyle olması ieabedon 
bir karakteri olduğunu vo bu müessesenin bir 
sosyal yardım müessesesi olmadığını hatırda 
tutmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarımdan bâzılarının ileri sür
düğü gibi keseneklere bir miktar zam yapılması-
7iı Yüksek Meclis kabul buyurursa buna teka
bül eden nispette yardımlar faslına birşey ilâ
vesine ben de taraftar olurum. Ama Hazineye, 
Devlete bâr olduğunu ve Devlet Hazinesinin. 
bilhassa bu ciheti yüksek dikkatinize arzede
rim, 150 küsur milyon lira açığı bulunduğunu 
hesaba katarsak ve Emekli Sandığı hesapları
nın çok fazla bir nikbinlikle tutulmuş olduğu
nu göz önünde bulundurursak, yeni yeni fe
dakârlıklara gitmenin bu müessesenin hayatiye-
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tine çok tehlikeli rahneler açabileceğini taklar 
buyurursunuz. 

Arkadaşlar; Devlet Hazinesinin bence çok 
nikbin olan bir hesapla senede 80 milyon lira 
fedakârlık yapacağı ileri sürüldü. Bu yine ka
lırsa, bu kabul edildiği takdirde buna üç 
milyon liranın ilâve edileceği salahiyetli ağız
lardan söylenmiştir. Korkarını ki Devlet Ha
zinesinin. bu müesseseye yapacağı yardım bu ra
kamın çok üstüne çıkacaktır. Çünkü bir nokta 
gözden uzak tutuluyor arkadaşlar. O da şudur: 

Bugünkü hesaplar 60 - 70 bin emekli mev
cuduna istinat ediyor. Bu mevcut bundan 30 -
40 sene evvelki memurların akisleridir. Onun 
için memur sayımızın bugün yarısına baliğ ol
maktadır, yarısından da azdır. Fakat bu ge
çen Cihan Harbinden sonra muhtelif avanıilin 
tesirinde memur seyisi yüzde yüz arttı. San
dık bugün bunun baskısını hissetmiyor. Çünkü 
bu vatandaşlar bugün iş başındadırlar. Fakat 
on - on beş sene sonra bu kadro Sandığa yük
lenecektir ve Devletin bunun için vereceği ra
kam 30 milyonun çok üstünde olacaktır, iki misli 
olacaktır. Binaenaleyh esasen açık olan bir 
bütçe karşısında yeni yeni yüklemelere gitmenin 
bir vehamet doğurabileceğini yüksek takdirle
rinize arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; işin mâdelet tarafına gelince; 
bendeniz çok mübalağalı bulduğum birşey, yi
ne çocuk bahsinde kabul edilmiştir, itiraz 
edecektim, etmedim, arkadaşların temayülle
rine hürmet ettim. Fakat yine dünyanın hiçbir 
yerinde olmıyan birşeyi dün kabul buyurdunuz. 
Emeklinin kız çocuğu evlenmediği takdirde 
kaydı hayat şartiyle maaşını alacak, evlenip 
1 oşanırsa yine kaydı hayat şartiyle maaşını ala
cak. Bu kadar şefkatli bir müesseseyi hiçbir 
sigorta sandığının, hiçbir Devlet müessesesinin 
üzerine aldığını bilmiyorum. 

Sonra yine eski kanundaki erkek çocuklar 
hakkında olan aleyhle birtakım hükümler kal
dırılmıştır. Malûmu âlileridir ki; 18 yaşını bi
tirdiği takdirde liseyi bitiremiyen çocuğun maaşı 
kesiliyordu. Bu gibi azaltıcı hükümler de kal
dırılmıştır. pjski mütekaitlere % 60, yeni mü
tekaitlere c/c 50 bir zam derpiş edilmiştir. 
Büyük maaşlarda bu zam yüzde yüze baliğ ol
maktadır. Bütün bu mülâhazalar bir araya ge
tirilirse görülürki Devlet Hazinesine yüklene
cek yükü kesenekler hakkında prensip kararı 
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almadan yeniden artırmaya doğru gitmenin 
Sandığın bünyesi ile kabili telif olmadığını yük
sek nazarınıza arzederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FBYZÎOĞLU (Keyseri) — Efendim ben
deniz konu üzerinde maruzatta bulunacak de
ğilim. Yalnız şunu ifade edeceğini; emeklilere 
yapılan zam ufak bir zamdır denilmektir. Ta
sarının konuşulmasına başlanıldığı günden be
ri buna benzer bir ifadeler kayıt edilmiştir. Es
ki emeklilerin bugün almakta oldukları mik
tar 55 milyon liradır. Bu tasarı ile yapılan 25 -
27 milyou liradır bu zammı ilâve edecek olur
sak 80 milyon lira «der. 8 milyon lira da vergi 
tenzilâtı yapılmıştır, bununla 90 milyona varı
yor. % 80 e yakın bir zamdır. % 80 zammı 
ufak diye ifade etmek bti konundan bir şey 
bekliyen memleket efkârına ve bütün emekli
lere bir ümitsizlik telkin etmektir. Bu doğru 
değildir. Rakamlar her şeyden beliğdir birkaç. 
rakam okuyayım: 

Birinci derecede bir memur 30 yıl hizmet 
üzerine tekaüt edildiği zaman bugün 500 lira 
alacaktır evvelce 249, 75 kuruş alıyordu. Ya
pılan zam 250, 25 liradır. % 100 den fazladır. 

İkinci derecede bir memur bugün 437 lira 
alacaktır eskiden aldığı 245 lira idi. Aradaki 
fark 192 lira 50 kuruştur. 

Üçüncü derecede bir memur 375 lira alacak
tır, eskiden 215 lira alıyordu, 159 lira zam var
dır. 

Nispetler bu suretle devam ediyor. 
Malûller için bu nispet daha yüksek ve ba

riz iken bunu küçük diye göstermek kanun-un 
güttüğü gaye ve yaratmak istediği havayı bu
landırmak olur. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
135 nci maddedeki : (28 . XII . 1946 tarihli 

ve 4992 sayılı Kanunun 1 ve 4 ncü maddele
rinin kaldırıldığına dair olan hükmün) tay-
yedilmesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alan
lar.. Almıyanlar.. Anlaşılmadı. Lütfen önerge
yi nazarı itibare alanlar ayağa kalksınlar.. Al
mıyanlar., önerge nazarı itibare atmmamıştır. 
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Maddeyi kabul edenler.. E imi yenler. Mnd- I 

de kabul olunmuştur. 

Otuz yedinci kısım 
Geçici hükümler 

A) Devir muameleleri 
GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıda yazılı Emek

li sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve 
tahvilâtı, menkul ve gayrimenkul bütün malla
rı, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter 
ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunur. 

Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar olan muameleleri gösterir şekilde hazırla
nacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerek
li müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır: 

a) 20 . III . 1936 tarihli ve 2921 sayılı Ka
nunla kurulu; İnhisarlar Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı; 

b) 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nunla kurulu; Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdüı-lüğü Memurları Tekaüt 
Sandığı; 

c) 4 . VI . 1837 tarihli ve 3202 sayılı Kanu
nun 55 nci maddesiyle kurulu; Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt San
dığı; 

ç) 24 . VI . 1938 tarihli ve 3492 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesiyle kurulu; Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt San
dığı; 

d) 2 . VII . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Ka
nunla kurulu; Belediyeler ve İller Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı; 

e) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Ka
nunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurumları Me
murlar Emekli Sandığı; 

f) Türkiye Emlâk, Kredi Bankası Emekli 
Sandığı; 

4085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde ya-
. zıh tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle . 
diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere da
yanılarak evvelce fiilî hizmet müddetlerine ek
letmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı 
olarak Belediyeler ve İller Bankası Memurları 
Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan 
tahsil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili beledi
yelere devrolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 28 . V . 1934 tarihli 

ve 2454 sayılı Kanunla kurulu (Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umumi idaresi Me
murları Tekaüt Sandığı) nm adı (Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı) olarak değiştiril
miştir. 

Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, bu İda
renin ; 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ilgi-
leııdirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçi
lerinin, 2454 sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırılan 
ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik mua
melelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrıl
mış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve 
yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim ay
lıklarını ödemek üzere ilgililerin müktesep hak
ları ihlâl edilmiyecek şekilde özel bir kanunla 
işçi sigortalarına devredilinceye kadar geçici 
olarak çalışmasına devam eder. 

Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcut
ları ile alacak ve borçları aşağıda gösterilen 
şekilde tasfiyeye tâbi tutulur: 

a) Geçici 1 nci madde gereğince hazırla
nacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre ida
renin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğiyle ilgilendirilecek memur ve hizmetlileriyle 
(İşçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçi
lerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paraları 
ayrı ayrı tesbit edilir; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan, memur 
ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunan
ların bu kanunla yapılan zamlariyle birlikte 
onar yıllıkları hesaplanır; 

e) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle 
alacaklarndan, borçları ve (a, b) fıkralarında
ki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) 
fıkrasında gösterilen keseneklere nispet edile
rek ikiye ayrılır; 

ç) Yukarıki (a), (b) ve (c) fıkralarında 
gösterilen paralardan, memur ve hizmetlilere 
ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğına ve işçilere ait miktar da (İşçiler Emekli 
Sandığına) devrolunur; 

d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış 
borçlanmaların bakiyeleri, yukarıki hesaplaş
malara dâhil edilmiyerek bunlardan memur ve 
hizmetlilere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti 
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Emekli) Sandığına ve işçilere ait bulunanlar da 
(İşçiler Emekli Sandığına) devrolunup Dura
larca tahsillerine devam edilir; 

e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve 
borçlarının ödenme işleri o Sandığa izafetle 
(İşçiler Emekli Sandığı) nca yapılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince devir tarihin
den itibaren 6 ay sonunda teknik bir hesaplaş
ma yapılarak buna göre her iki Sandığa ayrılan 
miktarlarda fark görülürse fazla almış olan 
bandık, bu farkı % 4 mürekkep faiziyle diğer 
Sandığa öder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 26 . I . 1939 tarihli 
ve 3575 sayılı Kanunla kurulu (Askerî Fabrika 
lar Tekaüt ve Muavenet Sandıği) yle ilgili hiz
metlilerin; kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile 
karşılıkları ve c/c 4 mürekkep faizi, ayrıca me
mur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olan
lar ile yine bu sınıfa dâhil olanlardan ölmüş olan
ların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar bağlanmış aylıkların bu kanun 
la yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devroluııur. 

Hizmetlilere ait borçlanmaların bakiyeleri 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına dev
redilerek oraca tahsillerine devam edilir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa 
dâhil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bü
tün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 
sayılı Kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin 
yardım işlerini tedvir etmek üzere - müktesep 
hakları ihlâl edilmiyecek surette özel bir kanunla 
işçi sigortalarına devroluncaya kadar - 3575 sayı
lı Kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hü
kümler dairesinde geçici olarak çalışmasına de
vam eder. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklardan kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla 
yapılacak toptan ödemeler, bu kanunun esasları
na göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 14 . T . 1933 t a r M 
ve 2097 sayılı Kanunun 1 ne i maddesiyle kurulu 
(Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı); 
(Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) 
adı altında ve 1683 sayılı Kanun hükümlerini 
göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarının 
ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hüküm
lere göre çalışmasına devam eder. 

Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı me
mur ve hizmetlilerinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar geçen ve kcsenekleriyle kar
şılıkları geçici 1 nci maddenin (D) işaretli fıkra
sında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt 
Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına devredilecek olan fiilî ve itibari hiz
met müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra geçecek hizmet müddetlerine eklenmek su
retiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığıyle ilgilendirilirler. 

Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur ve 
hizmet]ileriyle kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait 
kesenek karşılıkları (Özel İdareler Zat Maaşları 
Sandığı) tarafından ödenir. 

Özel İdarelerle yukarda yazılı belediyeler 
memurlarndan; kaldırılan hükümlere göre borç
lanmış olanların borçlarından yapılan tahsilat 
ile borç bakiyeleri ilgili özel idare ve belediyelere 
devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelere göre yapılacak devir muamelelerinin 
kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müd
det içinde tamamlanacağı Maliye Bakanlığı ile 
sandıkların bağlı bulundukları Bakanlıklarca 
birlikte tesbit olunur. 

Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamla
nır. 

Kaldırılan sandıkların ilgili memur ye hiz
metlileri, devrin sonuna kadar (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığının memuru olarak ve al
makta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde 
çalıştırılabilirler. 

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

— 675 — 
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CtEÇİCÎ MADDE 7. — Kaldırılan sandıkla

rın memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geçmek 
istiyenler ehliyet ve, sicilleri uygun olmak şartiy-
le münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları 
kurumların kadrolarına, almakta oldukları ay
lıklarla, tercihan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında 
veya kurumlarda "bir vazifeye almmıyanlara ve
ya geçici 6 nci madde gereğince devir işlerinde 
çalıştırılmalarına son verenlere üçer aylık üc
retleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğınca tam olarak ödenir. 

Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve 
bunlar için karşılık da verilmez. 

Bu müddet içinde kurumlarda: aylık veya üc
retli bir vazifeye tâyin edilenlerin mütaakıp ay 
ücretleri ödenmez. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
Emekli Sandığının kurulmasiyle beraber, geçici 
1 nci maddede gösterildiği üzere, birçok Emekli 
sandıkları ortadan- kalkmış* olacaklardır. Mese
lâ, Tekel, Deniz ve Demiryolları, Ziraat ve Mer
kez ve iller bankaları îktisadi Devlet Teşek
külleri Emekli sandıkları gibi. 

Şimdi, kaldırılacak olan emekli sandıklarının 
memurlarına taallûk eden geçici 7 nci maddede 
gayet güzel hükümler vardır. Bu memurlardan 
ehliyet ve liyakatleri görülenler tercihan yeni 
kurulacak olan Emekli Sandığına almır denili
yor. Ihtimalki bu alma muamelesi mevcut me
murların % 70 - 80 ini karşılıyacaktır. Bir kı
sım memurların da, devir işlerinde 6 ay kadar 
çalıştırılabilecekleri geçici 6 nci maddede yazı
lıdır. Yani Sandığa alınmamış veya devir işle
rinde altı ay kadar çalıştırılmış ve 6 ayı bitmiş 
olan memurları ne yaparız? Geçici 7 nci madde 
bunun hakkında şu hükmü koyuyor: Bunlara üç 
aylık bir para verilecektir, deniliyor. Bu veri
len üç aylık para bir nevi ianedir. Bunun için 
kesenek de kesilmez ve Devlet ve kurumlarca 
karşılığı da verilmez. Fakat 3 ayın sonunda 
bunlar ne yapar? Ya yeni bir vazife bulurlar, 
giderler; yaıhııt vaziyetleri ne Sandığı ve ne de 
Devleti ilgilendirmez. Bu durumu alıyor. 

Bu hâdise yalnız bugün kuracağımız Emekli 
Sandığının kurulmasiyle ve mevcut Emekli San
dığının kurulmasiyle ve mevcut Emekli sandık
larının kalkmış olmasiyle vâki olmuş değildir. 
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Bundan evvel de vâki olmuştur. Meselâ Seyri-
sefain idaresi kaldırıldığı zaman Seyrisefainin 
bir Emekli Sandığı vardı. Onun memurlarının 
vaziyeti 2248 sayılı Kanunda gösterilmişti. Son
ra bu müessese Denizbanka ilhak edilince 3295 
sayılı Kanunda da yine benzer vaziyetler için 
hükümler konulmuştu. Denizbank'ın kaldırıla
rak Devlet Denizyollaı ve Devlet Limanları iki 
ayrı idare olarak teşkil edilince 3633 sayılı Ka
nunda, da. yine benzet hükümler konulmuştur. 
Sonra bu iki ayrı umum müdürlük» 4517 sayılı 
Kanunla, bugünkü Devlet Denizyolları ve Li
manları idaresi adiyle birleştirildi. Orada da 
ayni vaziyet tahaddüs etti ve kanuni hüküm
ler derpiş olundu. Bu 2248, 3295, 3633 ve 4517 
sayılı kanunlardaki hükümler de şöyle idi; eğer 
çatışmakta olan memurun hizmet müddeti 20-
2fi yıl arasında ise o memura bir tekaüt hakkı 
tanınmış idi. Eğer memurun hizmet müddeti 1*0 
seneden az is-e hüküm şöyle idi; her hizmet yılı 
için son almakta olduğu maaşının bir aylık tu
tarı tazminat olarak kendisine verilir denilmiş
ti. Artık onun memurlukla ve emeklilik sandı-
ğiylc olan alâkası kalmıyacağı kabul olunmuştu. 
Şimdi vaziyet budur. 

Bütün bu kanunlarımızda, arzettağim şekil
de 20 ile 25 yaş arasındaki hizmetler için emek
lilik hakkı tanınıyor, 20 den az ise her yıl için 
bir aylık tazminat veriliyordu. 20 yılı esasen 
kanun tasarısı, da nazarı itibara almıştır. Mese
lâ. yaş haddi dolayısiyle emekliye sevkedilme 
bilhassa askerlerde olur, hizmet müddeti 25 
yıldan az olur fakat yaş haddi geldiği için 
emekliye sevkedilmiş olur. Bunun gibi, eski ka
nunlarda da aynı veçhile 20 yılda tekaütlük 
hakkı sağlanmış olduğuna, göre bu kanunda da 
kaldırılan sandıklardaki memurlara, isterlerse, 
kendileri talep ederlerse emeklilik hakkını ta
nıyalım. Diyelim ki Devlet hizmetiyle veyahut 
kurumlar hizmetiyle alâkanızı kesiniz. Bunu de
memiz lâzımdır. Zaten zikrettiğim mevcut ka
nunların hükümlerinde de vardır. Eğer bunla
rın hizmeti 20 yıldan aşağı, ise, muhayyersiniz, 
isterseniz tazminat alırsınız, isterdeniz hizmet 
etmek imkânlarını muhafaza edersiniz, ilerde 
bir memuriyet bulup çalışmak istemiyorsanız 
her hizmet yılınız için bir maaş tazminat vere
lim. diyelim, zaten mevcut hükümlerde de bu 
vardii*, bu hükmü burada, da muhafaza edelim. 

Şimdi 7 kadar emekli sandığı kaldırılıyor, 
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bunların kadrolarmdaki memur adedini bilmi
yorum, fakat geçende komisyon arkadaşları
mızla, maliye temsilcisi arkadaşlarımızla bu 
mevzuu konuşmuştuk. Mevcut memurların aşa
ğı yukarı % 70-80 ni emekli sandığına ayrılır, 
% 20-30 u alınmaz diyorlardı. 

Şimdi bu kalan memurlar arasında arzetti-
ğinı gibi eğeı hizmet müddeti yirmi seneyi gee-
miç olanlar varsa onlar için bir emekli hakkı 
tanıyalım, esasen, mevcut kanunlar prensip "ola
rak bunu kabul etmiştir, eğer 20 yıldan noksan 
hizmetleri varsa, zaten onlara yardım kabilin
den 3 aylık bir para verilecek ve hattâ kesenek 
de kesilmiyecektir. Verilecek olan bu üç aylık 
para nihayet tükenir gider. Bu adamlara eğer 
siz memuriyetle emekli sandığı ile olan alâka
nızı kesmek istiyorsanız, her çalıştığınız yıl 
için bir aylık tazminat verelim diyelim. Bu, 
esasen mevcut emekli sandıklarının kanuni hü-
kümlerindendir. Bunlar kendi emekli sardık
larına bu hükümlerle beraber geçmelidirler. 
Arzım, geçici 7 nci maddedeki hükümleri ay
nen muhafaza etmekle beraber bu geçici 7 nci 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkın
dadır. önergemde arz ettiğim veçhile: 

«Kaldırılan sandıkların memur ve hiz.netli
lerinden olup Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığında veya kurumlarda bir vazife olma
mış olanlardan hizmet müddetleri 20 seneden, 
(Yirmi sene dâhil) yukarı olanlara istekleri 
üzerine bu kanuna göre emekli aylığı bağlanır. 
Hizmet müddetleri 20 seneden az olanlara da 
istekli üzerine beher hizmet yılı için almakta 
olduğu son bir aylık miktarında tazminat ve
rilir, Emekli Sandığı ile ilgileri kesilir) diye
lim. Bu teklifim mevcut kanunlarımızın hü
kümlerine ve esas prensiplere uyar, üç aylık 
bir yardımdan sonra bu adamlar ne yapacak
lardır"? Yeni bir iş arıyacak, daire daire dola
şacak, iltimaslara, sahabetlere baş vuracaktır. 
Bunun1-yerine esasen kanunlarla tanınmış olan 
haklarını verelim ve alâkasını keselim. Bu mâ
ruzâtımın kabulünü arkadaşlarımdan rica ede
rim. 

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Vehbi 
Sandal arkadaşımız bu hususta geniş izahlar
da bulundular ve yüksek heyetinizi tenviv et
tiler. Bendeniz de burada »ahoşi bir vaziyet gö
rüyorum. Burada çalışanları diğer teşekkülle
re . mal etmek keyfiyeti var. Vehbi Sandal ar-
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kadaşımızın da işaret buyurduklari gibi .bun
ların bir kısmı kadroya alınacak, fiilî vazife
lerine devam edecekler, bir kısmına yol verile
cek, üçer aylık ücretleri tam olarak ödenecek. 
Bunlardan eylemli sürelerini ikmal etmiş o) an
lara tekaüt hakkı tanımak çok yerinde bir şey 
ölacaktıı'. 

Arkadaşımızın fikrine ben de iştirak edi
yorum, Yüksek Heyetin de madelet fikrini bu 
hususa celbediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Efendim, kabul edilen 
şekli izah buyurdular. İlga edilen Fandık me
murlarının ekseriyeti bu teşekküle intikal et
mektedir. Çünkü kalkan sandıkla ı .ı memulla
rı ehliyetlerine göre se«;üecektii\ Bunların 
içinden pek azı kalacaktır. Bunlardı vaziyetle
ri, doğrudan doğruya hizmeti ilga odilen, vazi
fesi ilga edilen bir memurun tâbi olacakı ka
nun ne ise, ondan başka bir şey değildir. Fa
kat biz bunu da kâfi görmiyerek, ounlara, bir 
hiamet buluncaya kadar, yeni sandığa intikal 
etmediği takdirde, geçinmelerini ten in için üç 
aylık bir tazminat vermeyi kabul ettik. Bun
dan sonraki muamele, maddede .tasrih edilen 
şekildedir. Şimdi buyurdukları gibi, yirmi sene 
müddetten sonra alâkalarının kesilmesi, temas 
ettiğimiz arkadaşlardan aldığımız kanaat şu
dur ki, kendi aleyhlerkıedir. Çünkü tazminat 
alarak bir memurun alâkasının katedilmesini 
hiçbir memur tereih etmez. Şimdi, 25 hattâ 20 
sene hizmeti olanlara, zaten kabul edilen hü
kümlere göre, hizmet müddeti 25 seneyi doldu-: 
rııncaya kadar, tekaüde tâbi hizmetlerde çalı
şanları bu kanun hükümlerine göre tekaüt ol
mak hakkını ihraz etmektedirler. Bu hüküm, 
sandıktan ayrılan memurların iş buluncaya ka
dar, mehma emken geçimini temin etmek ve 
tekaüt olma hakkını kaybetmemesi için kon
muştur. Eğer Yüksek Heyetiniz tensip buyu-
rursa bu memurları muhayyer bırakabiliriz. 
Yani her hizmet senesi için bir aylık tazminat 
vermek suretiyle istiyene tazminat olarak alâ
kasını kesmesini kabul edebiliriz. Ama muhay
yer bırakalım, eğer mecbur tutarsak bunların 
aleyhlerine olur. 

BAŞKAN — Tensip buyurursanız önerge 
ile birlikte maddeyi komisyona verelim. 

— B77 — 
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'(Muvafık sesleri) 
O halde gereğini yapmak üzere maddeyi öner

geyle birlikte komisyona veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 17 . IV . 1940 tarihli 
Ve 3803 sayılı Kanunun 18 nei maddesiyle kuru
lup 4 . IX . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Kanunun 
8 nci maddesiyle adı (Köy öğretmenleri ve Köy 
Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak de
ğiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devrolunur. 

Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu ka
mınım yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş 
hizmet müddetlerinin her yılı için, kânunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık top
lamının % 15 i üzerinden (Bu paranın yarısı 
kesenek ve yarısı karşılık sayıl ir) hesaplanacak 
paradan, yukariki hükme göre ödenen para çı
karılarak artanı, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıkları Bütçesine konacak öde
nekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren % 5 faizi ile birlikte (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

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

GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 2 ve 3 ncü mad-
lelefde adları değiştirilen Devlet Demiryolları ve 
Askerî Fabrikalar İşçileri Emekli Sandıklarının 
memur ve hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar fiilî hizmet müddetleri ile 
bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici 
maddeler hükümleri tatbik olunmak suretiyle 
kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı-
ğiyle ilgilendirilirler. 

Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıkların
ca ödenir. 

Biı memuriyet ve hizmetlere sonradan gire
cekler hakkında da bu kanunun hükümleri tatbik 
edilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 10. — Kaldırılan sandık
lardan bağlanmış her çeşit aylıklarla geçici 2 ve 
3 ncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriye
ti Emekli) Sandığına intikal edecek emekli, dul 
ve yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan 
hükümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla 
yükseltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye 
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Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ödenir. 

Yukariki fıkrada adları geçen sandıklarca pe
şin ödeme yapılmışsa bu aylıkların, (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca, bu ödemelerin 
ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden ay 
başından itibaren, ödenmesine başlanır. 

Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl 
ödenmekte olduklarını gösterir müfredatlı cetvel
ler, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu 
beklenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına gönderilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce : 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Kanuna tâbi vazifelerden; bu kanunla kal
dırılan veya geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
sandıklarla ilgili kurumlara veya bu kurumlar
dan; 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelereı geçmiş 
olup da kesenek ve karşılıkları 20 . V . 1942 tarih
li ve 4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gere
ğince henüz ödenmemiş bulunanlara ait paralar, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aynı 
esaslar dairesinde ve aşağıda yazılı şekilde der
hal ödenir. 

a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, kal
dırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait 
paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı
na; 

1)) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçenlere ait 
paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığın
ca o daireler; 

c) Devlet Demiryolları hizmetlilerinden 1683 
sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçenlere ait para
lar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca o 
daireye; 

1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden Devlet 
Demiryolları memur ve hizmetliliğine geçenlere 
ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti 
emekli) Sandığına; 

ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 sa
yılı Kanuna tâbi veya kaldırılan sandıklarla ilgi
li vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet Demir
yolları İşçileri Emekli Sandığından taallûkuna 
göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına; 

1683 sayılı Kanuna tâbi veya kaldırılan san-
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dıklarla ilgili vazifelerden Devlet Demiryoları iş
çiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili da
ire veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğından Devlet Demiryolları İşçileri Emekli San
dığına; 

4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce Askerî Fabrikaların aylık ücretli daimî va
zifelerinden ayrılarak 1683 sayılı Kanuna tâbi 
veya kanunla kurulu Emekli sandıklariyle ilgili 
vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika 
Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri 
verilmemiş olanların fiilî hizmet müddetleri için 
de 4644 sayılı Kaiunun geçici 8 nci maddesi esas
ları dairesinde ve yukarıki fıkralara göre ilgili 
kuram veya sandıklara ödeme yapılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 12. — 21 . XII . 1945 ta
rihli ve 4805 sayılı Kanımnn 4 ncii ve 6 nci, 
aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 
3 ncü maddeleri gereğince aylıklardan kesilip 
emanet hesaplarında kayıtlı bulunan % «r> emek
li kesenekleriyle karşılıklar], müfredat bordııro-
lariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için 
% 5 üzerinden faiz hesaplanır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasın
da 1683 sayılı Kanun hükümlerine tâbi vazife
lerden kanunla kurulu Emekli sandıklariyle 
ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı için 
4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) fık
rası gereğince ilgililerin geçtikleri sandıklara 
iki asli maaşları nispetinde ödenen paralardan, 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraya isabet eden miktarı, birinci fıkrada 
yazılı paradan indirilerek ilgili dairelerce gelir 
kaydolunur. 

2 . VI.I . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Kanunun 
36 nci maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sa
natları mensuplariyle diğer memurların aylık
larından 4805 sayılı Kanuna göre kesilerek 
Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığına 
gönderilen emekli kesenekleriyle % 5 karşı
lıklarından toplanmış paraların (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığına devri, geçici 1 nci 
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madde hükmüne göre yapılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 13. — 21 . XII . ^ 4 5 ta
rihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi dairelerden 
veya kanunla kurulu Emekli sandıklarından, 
emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizniöt 
zammı yapılmış, tazminat verilmiş olanlarla 
ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı Kanun ge : 

r eğince kesilip geçici 12 nci maddeye gör* 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına öde
nen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili 
kurumlara geri verilerek oralarca gelir kay
dedilir. 

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

B) Bu knunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar 

veya sonradan bu duruma girenler 
GEÇlCt MADDE 14. — Kanunun yürüdüğe 

girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli 
fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 nci 
maddelerde yazılı sandıkların memur ve hiz
metlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edil
miş bulunanlar dâhil köy enstitüsü melunu 
köy öğretmenleriyle köy sağlık memurları ha
riç) kaldırılan hükümlere göre mevcut fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri, bu kanun hükümleri
ne göre geçecek fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine eklenir. 

Bu madde hükmünün tatbikında : 
a) 4805 sayılı Kanunun yürürülüge girme

sinden önce maaşlı memuriyetlerde 18 yaşın 
doldurulmasından sonra geçmiş müddetler, 

b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli 
küçük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli kü

çük zabit) likte ve gedikli erbaşlıkta geçiril
miş müddetler, 

c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf ser
visinde geçen hizmetler için 4454 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesinde yazılı fiilî hizmet 
zamları, 

Eklenmeye tâbi tutulur. 
Bu madde hükmü; kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte açıkta bulunup sonra iştirakçi veya 
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tevdiatçı olacaklar hakkında, o durumlara gir
diklerinde tatbik olunur. 

32 ve 36 neı maddelerdeki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin âzami hadlerinin hesap
lanmasında bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 
39 ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı yaş had
dinden hiçbir suretle () yıldan fazla indirme 
yapılmaz. 

VASFt GERGEK (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz bu 14 ncü maddenin (A) 
fıkrasının sonuna bir hüküm ilâvesini rica ede
ceğim için .mâruzâtta bulunmak üzere huzuru
nuza geldim. 

Gerek Cihan Harbinde gerek Millî Mücadele 
yıllarında Devet daireleri 'boşalan kadrolarına 
matlup evsafta memur bulmakta müşkülât çek
tiği ve o zamanki mevzuatta da en aşağı hangi 
yaşta olanların memuriyete alınabilecekleri 
hakkında bir 'ta'hdit 'bulunmadığı için rüştüye 
tahsilini bitirmiş genç çocukları bile vazifeye 
alarak Devlet muamelâtını aksatmadan yürüt
müşlerdir. 

Yine o zamanlar işe ya ramı yan memuru va
zifeden çıkarmaya bir 'kanuni engel buluuma-
maısma rağmen bu genç memurların vazifelerin
de kalmış olmaları da kendilerinden matlup de
recede randıman alındığının bariz bir delilini 
teşkil eder. 

Devlet memuriyetlerine 18 yaşını doldurma
mış olanların alınmaması ve idarcten azlin 'kal
dırılması 192G yılında ka'bul edilen 788 sayılı 
Memurin Kanununa konulan hükümle başlar. 

1325 taıİhli Mülki Tekaüt Kanununa göre 
maaşlı memuriyetlere alınanların maaşlarından 
Te'kaüt Sandığı hesabına şimdiki gibi % 25 de
ğil % 50 giriş aidatı ve her ay da şimdiki gibi 
% 5 değil % 12 aylık aidat ve ayrıca % 100 
terakki maaş kesilmesine rağmen 20 yaşından 
önce geçen hizmet müddetleri tekaütlük hesa
bında sayılın amıştır. 

Maaşlardan bu aidatın kesilmesi Eylül 1929 
tarihinde yürürlüğe giren 1452 sayılı ilk Barem 
Kanununa kadar devanı etmiştir. 

Diğer taraftan 1934 yılından itibaren prim 
esasına istinat etmek üzere kurulan emekli san
dıkları kanunlarında tekaüt hakkının hangi 
yaştan başlıyacağına dair bir hüküm olmayıp 
bilâ'kis tekaüt aidatının 'kesildiği tarihten itiba

ren hizmet müddeti sayıldığı için demiryolların
da çırakların, denizyollarında gemi adamları
nın, fabrika ve atelyelerde de işçilerden hizmet
leri 15 yaşından başlamış olanların sayısı bin
leri aşmıştır. 

Ücretli hattâ gündelikli hizmetlere gir
miş ve Sandık aidatını daha aşağı bir nispet 
üzerinden venmiş bulunan işçilerin 19 yaşından 
önceki hizmetleri tekaütlük besaibında sayılmış 
bulunınaikta iken maaşlı memuriyetlere girmiş 
ve daha yüksek nispette aidat ödemiş ve ayrı
ca lıar'b yıllarında Devlet işlerinin aksamaksı
zın yürümesinde hizmeti de sepketmiş memur
ların 19 yaşından önce geçen müddetlerinin ta
nınmaması adalet kaidelerine uygun düş m iyece-
ği ve bu gibilerden filhal tekaüdü yapılmamış 
bulunanların sayısı da pek cüzi bulunacağı ci
hetle geçici 14 ncü maddenin (a) fıkrası sonu
na; ( ... ile 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar maaşlı memuriyetlerde tekaüt 
aidatı ödenmek suretiyle 19 yaşından önce ge
çen hizmetler) kaydının eklenmesi bir hakkın 
ziyamdan vikayeyi sağlıyacak, aynı zamanda 
prim esasına müstenit yeni bir Sandığın kuru
luş kanununda primi ödenmiş hizmete bir kıy
met verildiğini de gösterecektir. 

Bendeniz bu nokta i nazarım için gerek ko
misyonla gerek Hükümetle temasta bulundum 
ve ibu temasım neticesi her ikisini de mütemayil 
'bul'duğum için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bir de bunun için bir takrir sundum, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon izahat versin, mev
zuu tenvir etsin, bu suretle Heyeti Celile de yo
rulmaz. 

KOMİSYON ADINA CEVDET GÖLET 
(Ankara) — Efendim; hakikaten yaş haddini 
koyan kanun 788 sayılı Memurin Kanunudur. 
Bu kanun yaş haddini tahdit hükmünü ihtiva 
edinceye kadar memurlarda yaş haddi 
yoktu. O zamanki kanunlardaki kendi hü
kümlerine dayanarak tekaüt tevkifatı kesilmiş
tir. Aidat kesilmiş olmasına rağmen hizmetle
rin, tekaüt müddetine ilâve edileceğine dair ka
nunlarda sarih bir hüküm bulunmadığı için hu
zurunuza arzedilen tasarıda da böyle bir hüküm 
konulamamıştır. Ancak herhangi bir memur 
kanımla tekaütlük tevkifatı vermişse verdiği 
müddete ait hizmetin sayılması uygun görüle-
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bilir.. Eğer Yüksek Heyetiniz tasvip ederse 
Komisyon maddeyi alır tasvibinize iktiran etti- . 
ği şekilde nazarı itibara alır. 18 yaşından ev- . 
velki hizmetleri için meselâ 10 yaşındaki olan
ların hizmetler iyin değil de münasip bir yaş 
mebdei kabul ederek ona göre tesbit ederiz. 
(16 yaş sesleri) . 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon noktai na
zarını söyledi. Eğer önerge yüksek tasvibini
ze iktiran ederse Komisyona vereceğiz. Arka
daşlarımız da söz söylemekte ısrar Duyurmu
yorlar. Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüpksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim üzere geçici 14 ncü mad

denin (a) fıkrası sonuna aşağdaki hükmün ek- j 
lenmesini arz ve teklif ederim. I 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerker 

« . . . . ile 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar maaşlı memuriyetlerde 
emekli aidatı ödemesi suretiyle 19 yaşından 
önce geçen hizmetler ». I 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. Madde 
ile Komisyona veriyoruz. 

Gl. EYÜP DUBUKAN (Hatay) — Efendim, 
ben bu madde hakında söz istiyordum. 

BAŞKAN — Efendim; madde esasen Komis
yona gidiyor. Bir noktai nazarınız varsa kendi
leriyle temas edersiniz. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte: Türkiye Cumhuriyeti 
Ordusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subay-
larla askerî memurlardan; emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanla
rın 32 nci madde gereğince fiilî hizmet müddet
lerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu 
takdirde 3 yıla çıkarılır. 

Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin, hel
ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylıkları 
tutarının % 10 u Hazinece toptan Sandığa öde
nir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenle.r ... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte: Polis meslekinde bulunan
lardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek 
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derecesine (dâhil) kadar olanlarla meslekten ye
tişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, âdi ma
lûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak 
olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için 
üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiilî hizmet 
müddetlerine eklenecek müddetler 3 yıldan aşa
ğı olamaz. 

Bu suretle eklenecek müddetler için Hazine
ce geçici (15) nci maddenin son fıkrasına göre 
Sandığa ödeme yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu 
meslekin yukarda yazılı vazifelerinde bulunan
lardan, fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldur
muş olanlar yukariki zamlar dâhil olmaksızın 
22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmala
rını istiyebilirler. 

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

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürüı-
lüğe girdiği tarihte ordu askerî hasta bakıcı
lığında müstahdem bulunan ve fiilî hizmet müd
detleri 10 yılı doldurmuş olan hemşireler, fii'î 
hizmet, müddeti 20 yılı doldurduğunda emekli
ye ayrılmalarını istiyebilirler. Bu takdirde 20 
yıl üzerinden hesaplanacak emekli aylığı c/c 5 
eksiğiyle bağlanır. 

BAŞKAN — Sö/ istiyen yoktur. Maddevi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDK 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte . 

12 nci maddenin ( II ) işaretli fıkrasında 
gösterilenler ile Milletvekili bulunan veya ge
çici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde bulunan
ların ; 

a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce, Beden Terbiyesi Genel Müdürlümü 
ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında-

I)) 1 . VI . 1923 tarihinden sonra şehrema-
netlerinin ve 1 . VI 1930 tarihinden sonra da 
özel idare ve belediyelerin aylıklı memur, öğ
retmen, tababet ve şuabatı sanatları mensup-
luğu, eczacı, kimyagerlik ve hastane, sana
toryum, verem dispanserleri hemşirelfkleriyle 
ziyaretçi hemşirelikleri kadrolarına açıktan ve
ya naklen tâyin suretiyle bu vazifelerde; 

Geçen hizmet müddetleri, bu kanunun yü-
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rürlüğe girmesinden sonra geçecek fiilî ve iti- ' 
bari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu hüküm; (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
vazifelerde bulunduktan sonra ayrılıp bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra iştirakçi ve
ya tevdiatçı olacaklar hakkında da bu duruma 
girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde tatbik 
olunur. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; bende
niz bir noktanın tavzihini Komisyondan rica 
etmek için söz aldım Burada 18 nci maddenin 
(b) bendinde : 1 . VI . 1928 tarihinden sonra 
ijehramanetlerinde ve 1 . VI . 1930 tarihinden 
sonra da özel idare ve belediyelerde hizmet et
miş olanların geçen hizmet müddetleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek fii
lî ve itibari hizmet müddetlerine eklenmektedir. 

Bu tarihlerden önce geçen hizmet müddetleri 
hakkında bir sarahat yoktur. Acaba şehrema-
netlerinde 1 . VI . 1928 ve özel idare ve bele
diyelerde 1 . VI . 1930 tarihinden önce geçmiş 
olan hizmet müddetleri sayılmıyor mu? 

Bunun tavzihini rica ediyorum. 

GEÇÎCt KOMİS\ON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Efendim; bu maddede gös
terilen tarihten evvelki müddetler de sayılır. 
Fakat burada zikredilmemesinin sebebi ayrıca 
kanunlarda zikredilmiş olmasıdır. Yani bu ta 
rihten evvel olan hizmetleri de başkaca mevcut 
olan kanunlarla kabul edilmiş olduğu için bu
rada zikredilmemiştir. Yoksa dâhildir. 3017 sa
yılı Teşkilât Kanununda da dâhildir. 

BAŞKAN — Tatmin edildiniz mi? 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Evet. Maksat 

xapta geçmesi idi. 
BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. — Geçici 14 ncü mad
de gereğince fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
eklenenlerden; 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sa
yılı Kanuna tâbi olanların (2097 ve 2264 sayılı 
kanunlar hükümlerine tâbi olanlarla 4085 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve 
şuabatı sanatları nıensuplariyle diğer memur
lar dâhil) 21 . XII . 1945 tarihli ve4805 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilî 
ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak 
üzere : 
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Bu müddetlerin her yılı için 1.1.1946 tari

hindeki keseneğe esas aylıklarının 3656, 3661 ve 
3779 sayılı kanunlarda yazılı tutarlarının yıllık 
toplamının % 15 i, aşağıda yazılı esaslar daire
sinde tahakkuk ettirilerek bu kanunun yürürlü
ğe girdiği târihte memurların müstahdem bu
lundukları kurumlarca geçici 20 nci maddede 
yazılı şekilde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına ödenir. 

Hizmet müddetlerinin tesbitinde, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli ka
nunlarla borçlanma yoliyle eklettirilen müddet
ler hesaba dâhil edilir. Hizmet müddetlerinin 
toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl sa
yılır, 6 aydan az kesirler nazara alınmaz. 

Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, yarı. 
sı karşılık sayılır ve bunların tahakkuk muame
lesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı ile 
ilgili kurumlar ve Maliye Bakanlığı arasında 
birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
çok 6 ay içinde tamamlanır. 

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

GEÇlCl MADDE 20. — Hazine v e Katma 
Bütçeli dairelerden 1683 sayılı Kanuna tâbi olan
lar ve il özel idareleriyle Ankara Merkez Be
lediyesi ve istanbul Birleşik İdaresi tarafından 
geçici 19 ncu maddeye göre tesbit edilecek pa
ralar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak 
bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu kurumlar 
adına borç kayıt olunup kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren % 5 faize tâbi tutulur. 

Zamanında ödenmiyen faizler için tekrar fa
iz hesaplanır. 

Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 
yılından itibaren her yıl bütçelerinin zat maaş
ları bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf 
olunduğu ertesi yılın 8 nci ayı sonuna kadar 
tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki zat 
maaşları bölümündeki ödenekten ve yukarda 
sözü geçen borca mahsuben bir ay içinde San
dığa ödenir, ve bu borç ödeninceye kadar mü-
taakıp yıllar bütçelerinin sözü geçen bölüm
lerine daha az ödenek konulmıyacağı gibi bu 
tertibe konulan ödeneklerden başka tertiplere 
aktarma da yapılamaz. 

Hazine dışında kalan kurumlar (JU borçları-
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m, her yıl bütçelerine koyacakları ödeneklerle mistir. 
15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler. 15 dakika istirahat etmek üzere Oturuma 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ara veriyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil- Kapanma saati : 17 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17, 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturum açıl

mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 21. — Geçici 19 ncu mad
de hükmünün tatbikmda: 

a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında kanunla kurulu emekli sandıklariyle 
ilgili vazifelerden 1683 sayılı Kanuna tâbi va
zifelere geçenler için Sandığa ödenmesi gere
ken paranın hesaplanmasında, geçiş tarihleri
ne kadar olan fiilî ve itibari müddetleri ile o 
tarihteki keseneğe esas aylıkları nazara alınır. 

b) 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 sayılı Ka
nunun 81 nei ve 82 nci maddelerinde yazılı ta
babet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer 
memurlarından bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce kanunla kurulu emekli sandık
lariyle ilgili kurumlarda bir vazifeye geçen
lerin, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten evvel aylıklı olarak geçen fiilî hizmet 
müddetleri için Sandığa verilecek paralar, 
bunların aylıklı vazifelerden son defa ayrıl- fıkrası 
dıkları kurumlarca ödenir. ! 3137 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 

c) 23 . XTI . 1935 tarihli ve 2871 sayılı ! 3202 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi 
Kanunun 14 ncü maddesine göre emeklilik mu- Gereğince tekaüt hakları saklı tutulmuş 
ameleleri Maliye Bakanlığınca yapılacak bina ve haklarında 4222 sayılı Kanunun 18 nci mad-
ve arazi vergileri memurlarının hizmıt müd- j desi hükümleri tatbik edilmemiş olanlardan; 
detleri için Sandığa verilecek paralar Hazine- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ce ödenir. emeklilik hakkı tanınan vazifelerde, Milletve-

ç) 30 . I . 1948 tarihli ve 5166 sayılı Ka- killiğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin dai-
nunla Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alı- mî komisyonu üyeliğinde ve geçici 24 ncü 

nan ilkokul öğretmen, başöğretmen ve yaröğ-
retmenlerin hizmet müddetleri için hesaplana
cak paralar, adı geçen kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışmakta oldukları t i özel İda
resince ödenir. 

d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Millî Savunma Bakanlığı Harb Okulu öğrenci
si bulunanlar ile 1683 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 4380 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci fıkrası gereğince diğer okullar öğrencile
rinin fiilî hizmet müddetleri için Sandığa öde
necek paranın hesaplanmasında, bunların bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan 
öğrencilik müddetleri nazara alınır ve tahak
kuk asteğmen aylıkları tutarı üzerinden yapı
lır. 

e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan 
sonra, İnhisarlar, Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları ve Türkiye Ziraat Bankasının üc
retli vazifelerine geçerek tekaüde tâbi hizmet
leri 15 yıldan fazla olduğundan dolayı, 

2159 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) 
fıkrası 

3028 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) 
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maddede yazılı vazifelerde bulunanların, ma
aşlı hizmet müddetleri için geçici 19 ncu mad
deye göre hesaplanacak paralar, bunların bu 
aylıklı memuriyetlerden son ayrıldıkları ku
rumlar tarafından ödenir. Bu hüküm, 4867 sa
yılı Kanunun geçici 3 neü maddesinden fayda
lanmış olanlar hakkında tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
••ir mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte: Geçici 1 ve 2 nci maddelerde 
adı geçen sandıklarla ilgili vazifelerde bulu
nanlardan; aylıklı hizmet müddetleri 15 yıl
dan az olduğu halde 2159 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi ile 3028 sayılı Kanunun 1 nci •madde
sinin B fıkralarına göre tazminat almamış 
olanların, bu aylıklı hizmet müddetleri için, 
geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak pa
ralar, bunların maaşlı vazifelerden son ayrıl
dıkları kurumlarca iki ay içinde toptan (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı Kanunun 
(ifi nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına para öden
miş olan hizmet müddetleriyle Türkiye Ziraat 
Bankası Yardım Sandığından Tekaüt Sandığı
na devredilmiş paraları bulunanların, bu para
larının, ilgili bulunduğu hizmetleri için bu öde
meler yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 23. — Geçici .19 ncu mad
deye göre hazırlanacak cetveller, kurumlarca 
Sandığa karşı yapılacak borçlanmanın tahkkuk 
•belgesi o İmik üzere Sayıştayın tetkikmdan geçi
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇıCÎ MADDE 24. — Kaininim yürürlüğe 
girdiği tarihte 130 ncu maddede yazılı vazifeler
de bulunanlarla 12 nci maddenin (İT) işaretli 
fıkrasında gösterilenlerden; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna 
tâbi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunla-
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ra tâbi olanlar dâhil) nakil suretiyle veya isti
fa ederek ayrıldıktan sonra 130 ncu maddede 
yazılı vazifelere geçmiş olanların; 

Millî Korunıma Kanununun 3 . VIII . 1944 
tarihli ve 4648 sayılı kanunla 'değiştirilen 6 nci 
maddesiyle tanınan •emeklilik hakları sa'klı tu
tularak bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetleri
ne eklenir. 

Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar sa'klı tutulan bu müddetleri için ayrıl
dıkları kurumlarca geçici 19 ncu maddedeki 
esas dairesinde hesaplanacak para, geçici 23 ncü 
madde hükmü tatbik olunmak suretiyle ve ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde toptan Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var nıı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 25. — 130 ncu maddede 
yazılı vazifelere, geçici 1 nci maddede yazılı 
sandıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 
3 neü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili me
mur ve hizme'tlilikten nakil suretiyle tâyin edil-
>miş ve emeklilik hakları, Millî Korunma Kanu
nunun 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 6 nci maddesiyle devam 
ettirilmiş olanların 'bu hakları, Sandığa geçerek 
devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇ tüt MADDE 26. — Geçici 19, 24, 28 ve 
29 ncu maddelerde yazılı olanlardan; bu kanun 
gereğince keseneklerinin geri veriloıesi rr-reken-
lere, geçici 12 nci maddenin 3 ncü bendi hük
mü saklı kalmak üzere, yalnız 21 . XII . 1945 
tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra aylıklarından alman kesenekler 
ödenir. 

Bunların 4805 sayılı Kanundan önceki za
mana ait fiilî ve itibari hizmet müddetlerinden 
dolayı durumlarına göre haklarında geçici 28 
nci maddenin ilgili fıkraları hükümleri tatbik 
olunur. 

Geçici 22 nci madde gereğince 'kurumların
dan Sandığa yapılan ödemeler ile bunlara ait 
müddetler hakkında da yııkarıki birinci fıkra 
hükmü cereyan eder, 
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Köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle I 

köy sağlık ımemurlaırından bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra kesenek iadesi durumu
na gireceklere, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra yalnız kendilerinden alman kesenek
ler geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnniyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 27. — Geçici 14 ncü mad
de gereğince fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
eklenenlerden : 

a) Geçici 1, 2 ve 3 ncü «maddelerde yazılı 
sandıklarla ilgili bulunanların; Sandıkla ilgilen
melerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazan
mış oldukları (Harb, esaret, Millî Mücadele ve 
mıntaka zamları gibi) itibari müddet zamları, 
(Ziraat Bankası memurlarının 788 sayllı Memu
rin Kanununun müzeyyel 'maddesine göre mük
tesep zamları dâhil) ; 

b) 1683 sayılı Kanun hükmüne tâbi olanla
rın; 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonraya ait fiilî ve itibari müddet zaımları; 

Toplamının her ayı için, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte keseneğe esas vazife aylık 
veya ücretleri tutarının % 15 i kurumlarınca 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en çok altı ay içinde toptan Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 
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rine göre aylık bağlanır. Veya toptan ödeme 
yapılır; 

b) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce ayrılanların, geçmiş hizmet müd
detleri için Sandığa ödeme yapılmaz. 

Bunlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
girenler veya geçici 24 ncü maddede yazılı va
zifelere geçenler, tâyinleri tarihinden itibaren 
bir ay içinde tâyinlerini ve fiilî ve itibari hiz
met müddetlerini bağlı oldukları kurumlar va-
sıtasiyle Sandığa bildirirler. 

Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldık
ları kurumlar; geçici 19 neu ve 23 ncü madde
lere göre 'tahakkuk ettirecekleri paraları, San
dığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde top-
>tan öderler. 

Bunların 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce ayrılmış olanlar için Sandığa ya
pılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde al
makta oldukları aylıklarla olağanüstü ödenek
lerinin toplamı esas tutulur. 

Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı ta
nınan vazifelere geçmeksizin âdi malûllüklerin
de veya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine 
veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine, bu ka
nun hükümlerine göre kurumlarınca aylık bağ
lanır. Veya toptan ödeme yapılır. 

Toptan ödeme yapılmasında : 1452 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış 
olanlar için; ayrıldıkları tarihlerde almakta ol
dukları aylıklarla olağanüstü ödenekler topla
mı ve o tarihten sonra ayrılmış olanlar için de; 
ayrıldıkları tarihlerdeki aylıkları tutarları üze
rinden geçici 19 ncu maddeye göre hesaplana
cak para ile % 4 mürekkep faizi esas tutulur. 

c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar
dan; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
emeklilik (hakkı tanınan vazifelere almanlar, 
fiilî hizmet müddetleri ve yaşları itibariyle 102 
nci madde gereğince yapılacak hesaba göre yaş
ları 40 ı geçmemiş ise iştirakçi, aksi takdirde 
tevdiatçı olurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 29. — Geçici 24 ncü mad
dede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir-

GEÇÎCÎ MADDE 28. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden istifa ve 
sair sebeplerle ayrılmış bulunanlar hakkında 
emeklilik bakımından, aşağıda yazılı hükümler 
tatbik olunur. 

a) 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış 
olanların geçmiş hizmet müddetleri için geçici 
19 ve 23 ncü maddelere göre Sandığa para öde
nir; 

Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa öde
nenlerin; âdi malûllüklerinde veya 60 yaşını 
doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde 
de dul ve yetimlerine, yazı ile Sandığa müraca
atları tarihini takibeden ay başından itibaren 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca hiz
met müddetleri üzerinden bu kanun hükümle-
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meşinden önce vazifelerinden ayrılmış bulunan
ların, ayrılışları tarihine kadar olan hakları sözü 
geçen geçici maddeye göre saklıdır. Bunlar hak
kında, ayrılışları 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya 
sonra olduğuna göre, geçici 28 ııci maddenin ilgi
li fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 30. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı sandıklardan, emekli kesenek
lerini geri almış olanlardan; 

I - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte : 
a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu

lunanlar; 
b) Geçici 24 ve 25 nci maddelerde yazılı 

olanlar; 
c.; Belediye başkanlığında, illerin daimî 

komisyonu üyeliğinde bulunanlar; 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 
Fİ - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra yukarda yazdı durumlara girenlerde geçiş
leri tarihinden, 

İtibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmü
nün haklarında tatbikim Kurumları vasıtasiyle 
yazılı olarak Sandıktan isteyebilirler. 

Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli 
kesenekleri geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
sandıklardan alınmış ise bunların karşılıkları 
o sandıklarca (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına toptan ve derhal ödenir. 

Keseneklerini henüz geri almamış bulunanla
rın yukarda gösterilen vazifelere girmeleri halin
de keseneklerinin taallûk ettiği müddetler, yeni 
müddetlerine eklenir, bu kesenekler geçici 2 ve 
3 ncü maddelere göre çalışmalarına devanı ede
cek sandılarda ise oralardan bir ay içinde (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devredilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
imi edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte : Emeklilik hakkı tanınan vazife
lerde, belediye başkanlığında ve illerin daimî ko
misyonu üyeliğinde veya geçici 24 ve 25 nci mad
delerde yazılı bulunanlardan; 
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a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha 

fazla olanlara, istediklerinde yaş kaydı aranmak 
sızın bütün fiilî ve itibari hizmet müddetleri top
lamına ve 41 nci maddedeki nispetlere göre emekli 
aylığı bağlanır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl ara
sında bulunanlar da 25 yılı doldurduklarında 
emekli aylığı bağlanmasını istiyebilirler. Bu tak
dirde yukarıki fıkraya göre hesaplanacak aylık 
% 5 noksaniyle bağlanır. 

(a), (b) fıkralarında yazılı olanların ya.j 
haddi bakımından, evvelki hükümlere göre mük
tesep hakları mahfuzdur. Ancak yaş haddi dola-
yısiyle kurumlarınca emekliye ayrılmaları için 
vazifelerinin 40 nci madde ile tâyin edilen yas 
hadlerini doldurmaları şarttır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Bu kanunun 
mühim maddelerinden birisi de geçici 31 nci 
maddedir. Bu 31 nci madde, filhakika yukarda 
asıl maddelerde gösterilen yaş haddi ve hizmet 
müddeti haricinde, hakkı mükteseplere inhisar 
ettirilmek üzere 25 sene esasına indirmektedir. 
Buna bir diyeceğimiz yok. Ancak, (A) bendin
de- fiilî hizmet müddeti 25 yıl ve daha fazla 
olanlar isteklerinde, yaş kaydı aranılmaksızm 
istedikleri zaman tekaüde şevklerini istiyebilir-
ler. diyor. Bu da güzel. 

Fakat (B) bendinde fiilî hizmet müddeti 
20-25 yıl arasında bulunanlardan 25 yılı doldur
duklarında, emekli aylığı bağlanmasını istiye
bilirler. Bu da doğrudur. 20 senesini Devlet 
hizmetinde geçirmiş bir adamın, Devlet hizme
tinden bu hakkı mükteseple istifade etmesi ga-

| yet âdilâne bir hükümdür. Ancak yukarıya dik
kat buyurulursa (Yaş kaydı aranmaksızın) 
kendilerine- emekli maaşı bağlandığı halde 20 

| yıl Devlet hizmetinde bulunanlar için bu kayıt 
konulmamıştır. Belki bir redaksiyon hatasıdır, 
komisyonun kastı da belki yukarıki fıkra gibidir. 
Binaenaleyh bunun bu fıkraya da konulması iler
de doğacak güçlüğe mâni olmak için, (Yaş kay-
dino bakılmaksızın) istekleri üzerine 25 yılını 
doldurmalarından itibaren tekaütlük maaşının 
bağlanacağı kaydının konması lâzımdır. Bu 
suretle ffıkraya suples vermek bakımından fay
da vardır. Yarınki tatbikatta da 25 seneyi dol
durunca derhal tekaütlüğünü istemediğinden 
dolayı müteakip senelerde bir zorluk çıkarıl
masın. Bait bir ihtimaldir ama bunu temin ede
cek bir önerge takdim ediyorum. Encümen de 
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mutabakatini beyan etmiştir. Kabulünü rica 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Buyurdukları gibi, 25 sene
yi doldurdukları zaman nasıl tekaüde sevkedi-
leeeklerse 20 yıllık bir müddeti dolduranlar da, 
25 yılı doldurmuş gibi tekaüde tâbi olacaklar
dı*.* 

CENAP AKSU (Devamla) — bir kayıt da
ha var. 25 yılı dolduranın da bu metne girme
sini rica ederim. Bir mahzur da yoktur ve da
ha iyi olur. 20, 27, 28, 29 ncu yılları sonunda da 
istiyebilsin. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Biı su
al, Ül nei madde diyor ki, fiilî hizmetleri 25 so-
iK' ve daha yukarı olanlarla, 20-25 sene arasın
da olanlar, emekli maaşı bağlanmasını isteyebi
lirler. Fakat aynı zamanda geçici 14 ncü mad
dede, fiilî, itibari sürelere ait paraların kurum-
lar tarafından sandığa tevdi edilmesi mevzuıı-
bahistir. Bu kanun yürürlüğe girdiği vakit bu 
paralar henüz tevdi edilmemiş ise acaba bun
ların bu haklarını kullanmalarına bir mâni teş
kil edecek mi, etmiyecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Sandık memurun müracaati 
üzerine derhal ödemeye mecburdur. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Yani mâ
ni değildir, istiyebilirler. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu 31 nci 
madde hakkında Cenap Aksu arkadaşımızın 
ııoktai nazarını kabul etmekle beraber bir nok
taya daha ilâve etmek istiyorum. 20 yıl hizmeti 
olanlar (b) fıkrası gereğince 25 yılı doldurduk
ları zaman emekli aylıği bağlanmasını talep 
edebiliyorlar. Yalnız daha evvelki 19 ncu mad
dede konulmuş olan bir hüküm burada unutul
muştur. O da şudur: Hizmet müddetlerinin he
sabında, esasen yürürlükte olan Tekaüt Kanu
nunda 6 aydan fazla müddetler yıl hesap edilir, 
altı aydan eksik olan hizmetler nazara alınmaz 
hükmü vardır. Nitekim evvelce kabul buyrul-
nıuş olan 19 ncu madde de aynı esâsı kabul et
mişizdir. Bu itibarla burada da bu esası kabul 
etmek lâzımgelir. Yani müddetlerin hesabında 
altı aydan fazla olan kesirler yıl itibar edilir 
altı'aydan eksik kesirler nazara alınmaz. Esasen 
bunun prensipi Kamutayca kabul edilmiştir. 

Komisyondan bir noktayı daha rica edece
ğim. Niçin 20 yılı dolduranlara 25 seneyi ik-
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mal ettikleri zaman % 5 noksaniyle maaş tahsis 
ediliyor? Bunun hikmetini anlıyamadım. 20 yı
lını doldurdukları zaman tekaüt hakları olsaydı 
bağlanacak, aylık miktarı cetvelde mezkûrdur. 
Eğer 5 sene daha çalışacaksa bu % 5 noksanın 
mânası kalmamaktadır. Bunun tayyını kabul 
ederlerse ozaman ayrıca takrir vermeye lüzum 
yoktur. Komisyon kabul etmezse takrir vere
ceğim. 

KOMİSYON NAMINA CEVDET GÖLET 
(Ankara) — Efendim; birinci nokta; 20 yıl 
itibari hizmeti dâhil etmek doğru değildir, 20 

i yıl fiilî hizmet etmiş olması şarttır. 
Esasen yürürlükte olan kanun 25 yıl hizmeti 

şart koymuştur. 20 yıl hizmet etmiş bir adam 
memuriyet hayatının mühim bir kısmını ifa et
miş sayılır, binaenaleyh bu kadar hizmet ettik
ten sonra 25 yılı da tamamlıyarak... Bu istisnai 
ve biraz da himayekâr bir tedbirdir. Bu sebep
le 25 yıldan evvel beş sene daha fazla hizmet 
etmesi lazımgelirken ve onun için tekaüt aidatı 

! vermesi lâzımelirken beş sene evvel tekaüt edil-
I miş olması bakımından, hiç olmazsa beş sene 

fazla alacağı maaş itibariyledir ki yüzde beş 
noksanı ile tahsis esasını kabul ediyoruz. Onun 
için müsaade buyururlarsa bu şekilde kalması 
muvafık olur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Müsaade 
ederseniz efendim, bir anlayış farkı var. 20 hiz
met yılını doldurmuş olan bir memur ancak 
25 yıllık müddeti doldurursa emekli olabilecek
tir. Beş sene daha fazla emekli keseneğini 
verecek ozaman tam 25 yıl çalışmış olacaktır. 
niçin onun bağlanacak maaşından % 5 indire
lim, bu cezanın mahiyeti nedir? Eğer çalışma
dan 5 sene sonra 20 sene hizmet üzerinden 
emekli olur denilirse o vakit zaten 20 sene ça
lışan emeklinin alacağı % 40 tır ve doğrudur, 
fakat beş sene daha çalıştırılarak 25 yıl doldu- -
tulacağma göre bu % 5 noksanın sebebini ben
deniz anlıyamadım zatı âlinizin izahatından 
sonra da anlamış değilim. Bu takdirde 25 y l ı 
dolduran bir memura % 45 yerine % 40 mı ay
lık bağlanacaktır, Yoksa bağlanması lâzımgelen 
% 45 ten % 5 noksan olarak yani % 2, 25 daha 
azmi aylık tahsis olunacaktır? Bu cihet sarih 
değildir mübhemdir. 

CEVDET GÖLET (Devamla) — Tahsis edi
len maaşın 5 noksanıdır, çünkü beş sene ev-

j vel tekaüt olma hakkını kazanmaktadır. 
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VEHBÎ SAEİDAL (Niğde) — Ama (A) fık

rası için varit değildir. 
CEVDET GÖLET (Devamla) — Evet, vûı-5t 

değildir. 
VEHBİ SAKIDA L(Niğde) — Bu da tamam-

Uyacak, beş sene sonra tekaüt olacak, dikkat 
buyurulursa aynı şeydir. 

GECtOt KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — 25 sene hizmet etmesi lâ
zım gelirken beş sene evvel tekaüt olmasını il
tizam etmiş oluyor. Buna mukabil bu hakkı 
kendisine bahşetmiş olmak için beş sene hizmete 
mukabil bağlanacak maaş % 5 eksik olacaktır. 

VEHBİ SARI DAL (Niğde) — Öyle değil 
Sözcü arkadaşım. 20 seneyi dolduran ancak 25 
seneyi doldurduğu vakit 25 sene üzerinden 
emekli olabilecektir. 20 senede tekaüt hakkını 
tanıyoruz diyeceğiz ama öyle değildir. 

BAŞKAN — Cenap Aksu Sorunuz sualinizi? 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim (A) 

fıkrası 25 seneyi dolduranlara hiçbir kayıt \ e 
şarta bağlı olmaksızın tekaüt hakkı tanınıyor. 
Yine bu kaydı asıl maddeye göre 30 seneye çı
karmışız. Onun için de Vehbi Sandal arkadaşı
mızın dediği gibi onlar için de bir tenzilât ica-
beder. Yani ikinci fıkra ile de bir hakkı mük
tesep tesis ediyoruz. Yukarıki fıkra da hakkı 
müktesepten bahseder o halde farkı nedir S 
bunu izah buyursun. 

GEÇİCİ KOMİSVON ADINA CEVDET GÖ
LET (Devamla) - - Efendim; tahsis edilecek 
maaşın 25 sene üzerinden % 5 eksiğine razı 
olursa halen kanun yürürlüğe girdiğinde 25 yılı 
tamamlamış olan, tekaüt hakkını ihraz edi
yor. Bu istisnai hükme mukabil % 5 eksiği ile 
tahsise muvafakat ederse kabul edelim diyo
ruz. 

VEHBİ SAllIDAL (Niğde) —• Biz de onun 
tayymı istiyoruz, % 5 tenzilin. 

MALİYE BAKANI ADINA HADİ KÜS
MEN —• Efendim bu primlerle bir iştirakçi 
ancak otuz sene hizmet ettikten sonra % 50 
tekaüt maaşına müstahak olur. Yani otuz sene 
hizmet etmesi şarttır. Bundan daha aşağı hizmet 
edenlere tekaüt maaşı bağlamak Sandık için 
risktir. Müsaade buyurursanız bir misalle arze-
deyim: 

150 lira maaşı asli üzerinden 100 lira alan 

otuz sene hizmet edecek yerde 25 sene üzerin
den yani beş sene evvel tekaüt edilirse, beş se
ne evvel emekli maaşı alsa gerçi tahsis edilen bir 
az maaşı da bir miktar az olacaktır, % 45 
alacaktır fakat 5 sene içinde ayda 450 liradan 
takriben alacağı para 27 bin lira tutar. Beş 
senede Sandık buna vereceği aidattan mah
rum kalacaktır. Binaenaleyh bu zata beş sene 
evvel maaş bağlanması halinde bu, Sandığa 
25 - :>0 bin liraya mal olacaktır. Yani müddeti 
ne kadar azaltırsak Sandığa o kadar risk tahmil 
etmiş oluruz. Nihayet ortada bir hakkı mük
tesep vardı o da 25 seneyi dolduranlardı, biz 
onlara ne yapalım, bu kanun şu usulü vazedi
yor biz size tekaüt maaşı bağlıyamadık diyeme
dik, senin bu hakkını da elinden aldık, çünkü 
sen 30 seneyi doldurmadm, diyemedik, 25 se
neyi dolduranlara bu hakkı verdik. Hükümetin 
teklifi bu idi, yalnız 25 seneyi dolduranlara 
bu hakkı vermekti. Fakat komisyonda 20 se
neyi dolduranlara da böyle bir hak verilmesi 
kaimi edildi. Israr ettik yine yirmi sene kabul 
edildi. Hiç olmazsa Sandığa tahmil edilen riski 
karşılamak için bunların maaşlarını % 5 nok-
saniyle tahsis edelim, dedik bu iştirakçinin ar-
zusiyle olacaktır. Bunu istemezse otuz seneyi 
bekesiıı. Biz Sandığa büyük risk tahmil etmiş 
olmamak için % 5 eksik tahsis yapılmasını tek
lif ettik, komisyon da kabul etti. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin (b) işaretli bendinin aşa

ğıdaki şekilde tadilini teklif ederim: 
(Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl arasın

da bulunanlar da 25 yılı doldurmalarından iti
baren, yaş kaydı aranmaksızın, emekli aylığı 
bağlanmasını istiyebilirler. Bu takdirde yukar-
ki fıkraya göre hesaplanacak aylık % 5 nok-
saniyle bağlanır.) 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap Aksu 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 31 nci maddenin (B) bendinin sonuna 

(6 ay ve daha fazla yıl kesirleri yıl sayılır altı 
aydan az kesirler nazara alınmaz) hükmünün ilâ
vesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
V. Sandal 
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bul ettiğimiz esası burada da kabul edelim diyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA CEVDET GÖ-
LET (Ankara) — Arzedeyim: 19 ucu maddede 
mevzuubahis olan müddet, Hazineye karşılık 
olarak ödedeği paralar içindir. Yani memurun 
vereceği % 5 mukabilinde verilecek karşılık şa 
hesapla verilir, dedik. Sandık nef'ine bir ka
yıttır. Fakat memurun fiilen 20 seneyi dol
durmuş olması şarttır. 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Âlmıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Vehbi Sandal 'm ikinci önergesi tekrar 
okundun). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Âlmıyanlar... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Fakat talebi
miz gayet adilânedir. 

BAŞKAN —Maddeyi Cenap Aksu'nun öner
gesindeki tadille oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde tadil ile kabul 
edilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa-

31 nci maddenin (B) bendindeki (% 5 nok-
saniyle) kaydının tayymı teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
V. Sandal 

BAŞKAN — Cenap Aksu'nun önergesi hak
kında komisyon ne diyor?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Efendim, arzettik 20 sene 
hizmet etmiş olana, kanun yürürlüğe girdiği ta-
rihde tekaüt hakkını ihraz etmemiş olmamasına 
rağmen tekaüt hakkı tanınmış olması Sandığa bir 
yük tahmil eder. Bu münasebetledir ki, % 5 eksi
ğine muvafakat ederse isterse 25 seneyi tamam
lamak üzere 20 seneyi doldurmak şartiyle takaüt 
hakkını ihraz edebilmesini kabul ettik. Bunun 
iyin Sandığın lehine olarak % 5 bir tevkif at yap
masını kastettik. Mesele budur. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim benim 
maruzatım, 25 seneyi doldurmasından itibaren 
26 sında, 27 sinde, 28 zinde isteği üzerine teka
üt olabilmesi keyfiyetidir. 

BAŞKAN — Komisyon buna muvafakat edi
yor mu?. 

Ko. A. CEVDET GÖLET (Ankara).— Mu
vafakat ediyoruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir som da 
ben sorabilir miyim! önergem hakkında... 

BAŞKAN — Önergenizin okunması sırasın
da sorarsınız. 

BAŞKAN — Cenap Aksu'nun önergesini na
zarı itibara alanlar... Âlmıyanlar... Nazarı itiba
ra alınmıştır. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'm birinci 
önergesi tekrar okundu) 

CEVDET GÖLET (Ankara) — Fiilen 25 se
neyi doldurmuş olması şarttır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — 19 ncu mad
dede kabul ettiğimiz bir esas değil midir?. 19 ncu 
maddede hizmet müddetlerinin altı aydan fazlası 
yıl hesap edilmektedir. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Orada kabul 
edilmişse buraya tekrar konmasına ne lüzum var?. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Buraya da 
konması lâzımdır. 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin son bendinden 
evvelki bentde bu hususta bir hüküm vardır. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Orada ka-

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği .tarihte 
emekli aylığı alanların ölümlerinde dul ve 

yetimlerine bağlanacak aylıklar 
GEÇİCİ MADDE 32. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar emekli aylığı bağlan
mış olanlardan; (Müstahak duruma girdikleri 
halde henüz bağlanmamış olanlar dâhil) kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ölenlerin 
dul ve yetimlerine aşağıdaki esaslara göre ay
lık bağlanır : 

I - Bu kanunur. yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde olmıyanla-
rın ölümlerinde; 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre ay
lık bağlanır. 

b) Bağlama muamelesi, 3 . VI . 1930 tarihli 
ve .1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hü
kümlere göre yapılmış olanlar için; kurumla
rınca veya geçici 5 nci maddede yazılı Sandıkça, 
kaldırılan sandıklarca yapılmış olanlar için de; 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ya
pılır : 

c) Bunların emekli aylıklarının ödendiği 
kurumlardan başka kurumlardan ödenen son 
hizmet zamları varsa, bu zamlardan dolayı (a) 
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ve (b) fıkralarına, göçe ayrıca o yerleree aylık 
bağlanır. 

I I - Bu. kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkL tanınan vazifelerde bulunanla
rın veya sonradan bu vazifelere girenlerin ölüm
lerinde ; 

a) Geçici 33 ve 34 ııcü maddelerde yazılı 
olanlardan iseler; evvelemirde sözü geçen mad
delere göre bağlanacak son hizmet zamları da 
eklenmek ve gerek'i muameleler yapılmak su
retiyle bulunacak emekli aylıkları üzerinden bu 
aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığınca bu kanun esasları 
içinde aylık bağlanır. 

b) Geçici 37 nci maddede yazılı olanlardan 
iseler; 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nuna ve daha evvelki hükümlere göre bağlan
mış aylıklardan dolayı 1 nci benttgki esaslara 
göre ayrıca aylık bağlanmakla beraber iştirakçi 
durumları dolayısiyle de bu kanun gereğince 
hizmet müddetlerine göre aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Geçici 32 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı ta
nınan vazifelerde bulunanlar veya sonradan 

bu vazifeye girenler 
GEÇİCİ MADDE 33. — 3 . VI . 1930 tarihli 

ve 1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hü
kümlere göre emeldi aylığı bağlanmış olanlar
dan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözü 
geçen kanuna tâbi veya kanunla kurulu Emekli 
sandıkları ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu 
gibilerden iştirakçi olacaklar Sandıkla ilgilen
dirilerek haklarında aşağıdaki hükümler tat-
tatbik olunur : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını ge
rektiren duruma girmelerinde veya âdi malûl
lüklerinde aylıklarına fiilî hizmet müddetle
rine göre 100 ncü madde gereğince son hizmet 
zammı yapılır. Bunlardan geçici 68 nci madde
ye göre borçlanmış olanların borçlandıkları müd
detler de hesaba katılır; 

b) Vazife malûllüklerinde, durumlarına 
göre haklarında 58 ve 59 ncu maddeler hü
kümleri tatbik olunur. 
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c) (a) ve (b) fıkralarmda, yazılı olanlar

dan.; 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1 . VI . 1930 tarihinden önce emekliye aynimi^ 
bulunanların bu. zammı gerektiren hizmet müd
detleri, 10 yıldan fazla olduğu takdirde 100 
ucu maddeye göre yapılacak son hizmet zammı 
on yılı içhı % 1 ve on yıldan fazlasr için de % 
1,5 üzerinden hesaplanır; 

ç) Son hizmet zamları, emekli aylıklarını 
bağlamış olan yerlerce yapılır ve o yerlerden 
ödenir; 

d) Yukarıki hükümlere göre son hizmet 
;•:anımı yapılanların 21 . XII . 1945 tarihli ve 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
ayrılışları tarihine kadar aylıklarından kesilmiş 
ve kesilecek paralarla karşılıkları ve geçici 19 
ncu madde gereğin3e Sandığa ödenmiş paralar 
ve geçici 68 nci maddeye göre borçlanmışlarsa 
bu borçlarından talisi! edilen paraları (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığmca bu aylık ve 
son hizmet zammmı bağlıyan yerlere toptan 
ödenir ve borçlanmışlarsa borç bakiyeleri de 
devredilir. 

1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki 
hükümlere göre bağlanmış emekli aylığL alan
lardan ; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra iştirakçi olacaklar hakkında bu kanun 
esaslarına göre muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanundan evvel geçen son hizmet 
zammına tâbi hizmet müddeti için 1683 sayılı 
Kanuna tâbi kurumlarla geçici 5 nci maddede 
yazılı Sandık arasında kesenek ve karşılık öden
mez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Bu maddeyi Ko
misyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde Komisyona verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDF 34. — Kaldırılan veya ge
çici 2, 3 ncü maddelerde gösterilen Sandıklar
dan emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte adları geçen 
Sandıklarla ilgili veya 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı KanunH tâbi vazifelerde bulunan
lar ile kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
bu gibilerden iştirakçi olacaklar Sandıkla il
gilendirilerek haklarında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

a) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi gereğince emekliye ayrıl-
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aıkları kurumlarda vazife almış olanların; bu 
^kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emek
li ayhğı bağlanmasını gerektiren duruma gir
melerinde veya âdi malûllüklerinde: Bu suretle 
geçecek fiilî hizmet müddetleri için, 

b) Emekliye ayrıldıkları 'kurumlardan baş
ka kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazife 
almış olanların; emekli veya f.di malûl olarak 
ayrılmalarında; geçici 68 nci madde gereğince 
borclanmışlarsa; borçlanılan müddet ile bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek 
olan fiilî hizmet müddetleri için, borçlanma-
mışlarsa; yalnız bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten 7*onra geçecek fiilî hizmet müddetleri 
için; 

c) Ma. kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerde, yü
rürlüğünden sonra da bu kanunla emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunanların, emek
li veya âdi malûl olarak ayrılışlarında: Ayrıl
dıkları tarihe kadar- geçecek fiilî hizmet müd
detleri için; 

Aylıklarına bu kanunun 100 neü maddesine 
göre son hizmet zammı eklenir. 

ç) Yukarıki fıkralarda yazılı olanların va
zife malûlü alarak ayrılışlarında: Durumlarına 
göre 58 veya 59 ncu maddeler hükümleri tatbik 
edilir; 

d) Bu madde gereğince yapılacak son hiz
met zamları da asıl aylıkla beraber (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ödenir. 

e) Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
Sandıklardan bağlanmış aylığı alanlardan, ka
nunun yürülüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi 
olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre 
muamele yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Ermiyemler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 35. — Aylıklarına son hiz
met zammı yapılmış olanlardan; sonradan tek
rar em ekÜıRk hakkı tamnan vazifelere tâyin edi
lenler hakkında da ilgilerine göre geçici 33 ve 
34 neü -rrratideler hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Stoktur. İftaâdeyi kabul edenler... Etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇföt MAB©E "»6. — Kaldırılan hüküm
lere göne fbsgtemmş "vassÜe mâKtft8§ü aylığının 
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on yıllığını almış veya hizmet müddetinin az
lığı sebebiyle kendisine aylık yerine toplu öde
me yapılmış veya taiminat verilmiş olanlardan; 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanla
rın, bu vazifelerden emekliye ayrılmaları veya 
âdi mâlfıl, vazife malûlü olmaları halinde : Bu 
hizmet müddetlerinden dolayı bu kanun esasla
rına göre hesaplanacak son hizmet zammı emek
li ayhğı şeklinde ödenir. 

Vazife malûlü olanların son hizmet zam
larına ayrıca maluliyet dereceleri üzerinden 55 
nci maddeye .göre hesaplanacak zam da eklenir. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra iştirakçi olanların ayrılışlarında da yu
karıki fıkralar hükümleri tatbik edilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 37. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar 3 . VI . 1930 t a r ih i 
ve 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hü
kümlere göre emekli aylığı bağlanmış olup da 
geçici 1, 2 ve 3 neü maddelerde yazılı Sandık
larla ilgilenmiş ve ha kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte o idarelerde müstahdem bulunmuş 
olanların evvelki hükümlerle tanınan emekli 
hakları bu Sandıkta da devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

İBRAHtM: REFİK S 0 7 E R (Niğde) —Efen
dim ; biz bundan evvelki maddelerde tekaüt 
olup da yeniden vazifeye girenler hakkında iki 
hüküm koyduk. Eğ >v malûl olur başka bir hiz
mette çalışabilecekse istifa etmiş sayılacaktır, 
yani çalışmaya bünyesi müsait bir vazifeye gir
diği zaman evvelki hizmeti ile sonraki hizmeti 
birbirine eklenerek bir cihetten tekaüt olacak
tır. 

İkincisi; tekaüt edilmiş olanlar yeniden bir 
vazifeye girerlerse son hizmeti için % 1 veya 1,5 
zam alacaktır. Şimdi bu maddedeki hüküm 
üçüncü bir şekil oluyor, ama bâzı dairelere mün
hasır. Bu üçüncü şekil iki yerden tekaüt 
-maaşı almaktır. 

İki yerden te"kaüt maaşı almayı yukarıdaki 
ııradâelerde kaldırdın. Bu madde de evvelce te-
•featüt olup *âa bu üç kuruma sonradan intisap 
etmiş olanlar vaüsa hu hizmetinden dolayı ayrı-
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ea bir tekaüt maaşı alacaklardır. Yani evvel
ki hizmetinden dolayı bir tekaüt maaşı evvelki 
hizmet ettiği yerden alacak, sonradan, hizmet 
ettiği yerden de ayrıca ikinci bir tekaüt maaşı 
alacaktır. Bu şekilde evvelki hükümlerle te
zat teşkil etmektedir, ikilik doğurmaktadır. 

Onun için bendeniz bu maddenin tayyedil
in esi için bir önerge takdim ediyorum. Karar 
Yüksek Heyetinizindir. Kabul edilirse daha 
adil bir karar verilmiş olacaktır kanaatinde
yim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Efendim, bu madde Dev
let Demiryolları, inhisarlar ve Ziraat Banka
sında umumi bütçe ile alâkalı hizmetlilerden 
geçerek tekaütlükleri yapılanlar sandıklarla 
ilgisine cevaz veren hususi kanun hükmünü 
ifade için konmuştur. Zaten kanunlarımızda 
mevcut olan hükümleri tedvin eden bir mad
dedir. Arzettiğim kanunların bunların oralara 
intikalinde tanıdığı haklar aynen tanınmıştır. 
işte bu müktesep hakkın muhafazası kastiyle
dir ki btt maddeyi koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle geçici 37 nci madde

nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
I. R. Soyer 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Nazara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

CEÇlCÎ MADDE 38. — 98, 99 ve 104 ncü 
maddelerin hükümleri; bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce emekli aylığı bağlanmış 
(Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamış 
olanlar dâhil) bulunanlarla kaldırılan hüküm
lere göre tazminat veya toplu ödeme alanlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmet
lerde bulunurlarsa bulunsunlar harb malûlle
rinin (Eşkiya müsademesinde malûl olanlar 
dâhil) aylıklariyle terfih zamları kesilmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 39. — Kaldırılan hüküm-

lere göre dul ve yetim aylığı bağlanmış (Bağ
lama muamelesi henüz tamamlanmamışlar dâ
hil) olanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte bu kanunla emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde bulunanlarla bu tarihten sonra bu 
vazifelere alınacaklar ve bunlardan ayrılacak
lar hakkında bu kanunun ilgili hükümleri tat
bik edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

D - Kaldırılan hükümlere göre bağlanan emek-
lij dul ve yetim aylıkları 

GEÇİCİ MADDE 40. — Bu kanunun' yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış (istih
kak kesbedildiği halde henüz bağlama muame
lesi tamamlanmamış olanlar dâhil) emekli, dul 
ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve 
bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış her çeşit aylık, ve terfih zamları; geçi
ci 45 - 53 ncü maddelerde yükseltilen miktar
lar üzerinden, bunları bağlıyan kurumlarca 
veya geçici 10 ncu madde hükmü de nazara 
alınarak ilgili Sandıklarca ödenir. 

Şukadar ki 1683 sayılı Kanuna veya ondan 
evvelki hükümlere göre bağlanmış aylıklardan 
geçici 45 - 50 nci maddeler gerevince yükselti
lenlerin bu muameleleri Sayıştay'ın tescilinden 
geçinceye ve (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına intikal eden, aylıkların yükseltil
mesi işi de bu Sandıkça tamamlanıncaya ka
dar-, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
miktarları üzerinden ödeme yapılır. Yükselt
me muamelesinin tamamlanmasını mütaakıp 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
olan müterakimi toptan ve derhal ödenir. 

Bu kanunun emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ait hü
kümleri, bu madde ile geçici 10 ncu maddede 
sözü geçen aylıkları alanlar hakkında da tat
bik olunur. 

Geçici 38 nci madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Okunan maddede matbuuna 
nazaran bir fark vardır, fark tespit olundu 
mu? 

HASENE İLGAZ ( Ç o r u m ) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Vehbi Sandal. 
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VEHBİ SAEIDAL (Niğde) — Efendim, 
geçici: 40 ncı madde bu kanun tasarısının en 
mühim maddelerinden birisidir. 1683 sayılı Ka
nunla emekli maaşı bağlananlarla ondan evvelki 
kanunlarla kendilerine emekli aylığı bağlanmış 
olanların bu aylıkları ile ayrıca yapılan türlü 
çeşitli zamlar toplanacak ve bu maddeyi takip 
eden 45 - 53 ncü maddelerde, bahsedildiği üzere 
bu emekli aylıklamıa esas olan asıl aylık kadar 
aylik almakta olanlara bu yeni Emekli Sandığı 
Kanununa göre ne maaş verilecekse 1683 sayılı 
Kanunla emekli olanların maaşları da o miktara 
yükseltilecektir. Daha eski emeklilere de c/< 60 
zam yapılacaktır. 

Demek ki iki nevi yükseltme yapılacaktır. 
Bir, eski emekliler için % 60 yükseltme, bir de 
1683 sayılı Kanunla pmekli olanlar için yükset-
ıııo vardır. 

1683 sayılı Kanunla emekli olanlar ki aşağı 
yukarı on beş senelik emeklilerdir, bu emekli
lerin aylıkları bugün bağlanacak aylık mikta
rına yükseltilecektir. O maddelerin münakaşa
sını sırası gelince yapacağız. 

Buradaki, bu çeşitli zamlarla yapılan yük
seltmeler 1683 sayılı Kanunla emekli olanlar 
hakkında Devlet tarafından veya bunları bağ-
lıyan diğer kurumlarca ödenmekte devam olu
nacaktı?. 

Nasıl ödenecek? emekliler, bu kanun yürür
lüğe girer girmez derhal bu zamların ödenece
ğini zan edeceklerdir. Fakat iş böyle değildir. 
% 60 zamlar filhakika derhal ödenecektir, fa
kat son on beş sene içinde emekliye tâbi olmuş 
olanlara maaşlarının ödenmesi bir hayli zaman 
gecikecektir. Çünkü bu kanunun ikinci fıkra
sında; bunların muameleleri Sayıştayca tescil 
edilinciye kadar bugün almakta oldukları ma
aş verilir denilmektedir. Aşağı yukarı bu emek
lilerin sayısı 60-70 bin arasındadır. Günde hali 
hazırdaki teşkilâta göre ve hattâ takviye edil
mesi ihtimali nazarı itibara alınsa da - Sayışta-
ym sayın reisi ile de bu mevzuu konuştum -
Sayıştay mürakiplerinin günde yapacakları tes
cil muamelesinin âjzami haddi 100 dür. Günde 
100 muameleyi tescil ettiklerine göre ayda 3000 
muameleyi tescil edebilecekler ye senede 30 bin 
muamele çıkarabileceklerdir. Bu emeklilerin sa
yısı 60-70 bin arasında olduğuna göre bunların 
hepsinin tescili 2 - 2,5 sene sürer. Ancak iki 
İki buçuk sene sonradır kî en son tescil mua-
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melesi yapılmış .olan emekli bu paraları alabile
cektir. Müterakim paralara ait kayıt kanunda 
yoktu , komisyon maddeye bir fıkra eklemiş, 
bu fıkra ile müterakim paraların defaten öden
mesi kabul edilmiş olduğundan bunun arzına 
ihtiyaç yoktur. Fakat iki sene sonra müteraki
mini toptan almak meseleyi halletmiş olmaz'; 
aydan aya geçimini sağlıyacak bir paranın eli
ne geçmesini temin etmek lâzımdır. Kabul edi
yoruz ki şimdiki aylıkları kâfi değildir ve artı
rılmalıdır. Şu halde nasıl bir yola gidelim ki 
bu zamların, emeklilere, dul ve yetimlere tedi
yesini sağlıyalım. Sayıştaydan tescilini bekle
mek çok uzun sürecektir. 6 ay, bir sene zarfın
da ikmal edilmez. Ancak iki sene hattâ tatil 
günlerini de hesap edecek olursak belki ancak 
üç senede bitirilecektir. Hattâ şunu ela ilâve ede
lim ki hatıraları geçen kimseler dosyalarını çabuk 
çıkartacaklar, ve muamelesini çabuk tescil ettire
bileceklerdir. Fakat memleketin her tarafına 
dağılmış olan dul, yetim ve emeklilerin bir an 
evvel tescil muamelesini çabuk yapmak müm
kün olnııyacaktır. Ve hattâ şöyle kötü bir va
ziyet de hasıl olacaktır: Benim maaşım hâlâ 
tescil edilmedi de falanın maaşı tescil edildi ve 
maaşını bile almağa başladı şeklinde şikâyetler 
çoğalacaktır. 

Sayıştayın tescili lâzım mıdır? Lâzımdır. 
Fakat maaşların tediyesini buna talik etmek 
doğru değildir. O halde ne yapalım? Benim ve 
bâzı arkadaşlarımızın hatırına şu tedbir geli
yor: Beyan esasına istinat edelim. Maaş sahibi 
maaşını almakta olduğu Mal idaresine veya Te
kaüt Sandığına bir beyanname vererek ben ma
aşım, meselâ 100 lira üzerinden ve 30 sene müd
det hasebile bağlanmıştır desin. Bu tarzda be
yannameler tabedilir, doldurulur ve imza edi
lerek verilir. Bu beyanname, aylığı veren Ma-
liyo dairesince veya sandıkça nazarı itibara 
alınır ve maaşları zamları ile beraber tediye 
eder. Ama efendim hilafı hakikat beyan ederse? 
hilafı hakikat kanunen bir suçtur, €eza Kanu
nunda cezası vardır, bu bir müeyyidedir. Bun
dan başka bu adamın muamelesi bir iki sene 
içerisinde tescil edilecektir. Eğer hakikat hilâ
fına beyanda bulundu ise o zaman sabit ola
caktır. Bu takdirde fazla ödenmiş olan paralar 
atideki maaşlarından kesilebilir Çünkü bunun 
maaşı mütekatti değildir, ölünciye veya evle-
ninciye, büyüyünceye kadar devam edecektir, 
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İhı da bir teminattır. Onun için kanunda beyan 

.esası kabul edilirse birçok erbabı istihkakın 
maaşını geeikıniyerek ödemeyi sağlamış oluruz. 
•GönM isterdi ki elimizdeki tahsis cüzdanında 
hizmet müddeti, tahsis eilen maaşın aslı yazılı 
bulunsun, böyle olsaydı bu iş çok kolaylık ola
caktı. Fakat bizim elimize verilen bu cüzdanlar
da bu kayıtlar yoktur. 

SİNAN TEKELÎO&LU (Beyhan) — Senedi 
resmî de var. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Belki as
kerlerde vardır, fakat sivillerinkinde yoktur. 
Binaenaleyh beyan esasına gideceğiz. Mahzuru 
sadece hilafı hakikat beyandır. Herkes fazla 
maaş alayım diye Hazineye hilafı hakikat be
yanda mı bulunacaktır. Bu vârid değildir. 

•Hatıra•ikinci bir şık daha gelir: Eski, yeni 
emekli hepsine % 300 zam etmek, burada mu
ayyen nispette bir zam yapalım. 1683 sayılı 
Kanunda bağlanan, emekli aylıklarına yapılan 
zam aşağı yukarı hesap edilirse % 100 dür. lş-
te bu suretle kimisinin lehine, kimisinin aley
hine olmak üzere eski, yeni bütün emekli 
aylıklarına % 100 zam yapılmıştır dersek 
ayrıca hesaba da ihtiyaç kalmadan almakta ol
duğu maaşın iki misli kendisine verilir. Şöyle 
bir ihtimal daha vardır. Efendim; etraflı arzet-
miş almak için şu ihtimali de söyliyeyim; eski 
emeklilere % 60 zammettik, bu, biraz azdır. 
1683 emeklilerine yüzde yüz zammedeceğiz. İki
sini birleştirerek hem eskilere hem yenilere 
yüzde 90 .zammı kabul edersek tam bir ma€İe-
let hâsıl olur. Ozaman emekliler arasındaki kav
ga da ortadan kalkar. Bütün bu ihtimalleri 
komisyonun nazarı dikkate almasını temenni 
ederim. Biz sadece bir takrir veriyoruz. Mut
laka demiyoruzki, Jhemen bu takriri burada ka
bul edelim. Fakat elimdze verilmiş tasarının 
40 ncı maddenin ikinci fıkrası bu müşkül du
rumları intaç edecektir. İkinci fıkrayı değişti
relim. Ona yeni bir şekil verelim, Bizim ver
diğimiz bir takrir vardır. Bu, beyan esasına 
müstenittir. Komisyon bu maddeyi geri alır da 
etraflı bir surette incelerse ve ikinci müzake-
ı*esinden evvel bize hazırlayacağı yeni metni 
getirirse, ozaman üzerinde durabiliriz. 

G. K. ADINA CEVDET GÖLET (Ankara) 
—r Hakikaten buyurdukları gibi, bu madde en 
ehemmiyetli bir maddedir. Komisyon da bu mad-
çle üzerinde çok uzun tetkikler yapmıştır. Esason 
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Maliye Bakanlığının hazırlattığı bu tasarı üzerin
de fevkalâde titiz davranmış ve bulunabilecek 
şekiller üzerinde çok esaslı tetkikler yapmıştır. 
Komisyon de bu tetkiklere iltihak etmekle bera
ber, memur ettiği arkadaşlarınız vasıtasiyle hu
susi tetkiklerde de tetkikde bulunmuştur. Bütün 
bu çalışmalara rağmen bundan, daha iyi bir şek i ı 
bulunamadı. Devam usulüne gidersek ve mal mü
dürlerine bu işin ifasını tahmil edersek çok tehli
keli bir yola gitmiş oluruz. Çünkü aşağı yukarı 
80 000 ni geçen mütekait, dul ve yetimden 40 000 
miktarında kısmi bir tetkika tâbi tutulacaktır. 
Bunların istihkakının doğrudan doğruya mal 
müdürlüklerince kanuna müsteniden tediyesini 
tahmil edersek birçok yanlışlıklara sebebiyet 
verilebilir. 

Fakat tensibinize iktiran ederse, burada te
bellür eden temayülleri de nazarı dikkate almak 
üzere maddeyi bir kere daha Komisyonca tetkik 
edelim, bir şekil araştıralım. Temayüle uygun bi/ 
şekil bulursak ne âlâ, bulamazsak aynen huzuru
nuza getirelim. (Muvafık sesleri) 

Gl. ALl RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sual. Komisyonca da bunun birkaç sene süreceği 
tahmin ediliyor mu ? 

KOMİSYON ADINA CEVDET GÖLET 
(Ankara) — Tahmin etmiyorum paşam. Kanu
nun neşrinden altı ay zarfında ve aşağıda da 
görüleceği üzere bu hususda ekipler teşkil edil
miş ve ayrıca tahsisat da konulmuştur, bu müd
det içinde çıkarmaya çalışacağız, şayet imkân 
bulunamazsa belki birkaç ay daha devam ede
bilir, çünkü hesap işidir, ayrı ayrı tetkika tâbi 
tutulması mecburidir. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunmuyorum, ko
misyon madde ile birlikte istiyor ve veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 41. — Mu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce vazife malûllüğünden d<-
layı bağlanmış emekli aylığını alanların muaye 
neleri ve mııyene sonunda durumlarında deği
şiklik olanların belirecek yeni durumları hakkın
da bu kanunun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Şimdi -okutacağım ilâve edilen 
fıkra ile maddeyi oyunuza sunacağım, ilâve şu
dur : 

« Bu kanunun neşrinden evvel iki muayene 
geçirip de malûllükleri sabit sayılmış olanlar 
tekrar muayeneye tâbi tutulmazlar ». 

Maddeyi bu ilâve ile birlikte oytmuaa sunu,-
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yorum. Kabui edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 42. — Bu Kanunun yü-
rürlüğir; gjjmıe^uden önce aylık ikramiye, top
tan ödeme, kesenek iadesi veya tazminata müs
tahak duruma girmiş olup da bağlama veya ta
hakkuk muamelesi tamamlanmamış bulunanla
rın bu muameleleri kaldırılan hükümler gere
ğince ve ilgisine göre kurumlariyle geçici 2, 3 
ve 5 nci, madelerde yazılı Sandıklarca veya (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca tamam
lanır. 

BAŞKAN — Made hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul olundu. 

GEÇÎCÎ MADDE 43. — Mücahedei MHliye-
de şehit olan gönüllü veya Kuvayıınillîye zâbi-
tan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hak
kındaki 27 Şubat 1340 tarih ve 408 sayılı Kanu
na göre aylığa müstahak oldukları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra anlaşılacakla
ra, o kanun gereğince aylık bağlanır, ve bun
lar emsallerinin btr kanunun geçici m addelerry-
le yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılır. 

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim.;, hur.ada bir terkip vardır. (Mücahedei Mil-
liyede) tâbirini yerinde görmüyorum. Biz bu gibi 
terkipleri kanunlardan kaldırıyoruz. Bunun ye
rine (Mîllî- Mücadele) desek olmaz mı? Esasen 
bütün terimlerde bu şekilde geçiyor. 

GEÇÎCİ KOMÎSTON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mİ EEYZtOÖLU (Kayseri) — Efendim, kanu
nun ismi budur. 

SİNAN TEKELİÖĞLU (Seyhan) — Müea-
dedei MHMye olacak. 

GEÇİCÎ KDMÎSTON ADINA CEVDET 
GULET (Ankara) — Kanunun başlığında- «Mü
cahedei Milliye » demektedir. Aynen aluımıştır. 

ŞAKtR ALTAN (Konya) — Burada falan 
kanun diye birşey yok ki ismi mevzuubahis ol
sum 

BAŞKAN — Bu, kanun adıdır, maceddedeu 
kaanhnu§ birşey değildir. Anlaşıldı değil mi 
efendim? (Anlaşıldı sesleri).. 

Madde- hakkında başka sâa istiyen yoktur. 
maddeyi ka&ui edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştb. 

GEÇÎCİ- MADDE 44. — Bir tamam jflfrü** 
lüğe- girmesinden sonra g e e î e i ^ net madde ge
reğince ödenmesine devam- edilecek o t a ayiık^ 
iara ait yoklama muameleleri; bu* kamun esas
larına göre bunları odiyen yerlerce ve 123 I&HT 
midede yazılı tüaük yürürlüğe girinceye- kadar 
kaldırılan hükümler dairesinde yapılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 45. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanmış emekli, âdi malûl
lük aylıkları ile (Harb ve vazife mâlûüükteîm-
den dolayı bağlanmış olanlar hariç) bunlara; bu-
Kanunla kaldırılan hükümler© göre yapılmış af •-
lık zamlarının toplamı; tahsise esa» aylık aslı ile 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı olan işti
rakçilere bu kasnınla bağlanacak emekli aylıkla
rı miktarlarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olan^ 
lamn* bu zamları da, zamma esas tutulmuş olan 
aylık aslı ile fiili ve itibari hizmet müddette» 
aynı olan iştirakçiler için yine bu kanua gereğifir 
ce hesaplanacak son hizmet zamlara miktarlarmay 
yükseltilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürür
lükte olan barem derecelerinin aylık ssrilarm-
dan birine uymıyan aylık asılları üzerinden bağr 
lanmış aylıkların arttırılmasuıda: Bu ayiddarm 
Barem kanunlarına göro intikal ettikleri aylık
ların tutarları esas olur. 

Hizmet müddetleri 15 ile 20 yıl arasında olan
lara bağlanmış emekli aylıklarının yükseltilmesi, 
53 ncü maddede yazılı nispetlere göre yapılır. 
15 yıldan az hizmeti olanlaruv bu hizınetlfiannirt 
iki misli, bağlanması gerekli ayhğuı hesabmda-
53 ncü maddede yazılı % niseti itibar olunur. 

Tahsise esas tutulmuş aylık asılları (L - d) 
lira olanların 1683 sayılı Kanuna bağlı cetvel
de gösterilen tutarlarının 4 misli, (6) İmadan 
fazla (15) liradan az olanların 3 misli karşılaş
tırmanın yapılmasında! aylık tutarları sayılır. 

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

rem arkadaşlar; bu kanunun gerekçesi üzerin
de knuşulurkeiL de arzettiğim veçhile bu kanını 
eski ve yeni emekliler arasında bir müsavat 
temin edememiştir, öteden beri eski emekli, dul 
ve yetimlerin: vâki olan: şikayetim bugün: yum 
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aynı veçhile devam edecektir. Ve bu kanun bir 
müsavatı da temin «tmiyecektir. Gerçi bir mü
savat temin edilmesi hakikaten büyük bir pa
raya mütevakkıftır. Fakat ortada bir de hak 
vardır. Şüphesiz Hükümetin malûm durumu
nu düşünmeye mecbur olduğumuz gibi bütün 
emekli ve eski emeklilerin de vaziyetlerini dü
şünmek borcumuzdur. Bu kanun 1683 sayılı 
yani tarihi neşri 11 . VI . 1930 dan evvelkiler
le ondan sonrakileri evvelâ iki sınıfa ayırıyor. 
1930 dan evvel olanlara bugün almakta olduk
ları maaşlarına % 60 ı zammediyor. 1930 dan 
sonra olanlara tahsise esas olan asli maaşları 
ile fiilî ve itibari hizmet süreleri aynı olanlara 
bugün aynı asli maaşı ve hizmete sahip olan 
iştirakçilerin alacakları para verilecektir deni
liyor. Gerçi bu vehleten zannediliyor ki, aynı 
makamı işgal etmiş, aynı fiilî ve itibari süreye 
sahip olan emekliler aynı parayı alacakmış. 
Hayır arkadaşlar; böyle değil. Şimdi bunu ufak 
bir misalle arzedeyim. Geçen defaki maruza
tımda bir binbaşıyı misal olarak arzetmiştim. 
Misali ordudan veriyorum, çünkü daha kolay 
oluyor; fakat aynı misali sivil emekliler için de 
vermek mümkündür. 40 sene hizmet etmiş bir 
albayın, 330 senesinde otuz altın lira maaşı var
mış. Kendisine 26 altın para tekaüt maaşı bağ
lanmış, 26 altın. Bu kâğıda tahvil edilmiş, muh
telif zamanlarda yaptığımız ilâvelerle bu maaş 
151 kâğıt lira ve onun üzerine bugün yapacağı
mız % 60 zamla takriben 241 lira alıyor Fakat 
yine bir albay alıyorum, o da 40 sene hizmeh 
etmiştir. Onu bu kanuna göre tekaüde sevk eder
sek o 375 lira alacaktır. Arada 134 lira gibi bi..' 
fark var. Arkadaşlar takdir buyurursunuz k< 
1930 da emekli olan albayın her halde memlekete 
birçok hizmetleri olmuştur ve birçok defa harbe 
girmiştir. Bir defa 1930 dan evvel olanlarla 1930 
dan sonra olanlar arasındaki farkı arzettim. 134 

.lira kadar bir farktır arkadarlar. 

Şimdi rica ederim, bu Albay ve bunun dul 
ve yetimi demezini ki; biz de 40 sene hizmet 
ettik ve rütbemiz de Albaydı, biz 240 lira alıyo
ruz, bugünkü Albay nispeten daha müreffah bir 
hayat geçirmiştir ve daha az fedakârlık yapmış
tır 375 lira alacaktır. 

1930 dan sonra ise, Albayın asli maaşı 50 lira 
olmuş, 50 lira olduğu için bugün keseneğe esas 
olan 50 üzerinden hesap edilince bunun maaşı 
da 320 raddelerine çıkıyor. Ondan sonra 70 ol-
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muş, ondan sonra bO olmuş, nihayet 90 olmuş. 
Bugün arkadaşlar huzurunuza 5 tane Albay di
kerim. Bu beş tane albayın itibarı ve fiilî hiz
met süreleri 40 senedir. Fakat aldıkları maaş iti
bariyle bunlar beş tanedir. 241, 320, 330 nihayet 
375 kadardır. Bu zahiri bir haksızlıktır ve doğru 
değildir. Hattâ geçen defa mâruzâtımda şunu da 
belirttim. Eğer çok sıkıntılı isek bunları bir sevi
yeye getirmek suretiyle başka bir imkân araya
lım. Hükümet çok mühim olan bu emekli mese
lesini ele almıştır. Yirmi otuz milyon lira gibi 
bir parayı feda ediyoruz. Bu ikiliği ortadan kal
dıralım. Bu müsavatsızlık orduda mevcut okluğu 
gibi sivilde de aynen böyledir. Bunlara yapaca
ğımız bu fedakârlık günden güne azalacaktır. 

Bugün yapacağımız âzami fedakârlık yavaş 
yavaş azalacaktır. Onun için bütün -ricalarını 
ve-istirhamım, madamki Hükümetimiz hakikaten 
büyük fedakârlık yaparak böyle sıkıntılı İpir za
manda büyük bir parayı tekaütlerin terfihin,© 
tahsis ediyor, bunu bir parça daha artırsın bu 
müsavatsızlığı ortadan kaldırsın. 

Arkadaşlar; bu müsavatsızlık ortadan kalk
mazsa yine kimse memnun olmıyacaktır ve kim
senin şikâyetinin önüne geçilmiş olmıyacaktır. 
Bütün mâruzâtım Hükümetimizin bu sıkıntılı 
zamanda yaptığı bu fedakârlığı bir miktar daha 
artırarak bu müsavatsızlığı, adaletsizliği ortadan 
kaldırmasını temenni etmem içindir. 

Arkadaşlar, yapacağımız fedakârlık bugünkü 
1 milyar 300 milyonun yanında belki 1000 de 1 
kadar bir fark yapacaktır. Çok rica ederim bu 
büyük paranın yanında bu 1000 de 1 fedakârlığı 
yapalım, bu hazsızlığı bu adaletsizliği orta
dan kaldıralım, arkadaşlar. 

Sonra Kanunun gerekçesinde 1930 senesin
den evvelki emeklilerin evrakı tahsisiyesinin 
bulunamadığından bahis buyurulııyor. Zanne
diyorum ki, bu endişeye mahal yoktur. Orduya 
ait bütün tahsislerin evrakı tahsisiyesi Millî Sa
vunma Bakanlığı Tekaüt Şubesinde mevcuttur. 

Bundan başka arkadaşlar her hak sahibinin 
elinde ve koynunda evvelce beraat sonradan se
nedi resmî denilen evrak mevcuttur. Kendile
rinin tahsisinin ne olduğunu derhal meydana 
koyabilirler. Bütün bunlara rağmen yine 1930 
senesinden evvel tekaüt olanların bâzılarının 
tahsisine medar olacak vesaiki sübutiye buluna
madığı takdirde onlara 100 de 100 bir zam ya
palım, evrakını tekemmül ettirenler emsalinin-
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kini alsınlar, ettiremedikleri takdirde muayyen 
yüzde zamla kalsınlar. Onun için bütün istir
hamım Hükümetin hiç olmazsa binde bir daha 
fedakârlık ederek bu meseleyi kökünden hallet-
mesidir. Bu fedakârlık da günden güne azala
caktır, çünkü bu eski emekli, dul ve yetimler 
de günden güne azalmaktadır. Bu maruzatımı 
tasvip buyurmanızı ve bunun için takdim etti
ğim takriri de kabul etmenizi Yüksek Kamutay
dan ehemmiyetle rica ederim. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaalşr; bu maddenin hem eşhas 
hakkı, hem de Hükümetin bununla yükleneceği 
yük bakımından ehemmiyetini takdir ediyo
rum. Fakat ayıklar arasında büyük fark 
vardır, aynı vazife ınesuliyetiyle iş görmüş bir 
tümen komutanının, 1930 dan evvel tümene 
komuta etmiş, Balkan harbinde, istiklâl Sava
şında bulunmuş, aldığı bir maaş var, aynı şe
kilde bir tümen kumandanı 1930 dan sonra bu
lunmuş, 1943 e 1944 e kadar alman farkh birer 
maaş vardır. Aynı sene hizmet etmiş aynı vazi
fede bulunmuşların maaşları arasında hayli 
farklar vardır. Şüphesiz ki, bunların birleşti
rilmesi bir adalettir. Fakat bunun bütçeye yük-
liyeceği para da büyüktür. Yüksek maaş alan
lardan kısarak mütevazin bir şey yapmak çok 
faydalıdır. Yahut Hükümet bir kaç sene fasıla 
ile bunlara zam yaparak tesviye etmelidir. Bu
nun başka çaresi yoktur. Bu farkları ortadan 
kaldırmak lâzımdır. Memleket pahalılığı her
kes için müşterektir. Vazifeli memurlara zam 
yaparken Hükümet ne kadar zam yaparsa hem 
vazifelilerde hem emekli, dul ve yetimlerin hep
sine âdilâne bir tesviye ile bu işi Adilâne yapa
bilir, bunu düşünmelidir ve yapması da lâzım
dır. Geçmiş yılların bütün yüklerini bugünün 
Hükümeti üzerine yükliyoruz. Bu işlerin dü
zenlenmesi hakikaten zordur. Ama ne yapalım ki, 
bu âdilâne tesviyenin ifası gerekmektedir. 
înşaallah Hükümet Gelir- Vergisinden iyi bir 
netice alınır, iyi istifadeler ederler ve bunları 
terfih imkânını da elde ederler. Gerçi Gelir Ver
gisinin veriminin ne olacağını bilmiyoruz. Ma
liye Bakanının durumu bu bakımdan da çok 
ağırdır. Gelir Vergisinden iyi bir netice elde 
eder, zengin bütçemiz olursa, bu temin edile
bilsin. Ben okuduğum bir eserde gördüm, Ame
rika İstiklâl Harplerinde Vaşington'la beraber 
çarpışmış olanların 1890 a kadar aldıkları para 
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çok azmış. Fakat Amerika zenginledikçe bun
ların terfihleri yapılmış ve bunlardan yaşıya-
bilenlere çok müreffeh bir hayat asğlanmış ve 
yüksek maaş bağlanmıştır. 1930 senesinden ev
vel emekli olanlardan evrakını ibraz edebilen
lere bu hak verilir getiremiyenlerin de vesaiki 
Mahzeni Evraktan takip edilmesine fırsat ve
relim evrakı b.ulunamıyanlara bir az daha zam 
yapalım. Bunu Hükümetten ve heyeti aliyeniz 
de kabul ederse onları da memnun etmiş olunu:. 
Maruzatım bundan ibarettir. Bu hususta bir de 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Benden evvel 
söz söyliyen iki sayın general arkadaşımız bu 
dâvayı çok güzel ve şümullü izah ettiler. Ben 
de İstanbul'da emekliler arasında, onların üç, 
dört toplantılarında bulundum ve dertlerini 
dinledim. Heyeti âliyenize, orada dinledikleri
mi hülâsatan arzetmeyi bir vazife sayarım. Sa
yın General Durukan demin buyurdular, 1330 
senesinde emekliye ayrılan bir albayın 26 altın 
aldığını söylediler rakamları kısaca geçtik. 
Halbuki 1330 senesinde 25 lira altın para ile te
kaüt edilen bir emekliyi düşünelim bugünkü 
para sipakilâsyonlarında ve para tahavvülle-
rinde bu kıymetli vatandablarm, zavallıların 
hiçbir tesiri ve müdahalesi yoktur fakat bütün 
bu ekonomik, sosyal tesirler onları müteessir 
ve perişan etmiştir. Eğer bu 26 altını bugünkü 
para kıymeti ile hesap edecek olursak bu va
tandaşların eline bugün 1 040 lira geçmesi ikti
za ederdi. 1 040 liradan sarfınazar ediyoruz 
hiç olmazsa bu beş kademeyi kaldıralım. De
min de arzettiğim gibi ayda 500 liradan fazla 
kazanan vatandaştan bu % 5 1er <% 6 yapıla
rak alınabilir. Bu suretle hem Devlet Hazine
si bu yükten kurtulur ve hem de bu dâva içti
mai adalete daha uygun bir surette halledilmiş 
olur zannındayım, mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; sabahki müzakerede bir madde 
vesilesiyle arzettiğim gibi, bizdeki emeklilerin 
vaziyetleri çok elimdir. Bilhassa 1683 sayılı 
Kanundan evvel tekaüt olmuş olan insanların 
halleri hakikaten acınacak bir durumdadır. 
Millî mücadeleye iştirak etmiş ve 1683 sayılı 
Kanunun neşrinden evvel tekaüt olmuş olan 
bir yüzbaşı bugün Ziraat Bankasında 40 lira 
maaşla kapıcılık yapıyor. Buna ne zam yapar-
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sanız, yapınız, eski kanuna göre eline geçen 
paranın yüzde 60 zammı ne olabilir ki? 

Arkadaşlar, böyle rütbeleri bir olan insan
lar arasında, bilhassa emekliler arasında iki 
ayrı zümre yaratmak doğru değildir. Bilhassa 
şehit yavrularını, şehit karılarını, emekli karı
larının ve çocuklarının, bunların vaziyetleri o 
kadar elimdir ki tasavvur edemezsiniz, vaktiy
le bir Miralay karısı olan bir kadın şimdi aşçı
lık yapıyor. Hattâ bir tanıdığa ziyaret için 
gittiğim zaman gözümle gördüm, vaktiyle bir 
korgeneral karısı olan bir kadın orada hizmet
çilik ediyordu, vaktiyle bildiğim o ailenin eski 
vakitlerini düşünerek titredim. 

Şimdi burada bize düşen vazife bu eski 
emeklileri bu gibi vaziyetlerden kurtarmaktır, 
bu eski emeklileri tahkik edecek olursak görü
rüz ki bunlar Balkan Harbine, Umumi Harbe 
iştirak etmişlerdir, istiklâl Harbine iştirak et
mişlerdir. Bugün bunların en genci 55 - 56 ya
şındadır', bunların çoluk çocuğu da tamamiyle 
maaştan kesilecek vaziyete gelmiştir. Karıları 
varsa onlar da 55 yaşından aşağı değildir, bi
naenaleyh bunlara verilecek para çok az bir 
zaman devam edecektir, Hükümet lütfen bu fe
dakârlığı yapsın, Eyüp Durukan'm dediği gi
bi, bunların vaziyetleri müspettir, müsecceldir, 
hepsinin elinde senedi resmî vardır. Ona göre 
maaşlarını alırlar. Demin bir arkadaşımın söy
lediği gibi, altın para zamanında emekli olduk
ları için bütün maaşları altın üzerinden tesbit 
edilmiştir. Bir zaman bunların maaşlarına % 
25 zam yaptık. Rahmetli Keşmir'in de bu kür
süden ifade ettiği gibi, bu zammı % 6 nispeti
ne kadar indirdik. Bunlara yapılan zam pek 
azdır. Onun için lûtfunuza intizar ediyorum. 
Eyüp Durukan arkadaşımın teklifini kabul bu
yurmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMÎSYON ADINA CEVDET GÖ

LET (Ankara) — Efendim, bâzı rakamlar arz-
edersem, bu usule ittiba etmek zarureti zanne
dersem tezahür eder, 1683 sayılı Kanundan ev
velki kanuna göre emekli, dul ve yetim adedi, 
1 . 1 . 1949 tarihindeki malûmata nazaran arz- I 
ediyorum, 14 hin küsur ve sonrakiler 18 hin kü
surdur. Bunların bir kısmı askere mensup, bir 
'kısmı da mülkiye mensuplarıdır. Askerî mensup- ( 

ların tahsis evrakının bulunması kıömen müm
kün olsa da diğerlerinin tahsis evrakının bu-
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1 umması imkânı yoktur. Ne dairelerinde mev
cuttur, ne de Sayıştayda mevcuttur. Bunlar 
hakkında herhangi bir suretle intibak muame
lesi yapmak imkânı yoktur. Böyle olunca zaru
ri olarak foir zam yapmak durumu karşısında 
kalınmıştır. Ondan dolayıdır ki, bu suretle 1683 
sayılı .1930 tarihli kanundan evvelki kısımla 
ondan sonrakileri tefrik etmeye mecburiyeti ka
tiye hâsıl olmuştur. Ve Hükümetin teklifi 1930 
dan evvelkilere % 50 bir zam yapmak merke
zinde idi, ki, komisyon bir miktar daha zorlı-
yarak % 60 derecesinde hir zammı kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Ondan sonrakiler, yani 1930 senesinden son
raki alâkalılarla 1930 dan evvelki harb ve va
zife malûlleri askerlerin dahi tahsis evrakının 
elde edilebilmesinden dolayı 1930 dan sonraki 
kısma ilhak edilerek bu kanuna intibak ettiril
mesi yoluna gidilmiştir. Bu intifbak hakkındaki 
hükümleri tetkik buyurduğunuz takdirde vakaa 
çok büyük menfaatler teinin etmiyorsa bile da
hi bir kısım alâkalılara yüksek menfaatler te
min ettiği de muhakkaktır. Fakat seyyanen bir 
muamele yapmaya ne teknik itibariyle imkân 
vardır, ne de ilgililerin bünyesi, istihdam tarz
ları, ifa ettikleri hizmet itibariyle imkân vardır. 
O sebepledir ki; 1930 dan sonra olanların, J930 
tarihH kanunun kabul ettiği şekle göre, asli ma
aşı ile hizmet müddeti bu kanunda hangi meı-
teibeye çıkarılmışsa o esass üzerinden intibakı ya
pılmak zarureti kabul edilmiştir. 

Bu suretle dün, gerek Hükümetin, gerek ko
misyonun arzettiği hususlarla taayyün etmiştir 
ki; Hükümetin bu kanun tasarısı ile kabul etti
ği külfetler mukabilinde iktiham edeceği mas
raf hemen hemen 30 milyonu geçmektedir. Bu 
30 milyona, umumi 'bir zam kabul edilmesi ta
savvur edilirse, tatbiî katî bir hesap elde etmeye 
imkân yoktur. Mütehassıs arkadaşların verdiği 
malûmat 30 - 40 milyon ve daha ziyade bir kül
feti tahmil edecektir. Bu vaziyeti takdiri,âlinize 
arzediyoruz. Hazinenin çok dar olduğu bir za
manda 30 - 35 milyon lira bir külfet tahmil et
mek bu sistemi bozarak herhangi bir sistemin 
ihtiyari esasını kabul etmek tehlikesi doğurur. 
O itibarla birçok tetkiklere rağmen başka bir 
şeflril hulamamaklığıımızdan dolayı huzuru âlini
ze hu son şekli sunmuş bulunuyoruz. Başka su
rette tatbikma çare bulunamamıştır. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
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01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Söz isti

yorum. 
HALKAN — Buyurun. 
(11. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın 

arkadaşımız Cevdet Bey, 1930 dan evvelkiler için 
evrakı tahsisiye bulunamadığından bahsettiler. 
Fakat ben maruzatımda, herkesin cebinde senedi 
resmîsinin mevcut olduğunu söyledim. Acaba 
bundan istifade edilemiyor mu?. Benim kanaati
me göre edilmesi lâzımdır. 

Sonra, 1930 dan sonraki emeklilerin hepsini 
bir hizaya getiremeye, tesviye -etmeye teknikman 
imkân yoktur dediler. Benim bu tekniğe aklım 
ermedi. 

Sonra, bunun 30 - 40 milyon kadar bir porte
si olacağını söylediler. Benim bildiğime göre bu, 
hesaba ve rakama müstenit birşey değildir. 

Sonra, buyurdular ki; 1930 dan sonra intibak 
hasıl, olmuştur. 

Arkadaşlar intibak şöyle oluyor bir albay ev
velâ 30, sonra 50. 70, 80 bugün 90 lira üzerinden 
asli maaşı vardır. Şimdi bu albaya verilmesi lâ-
zımgelen maaş 70 diyoruz, halbuki bugün 70 lira 
binbaşının maaşıdır, fkisinin itibari ve fiilî hiz
met süreleri birse binbaşının alacağı maaşı mira
laya veriyoruz. İntibak yaptık diyorlar, yani al
bayı iki derece aşağıya indiriyor 2 derece aşağı
ya indirdikten sonra intibak yaptık diyoruz. Böy
le bir intibakın nasıl takdir edileceğini yüksek 
ıttılaınıza arzederim. 

Binaenaleyh intibak yapılmamıştır. Bugün 
yüksek rütbede olan her hangi bir emekli subay 
kendisinden bir veyahut 2 rütbe aşağı bir rütbe 
ile intibak ettirilmektedir. Arkadaşlar ordu da 
maaşa esas rütbedir, kanunlarla bu müeyyettir. 
Hiçb ;r vakit hiçbirimizin askerin rütbesini bir 
d?rece aşağı indirip ötekiyle intibak ettirmeye 
hakkı yoktur. Bununla bir intibak yaptık der
sek doğru değildir. 

Geçende arzettinı arkadaşlar; bu kanunun ar-
zetUği manzara şudur : Kim çok harbe girmiş 
k;m çok fedakârlık etmiş1, khn çok mahrumiyet 
çekmişse o az alacaktır. Kim az fedakârlık etmiş-
K\ hattâ hiç harbe girmemişse o çok alacaktır. 
Bunun muvazzaflar üzerinde de yapacağı tesir 
iyi değildir. Onun için yine tekrar ediyorum. Hü
kümetimiz hakikaten fedakârlık etmiştir, fakat 
rica eliyorum, bu fedakârlığı binde muayyen bir 
miktarda artırsın, bu ikiliği kaldırsın, hepsini 
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' tesviye etsin. Siviller için senedi resmî vardır. 

Askerler için kuyudat mazbuttur. Bunlardan is
tifade edilir. Bunların hepsine rağmen tesbit edi-

j İnmezse kabul edildiği şekilde tesbit edilmiyenlere 
I yüzde muayyen bir zam yapılır onunla iktifa edi-
I lir. Evrakı meydana çıkarıp ispat ederse ona gö

re hakkında ikinci bir muamele yapılır. Onun 
için takririn kabulünü veyahut şu esaslar dâhi
linde nazarı dikkate alınmak üzere komisyona ve-

} rilmesini ve bu maddenin tekrar görüşülmesini 
j Yüksek Kamutaydan rica ediyorum. 
I BAŞKAN — Sait Azmi Bey. 

(Kâfi, kâfi sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar kâfi diyorlar. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Huzurunuzu pek 
ıvı işgal edeceğim. 

Sayın General derece kelimesinin yanına rüt
be kelimesinin ilâvesini .12 nci maddenin, ge
rek komisyonda ve gerek Yüksek Mecliste mü-

I zakeresinde talep buyurdular. Komisyonda da 
Yüksek Mecliste de talepleri reddedildi. Rütbe
nin ilâvesi talebini bugün başka bir şekilde tek
rar etmiş oluyorlar. Bir defa buna yüksek dik
katinizi celbetmek isterim. 

İkincisi; 4989 sayılı Kanun subayların dere
celerini, her dereceye ait aylık asılları ve tu
tarlarını tâyin eder ve bu derecelere dâhil 

i olanlar aşağıda gösterilmiştir der ve şu su
retle sıralar: 

Derece, rütbe, aylık aslı ve tutarı. Derece 
I bir, orgeneral, oramiral 150, derece bir, kor-
I general, koramiral 150 - 1000 böylece devam 

eder dereceyi gösterir, karşısında da rütbeyi 
göslerir ve bu dereceye şu rütbedekiler tâyin 
edilebilir, der. Bu şekilde derecelere hangi rüt
belerin tâyin edileceğini göstermiş olması bir 
hususiyet ifade etmez. Aslolan maaştır. 

I kından sonra şunu da arzedeyim, 1930 dan 
sonraki emekli subaylar askerî memurların sa-

I yısı (> 051 ve 1325 ten sonraki ise 13 130 olup 
I mecmuu 19 181 dir. Buna yakın da sivil vardır. 
j Sayın general buyurdular ki, bütün binba

şıların maaşlarını bir seviye yapalım ve emek
lilik aylıklarını beraber yapalım. Sivillerin ne 
kusuru vardır! 

Vaktiyle 50 lira maaş alan ağır ceza reisinin 
bugünkü maaşı 125 liradır. Evvelce 70 lira ma
aş alan vali bugün asli maaşı 150 liradır. Ev-

I velce sekiz lira maaş alan nahiye müdürü bu-
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gün 35 lira almaktadır. Askerler için bunu yap
tığımız takdirde siviller için de yapmak lâzım
dır. 

(ÎJ. KYLT DURUKAN (Hatay) — Ben İki
sini de beraber ifade ettim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMt FEY-
ZlOĞUT (Devamla) — Güzel. Şimdi kısa ke
siyorum, bunların sayısı 28 270 tir. 28 270 
kişinin bu suretle maaşlarının, bugünkü barem 
dereeesine yükseltilerek emekli aylğı bağlandığı 
takdirde, bunun bütçeye tahmil edeceği yükü 
bir rakam ile ifade edecek durumda değilim. 
Yani 50 lira maaşı, bugünkü bareme göre, 125 şe, 
70 lirayı 150 liraya, 8 lirayı 85 liraya yüksel
tirsek, bunun emekli aylığı da yüzde 50 - yüzde 
100, yüzde 125 ilâve etmek icabedecektir ki, bu, 
bütçeye 30 milyon liralık bir zammı istilzam 
eder. Bunu yapmaya malî imkân müsait de
lildir. 

BAŞKAN -— Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle geçici 45 nci madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durulum 

1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ] 
11 . VI . 1930 tarihinden evvel ve sonra bağlan
mış emekli dul ve yetim ve âdi malûllük aylık
ları (Harb ve vazife malûllüklerinden dolayı 
bağlanmış olanlar hariç) sivil memurlar için 
makam ve aylık derece ve hizmet süreleri, su
bay ve askerî memurlar için rütbe ve hizmet sü
releri aynı olan iştirakçilere bu kanun gere
ğince bağlanacak aylık miktarlarına çıkarılmış
tır. Bu emeklilerden son hizmet zammı alan
ların bu zamları da aynı esas dâhilinde hesap 
edilir ve aylıklarına eklenir. 

11 . VI . 1930 tarihinden önce bağlanmış ay
lıkların tahsis evrakı bulunmıyacaklar için ay- | 
3ık sahiplerinin ellerindeki berat ve senedi res
milerden istifade edilerek eski tahsisler ve ay
lık dereceleri tesbit edilir ve buna gö.'e işlem 
yapılır. 

Bu suretle tahsis ve aylık derecelerinin tes-
bitiıie imkân olmıyanlarm, bugüne kadar yapı
lan zamlar ile aylıklarının baliğ olduğu mikta
rın yüzde yüzü aylıklarına eklenir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzedilcn sebeplerden dolayı 45 nci geçici 
maddeye aşağıdaki iki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Ali Rıza Artunkal 

Aynı rütbe ve vazife ile hizmet edip de bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel ve 1930 
dan sonra emekliye ayrılmış olanların emekli
lik maaşlariyle dul ve yetim maaşları 2 : 4 se
ne zarfında aynı seviyeye getirilir. 

1930 dan evvel emekliye ayrılmış olanların 
emekli, dul ve yetim maaşları da yııkardaki 
fıkralardakiler gibi aynı seviyeye getirilmeleri 
için muktazi vesaiki ibraz edenlerin hemen, ede-
miyenlerin evrak mahzenlerinde evrakları bu
lundurulmak suretiyle en nihayet 2 : 3 sene 
zarfında aynı emekli dul ve yetim maaşları al
maları temin edilir. Vesaiki bulunmıyanların 
yüzde altmışları yüzde 80 e çıkarılır. 

I > AŞKAN — Önergeler okundu. Evvelâ 
Kyup Durukan'm önergesini dikkate alanlar.. 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Ali Rıza Artıınkal'ın önergesini oyunuza su
nuyorum. Dikkate alanlar... Dikkate almıyan
lar... Dikkate alınmamıştır. 

45 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

GEÇİCİ MADDE 4(5. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine p:'6vo bağlanmış vazife malûllüğü 
aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre 
muamele yapılır : 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve ma
lûllük dereceleri üzerinden bağlanmış aylıklar 
ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle 
yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; 
tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, malûllük dereceleri aynı olan işti
rakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife ma
lûllüğü aylıkları deı ecesine yükseltilir. 5107 sa
yılı Kanundan faydalanmış aylıkların bu zam
ları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış 
son hizmet zamları, zamma esas tutulmuş olan 
aylık aslı ve hizmet müddeti itibariyle emsaline 
bu kanıma göre yapılacak son hizmet zammı 
miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
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/anı görmüş aylıkların bu zamları, -maluliyet 
derecelerine göre 64 neü maddede:.yazılı. (Harb 
malûllüğü zammı) miktarına, iblâğ-olunur. 

Bu madde hükmünün tatbikmda : Millî Mü
cadelede harb sahası dışında kalan yerlerde âsi
lerle mücadele esnasında • malûl kalan ve Milli 
Orduya mensup bulunan muvazzaf, yedek, gö 
nüllü ve gedikli subaylarla askerî memurlar da 
5107 sayılı Kanunun şümulüne dâhil sayılırlar. 

Geçici 45 nei maddenin tahsisine esas aylık 
asılları hakkındaki hükümleri, bu maddedeki 
aylıklar hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
GEÇÎCI KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ 

DE T (Ankara) .-— Bu maddeyi Komisyon geri 
almak istiyor. 

BAŞKAN — Madde okunmadan evvel al
sın; 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ NAZİF 
ERGİN (Sivas) — İslediler, fakat Riyaset duy
madı. 

BAŞKAN — Riyasetin duyacağı şekilde is
tensin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Sivas) — Ne ise, ikinci okumada dü
zeltiriz. 

BAŞKAN — Komisyon geri almıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ NAZİF 

ERGİN (Sivas) — Bu madde ile ilgili üç mad
de daha var, bu maddeyi ikinci okunmada ala
lım. 

BAŞKAN — Maddeyi daha oya koymadım, 
alabilirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Ohalde 46, 47, 48, 49 ncu 

maddeleri müsaade buyurursanız geri alalım. 
BAŞKAN — 46, 47, 48, 49 ncu maddeleri 

Komisyona veriyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 50. — Vazife malûllüğü 
aylığı aymakta iken veya vazife yüzünden ölen er
lerin : Dul ve yetimlerine bağlanmış ...aylıkların.; 
bu kanunla kaldırılan hükümlerle eklenmiş ay
lık zamlariyle "birlikte toplamları; vazife malûl
lüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetim
leri için; malûllük dereceleri ve 56 ncı madde
de yazılı miktarlar ve vazife yüzünden ölenle
rin dul ve yetimleri için de .69 ncu maddeye göre 
hesaplanacak miktarlar üzerinden ölüm tari
hinde aylığa müstahak dul-ve yetimlere göre 
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bu kanunun 68 nci maddesi gereğince bağlana
cak aylık miktarlarına yükseltilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 51. — 1683 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden ön,ce bağlanmış; 

a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 
ncu maddelerde gösterilenler dışında kalanların; 

b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 50 
nci maddede gösterilenler dışında kalanların; 

c) 1683 sajılı Kanundan önceki hükümle
re göre bağlanmış emekli aylıkları üzerinden sö
zü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
bağlanmış dul ve yetim aylıklarından; yine ge
çici 50 nci maddede gösterilenler dışında kalan
ların,; 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış 
bütün aylık zamları ile birlikte toplamlarına % 
60 zam yapılmıştır. 

(a) fıkrasmdakilerden; 1 . VI . 1930 tarihin
den sonra aylıklı vazifelerde geçen hizmet müd
detlerinden dolayı aylıklarına son hizmet zammı 
yapılmış olanların, son hizmet zamları için, yu-
kariki zam verilmeyip geçici 45 nci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü tatbik edilir. 

YAKUP KALGAY" (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlar, müzakereyi takip ettiğinizden de anla
şılıyor ki, bu iki hükmü ihtiva eden bir tasarı
dır. Sınırı 1930 tarihi. Halbuki 1930 da 1683 
sayılı Askerî ve mülkî Tekaüt Kanununun üçün
cü maddesine göre tekaüt edilmiş olan arkadaş
lar vardır. Bunların tekaütlükleri 1930 dan ne 
evcidir ne de sonradır. 1 Haziran 1930 dur. Te
kaütlükleri 1683 sayılı Kanuna göre maaş tah
sisi « 1325 » tarihli Mülkiye Tekaüt Kanununa 
göredir.. Bu gibiler açıkta mı kalacaklar? Yeni 
tasarıdaki % 60 zamdan faydalanmayacaklar 
mı? 

Sayın Komisyonun bu noktayı açıklanıasmı 
rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOLU (Kayseri) — Efendim, dâhil
dir. % 60 zamdan faydalanacaklardır. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Zapta geç
sin. 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir. Komisyon 
adına dâhil olduğunu ve % 60 zamdan faydala
nacağını söylüyorlar. 

îzzeddin Çalışlar. 
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Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

Sayın arkadaşlar, müsaadenizle ben de 1930 dan 
evvel 1683 numaralı Kanundan evvel emekliye 
ayrılan yurtdaşlar için mâruzâtta bulunacağım. 
Bunların durumu ve maaş vaziyeti fenadır, al
dıkları şey çok azdır. Çok mustariptirler. Bir 
misal olarak, İstiklâl Harbinde fırka kuman
danlığı etımiş, Myük mesuliyet derulhte etmiş 
bir arkadaş albay olarak İzmir'in istirdadını 
mütaakıp sıhhi durumundan dolayı emekliye ay
rılmıştır. Kabiliyeti Bedeniye Nizamnamesi tat
bik olunmuştur. İşte o zamandan beri yapılan 
zamlarla.. Yine az bir şey almaktadırlar. İnönü, 
Sakarya cephelerinde İstiklâl Harbinde baştan 
nihayete kadar ihtilâl ordusuna kumanda etmiş 
bir arkadaşın durumu gayet feci bir vaziyette
dir. Bir zamanlar, Birinci Büyük Millet Meclisi 
için, Heyeti Temsiliye için içimizden bâzı arka
daşlar verdikleri takrirlerle o zamanki Meclis 
azalarımı pekâlâ yüksek bir terfih temin edil
miştir. İhtilâl ordusu kumandanları onlardan 
az mı hizmet etmiştir, onların mesuliyeti daha 
un azdı? Eğer bir muvaffakiyetsizlik olsaydı o 
kumandanların, subayların alay kumandalım
dan tutunuz da takım kumandanına kadar hep
si neye mahkûm olacaklardı? Onlar da idama 
mahkûm olacaklardı. Şimdi, onlar ve o tarihten 
beri tekaüde sevkedilenler pek feci bir durum
dadırlar, onları düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Tasarının gerekçesinde tahsis evrakının tam 
olmadığından dolayı bu kimseler, geçici 45 mü 
madde içerisine alınmamışlardır, deniyor. Hal
buki ordu tahsis evrakının hepsi muntazamdır. 
Burada. Ordu Tekaüt Şubesi Müdürü şahittir. 
Yani sivil memurlardan İstanbul'da kalmış, ve 
sair sebepler dolayısiyle şuraya buraya nakle
dilmiş hiçbir evrakı talhsisiyesi bulunmıyan kim
selerin hatırı için neden bu hizmeti sepketmiş bu 
arkadaşların bu hakkını alalıan onları bundan 
maihrum edelim. Bu keyfiyet komisyonda konu
şulmuş, Sayın Maliye Bakanı da orada idi, mâ
ruzâtta bulundum. En nihayet c/c 50 nin % 60 
a çıkarılabileceği hususunda karar verildi. Ko
misyon bununla iktifa etmiştir. Bu ise benim an
lattığım misalle asla tetabuk •etmemektedir. 
Fırka kumandanı için verdiğim misale göre bu 
zat f/c 60 la ancak 160 lira kadar para alacak
tır. Bu adamı bununla nasıl geçinebilecektir? 
Halbuki bunun evrakı tanzim edilmiştir. Pek
âlâ 1683 ten sonra mütekait olanlar için tatbik 
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•edilen muamele Ibu gibilere, tatbik edilirse, hiç 
olmazsa bugünkü barem derecelerine göre 
emekliye ayrılmış olanların maaşlarına onlar 
da dâlhil olurlar. Arkadaşlar, bu onların sarih 
hakkıdır ve Yüksek Meclisin bundan çekinece
ğini tahmin etmiyorum. Hem de 1683 ten evvel 
tekaüt olanlar hiç ikramiye de almamışlardır. 
O itarihteıı sonra çıkan kanunlar ikramiye esa
sını kabul etmiştir. Halbuki onlar bu gibi ikra
miyeden mahrum kalmıştır. 

İki şekil düşündüm : Birisi evrakı mazi)ut 
olanların geçici 45 nci maddenin hükmüne tâbi 
tutulmasına müsaade buyurulması. Veyahut da 
bu kadar az maaş alacakları için kendilerinin 
hiç olmazsa vergilerden muaf tutulması suretiy
le terfihi. Bu iki şekil aklıma geldi. Bilmiyo
rum, komisyon ve Sayın Maliye Bakanı başka 
terfih şekli düşünüyorlar mı? Lütfen söylesin
ler. Fakat % 60 herhalde çok azdır. Onların 
durumunu katiyen düzeltmiyeeektir. Perişan
lıkları devam edecek ve onların vebali üzerimiz
de olacaktır. 

Teklif ettiğim iki şekie göre iki takrir veri
yorum. Takririn birisi evrakı mahfuz olanlar, 
ta'hsisleri mevcut olanlar 45 nci madde ahkâmı
na tâbi tutulsunlar. İkincisi de vergilerden mu
af tutulmalarıdır. Lütfen bunları nazarı dikka
te almanızı rica ederim. 

BAŞKAN Başka söz istiyen?. Yok. ı\o-
ınisyoi! eevar.' verecek. 

O. İv. ADINA CEVDET GÖLET (Ankara) 
Efendim ; deminki maruzatıma ilâve edecek 

bir şey yok. Çünki, demin de arzettim, yalnız 
bu CU 50 nin 60 a çıkarılmasından hâsil olan 
fark 2,5 - 3 milyonu bulmaktadır. Maaşların 
62,5 lirasının vergiden muafiyeti tahminen 8 
milyon lira fark hâsıl etmektedir. Şöyle böyle 
bu iki şeklin kabulü 10 milyon lira tutmakta
dır. Onun için, demin, de arzctiiğiuı gibi, bunun 
daha fazla genişletilmesi yoluna gidilmemesini. 
ve % 50 nin % 60 a çıkarılmasiyle iktifa buyu
ru İmasını ve maddenin kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —. Önergeleri okutuyorum. 

Yükf.,ak Başkanlığa. 
Geçici 51 nci maddeye aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini teklif ederim. «168!> sayılı Kanunun 
geçici üçüncü maddesine göre emeklive sevkedi-
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1 enler % 60 zamdan ladalanırlaı\s> 

Samsun Milletvekili. 
Yakup Kalgay 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeiliğim sebeplerden dolayı İ68.*3 sayılı Ka

nundan önce emekli olmuş olanların 11! h sis ev
rakı mevcut ise bunlar hakkında geçici 45 nci 
madde hükmü, tatbik olunur. 

Balıkesir Milletvekili 
Izzeddin Çalışlar 

BAŞKAN —Kalgay, komisyonla mutabaka
tını?; var mı?.. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Var. 
Efendim fıkraya ilâvesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Mademki komisyonun mutaba

kat! vardır, önergenin oya. sunulmasına lü.Tiun 
yoktu i-. 

Komisyon ne diyor? 
HADÎ I1ÜSMAN — Efendim belki fıkrayı 

görmediğimiz için bir ihtilâf, yapabiliriz. Sayın 
sözcü, bunlar tamamen fıkranın hükmüne dâ
hildir. dediler, bir defa müsaade buyurulursa 
fıkrayı, görelim ona göre mütalâamızı serdede-
riz. 

(Orgl. îzzcddin Çalışların önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan-
1n.j... Almıyanlar... Alınmamıştır. 

Çalışların sonradan verdikleri önergeyi 
okutacağım: 

Yüks-ek Başkanlığa 
Aıv.ettiğim sebeplerden dolayı 51 nci mad

deye şu fıkranın ilâvesini arzeylerim. 
1683 sayıh Kanunun yürürlüğe girmesinden 

önce bağlanmış olanlardan hiçbir vergi alınmaz. 
Balıkesir Milletvekili 

Izzeddin Çalışlar 

BAŞKAN - - önergeyi nazarı dikkate alan 
hu\. Almlyanlar.. Alınmamıştır. 

lla-di bey maddeye ilâve edilecek fıkrayı 
okuyunuz. 

HADİ IIOSMAN — 51 nci maddenin hır in
ci fıkrası sonundaki «bağlanmış» kelimesinden 
sonra (1683 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desine göre emekliye sevkedilenler dâhil) cüm
lesi kere içinde olarak ilave edilecek. 

BAŞKAN —• Kalgay'ın önergesi komisyonca 
bu suretle kabul edilmiş olduğu için maddeyi bu 

tadille oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenle.'... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 52. — Kanunla kurulu 
Emekli Sandıklarından (2097 sayılı Kanunla ku
rulu Sandık hariç) bağlanmış emekli, âdi mâlûl-
iük ve vazife malûllüğü aylıkları ile bunlara bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık 
zamlarının toplamı; 

Tahsise esas ücretlerin, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki tutarları ile hizmet müd
detleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağla-
nacak emekli ve malûllük aylıklarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olan
ların bu zamları da, zamma esas ücretlerin yu
karda yazılı tutarları ile hizmet müddetleri aynı 
olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğince 
hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına, 

Yükseltilmiştir. 
Yazit'e malûllüğü aylıklarının yükseltilmesin

de, malûllük dereceleri ayrıca nazara alınır. 
Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olanların 

aylıklarının yükseltilmesinde geçici 45 nci mad
denin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Madde kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDİ] 53. — Kanunla kurulu 
Emekli Sandıklarından (2097 sayılı Kanuni;; 
kurulu Sandık hariç) bağlanmış dul ve yetim 
aylıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hü
kümlerle yapılmış zamların toplanır, geçici 52 
nci maddedeki esaslara göre bulunacak emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ve son 
hazmet zamları üzerinden gerekirse 69 ucu mad 
de nazara alınarak ölüm tarihinde aylığa müs
tahak dul ve yetimlere göre 68 nci madde gere
ğince bağlanacak aylık miktarlarına yükseltil-
miştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

E - Doğumları S Şulmt 1332 veya daha evvelki 
tarihli olanların yaşları ile ilgili hükümler 
GEÇİCİ MADDE 54. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte iştirakçi durumunda bulu 
nanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya -tevdi-
atçı durumuna gireceklerden doğumları 8 Şubat 
133£ veya daha evvelki tarihli olanlar hakkında 
bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki 
esaslara göre tatbik olunur : 
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T •- İstanbul doğum kılarda nüfus kayıtların- f misse, İstanbul doğumlular için bu tek tarih-

da tok tarih olanlar için bu tarihler hicrî sayılır. 
İT - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtların

da tek tarih; fakat rami kaydını havi olanların 
bu tarihleri mm i sayılır. 

III - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
tek tarihler rumi itibar olunur. (Bu tek tarihler, 
yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa 
da). 

IV - istanbul'dan başka yer doğumlularda 
hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu tarih hicrî sayılır. 

V - Diğer yerlerde veya istanbul doğumlu
larda hem rumi hem hicrî doğum tarihi yazın 
olanların rumi tarihleri alınır. 

VI - Rumi tarihlerde ay. «ini belli olmıyan 
hallerde 105 ne i madde hükmü ve hicrî tarihler 
de gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe 
tesadüf eden rumi yılın »'ünü. ay da belli olmı
yan hallerde o yılın Rece]) ayının birinci «ününe 
tesadüf eden rumi yılın ayının rasladığı gün es;v-
tutulur. 

VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının 
tasdikli örneği de bulunanların sicildeki doğum 
kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kaydı ara
sında aykırılık yoksa bu kayıtlar esas tutulur 
Varsa nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneğin
deki kayıt alınır. 

Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olma 
yi]) (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) kayd 
varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet cüzda
nındaki kayda uymasa da, esas tutulur. Anca! 
sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa nüfus 
hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır. 

VIII - 105 ne i maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkraları hükümleri yukarda yazılı olanlar hak
kında da tatbik olunur. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet cüz 
d anı örneği bulunmıyanlarm gösterecekleri nüfıi'J 
hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukarıki I-VI! 
nci bentierdeki hükümler göz önünde bulundu
rulmak suretiyle, esas tutulur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; bu
rada hicrî tarihten bahsediliyor. Bu biraz müh 
benidir. Yani 354 gün bir yıl mı sayılıyor, yoksa 
354 ü seneye iblâğ etmek için 11 gün ilâve edilir 
mânasına mı alıyorlar ? Tavzihini rica edeceğini. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Efendim, hicrî sene tara 
sene olarak, hicrî olarak gösterilmiştir. Yani 
doğum kaydında rumi filân diye tesbit edilme

ler hicrî kabul edilmektedir. 
Bu hükümler esasen öteden beri kanunları

mızda cari olan hükümlerdir, belki şimdi bun
ları yadırgamak mümkündür. Fakat aksi tak
dirde, başka şekilde bir tarih kabul edilecek 
olursa şimdiye kadar ki bütün sicillâtı alt üst 
etmek lâzımdır, onun için aynen mevzuattaki 
bu hükmü aldık. 

EMÎNİTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Ger
çi mevzuatı çok karıştırmak lâzımgelecek ama 
burada birinci ve üçüncü maddelerle bir tezat 
vardır. 

Şimdi İstanbul doğumlularda tek tarih ol
duğu zaman hicri kabul ediliyor, İstanbul'dan 
başka yerlerde olursa rumi kabul ediliyor. 

CEVDET GÖLET (Devamla) — Şimdiye 
kadar senelerden İteri cari olan mevduattaki 
kayıtları.. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Başka mad
deleri aldığınız gibi bu maddeyi de alınız, ta
mamlansın. Bu da rumiye göre gelsin. 

CEVDET GÖLET (Devamla) — Bu mese
le bütün tatbikatı ihlâl etmek neticesine varır, 
doğum esaslarını ihlâl eder. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — İs
tanbul doğumlularda tek tarih varsa rumîdir 
diyorsunuz, çift tarihlerde rumidir. 

CEVDET GÖLET (Devamla) — Şimdiye 
kadar olan tatbikatta böyle olmuştur. Bütün 
sicil vukuatını kayıtlarını değiştirmek icabe-
der. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Bir 
tek sualim daha var. Şimdi askere alınırken 
bir de yol parası verirken bu tarih İstanbul 
doğumlularda tek olursa rumî mi kabul edilir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 
GÖLET (Ankara) — Kanun halini almış ve 
şimdiye kadar yürüyen hüküm budur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
hicrî tarih denildiği zaman bir kere bu da sa
rih değildir. Kamerî hicrî mi? Şemsî hicri mi? 
İki türlüdür. Kamerî hicrî vardır ki 354 gün
lük bir yıldır, şemsî hicjî var 365 gündür. Bu 
burada söylenmiyor. Fakat anlaşılıyor ki mak
sat kamerî hicrîdir, şemsî hicrî değildir. 

İstanbul'da nüfus kâğıtlarına ve mahaller
de bulunan nüfus defterlerine, künye defterle
rine gerçekten yalnız bir tarih yazılırdı. 304, 
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306 tarihleri gibi. Bu tarihler acaba halk ara
sında rumî tarih adını vermiş olduğumuz malî 
tarih midir? Malî tarih mi yoksa Kamerî, Hicrî 
tarih mi dâvası bir zaman çıkmıştı. Bilhassa 
istanbul 'kıların Meşrutiyet inkılâbında asker
likle mükellef olmasından sonra nihayet bu tek 
tarihlilerde Kamerî, Hicrî sene olması ileri sü
rüldü. Kamerî, Hicrî olması kabul edildiğine 
göre Şûrayi Devlet hakikati halde şunu kabul 
etmiş oluyordu. Oradaki tarihler Istanbulun 
ananesine göre Kamerî Hicrîdir. Binâenaleyh 
354 güne maksurdur. Hakikati halde emeklilik 
bakımından mevzımbahs olan on iki aylık yd 
müddeti; yani 366 • 365 günlük yıl müddeci 
henüz tamam olmuş değildir. Eğer böyle adde
dilirce, bu mânada almıyorsa her yıl için 11 
günün ilâvesi lâzım gelir. Yok eğer böyle de
ğil de, istanbul'da böyle yapmışlar, tatbikatta 
böyle olmuş fakat biz 354 günü itibari olarak 
365 gün yaptık, demişlerse bu doğru değildir, 
istanbul'daki kayıtlar Kamerî Hicrî demektir. 
Binaenaleyh bu, her türlü muamelede tam yıl 
sayılmaz. Her yıl için 11 gün ilâvesi ^âzımge-
lir. 

Emekli Kanununun tatbikmda böyle kabul 
ediyorlarsa zapta geçer, istanbul doğumlu olan 
ve nüfusunda tek tarih, bulunan bir insan Ka
merî Hicrî tarihe göre 65 yaşında ise onun ya
şından her yıl için 11 gün indirmek lâzımdır. 
Yani henüz 63 yaşında demektir, 65 yaşında 
değildir. Ben istanbul çocuğuyum ve hâdisenin 
içinde yaşadım, biliyorum. Onun için Encümen 
bu meseleyi incelesin. Hicrî tabirini Kamerî 
Hicrî addediyorsa her senesinde 11 gün ilâve 
edilsin. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — istanbullulara 
imtiyaz mı var? 

VEHBİ SAR1DAL (Devamla) - - Hayır 
efendim. 

GEÇlCl KOMİSYON ADINA CEVDET GÖ
LET (Ankara) — Maddeyi tetkik etmek üzere 
geri alalım. 

BAŞKAN — Komisyon bu meseleyi incele
mek üzere maddeyi geri alıyor. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANİ NAZİF 
ERGÎN (Sivas) — Müsaade ederseniz Komis
yona gitmesin, burada çıkaralım. Yoksa bu işin 
içinden çıkılmaz. 

BAŞKAN — Kamerî kelimesini ilâve etmek 
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üzere Komisyon maddeyi kendisi istedi. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI NAZlF 
ERGlN (Sivas) — ladesini tebliğ buyurdunuz. 

BAŞKAN — Komisyon istedi. Daha reye 
koymadığım için iş onunla bitmez. Komisyon 
bu noktayı düzeltmek suretiyle maddeyi geri 
almamak isterse Heyeti Umumiyeye arzedebilı-
lim. Komisyon bu noktayı tavzih etsin. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI NAZÎF 
ERGİN (Sivas) — Maddeyi geri aldık efen

dim. 
BAŞKAN — Pekâlâ bundan sonra geri aima 

hususunu tanzim ederiz. 

F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ve Bakanların emeklilikleri 

GEÇlCl MADDE 55. — Evvelce, emeklilik 
hakkı tanınan veya 3 . VIII . 1944 tarihli ve 
4644 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yazılı 
olan vazifelerden birinde bulunduktan sonra 
Milletvekilliğine seçilerek bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Milletvekili bulunanların ; 
kaldırılan hükümlere göre mevcut fiilî ve iti
bari hizmet müddetleri, bu tarihten sonra ara
lıksız olarak Milletvekilliğinde veya Milletve
killiğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı ta
nınan vazifeler ile belediye başkanlığında, ille
rin daimî komisyon üyeliklerinde veya geçici 
24 ncü maddede yazılı vazifelerde geçecek fiilî 
ve itibari hizmet müddetlerine geçici 14 ncü 
maddeye göre eklenir. 

Emeklilik hakkı tanınan aylıklı vazifelerde 
bulunduktan sonra Milletvekilliğine seçilmiş ve 
durumları 2941 sayılı Kanunun şümulü dışında 
kaldığından dolayı ödeneklerinden 4805 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre emekli keseneği 
kesilmemiş olanların, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadavki müddete ait kesenekleri, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
ve aylık keseneklerinden ayrı olarak 6 ay için
de ve 6 eşit taksitte kendileri tarafından San
dığa ödendiği takdirde bu müddete ait kesenek 
karşılıkları da Hazinece toptan ve derhal San
dığa ödenir. Bunların 4805 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce Milletvekilliğinde ge
çecek fiilî ve itibari hizmet müddetleri de yu-
karıki fıkra gereğince hizmet müddetlerine 
eklenir. 

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

GEÇÎCİ MADDF 56. — Genel Bütçeye gi
ren dairelerde bulunduktan sonra Milletvekilli
ğine seçilmiş olanların; (4644 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince san
dıklarda birikmiş paraları Hazineye devredi
lenler dâhil) geçici 55 nci madde gereğince ek
lenen müddetlerinden 4805 saydı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müddet için, 
Hazinece ve 1683 sayılı Kanıma tâbi katma 
bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerin ay-
Lklı memuriyetlerinde bulunduktan sonra se
çilenlerin yine bu devreye ait hizmet müddet
leri için de bu idare ve belediyelerce, geçici 19 
ncu maddeye göre ödenecek paralar; (500) 
lira daha önce birinci derecenin aylığını mük
tesep hak olarak almışlarsa (600) lira, aylık 
üzerinden hesaplanır. 

Milletvekillerinden geçici 24 nciı maddede 
yazılı vazifelerde geçmiş hizmetleri bulunanla
rın bu müddetleri için de bu madde hükmü da M 
nazara alınmak suretiyle o geçici madde gere
ğince muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra 1683 sayılı Kanundan başka kanunlarla 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerden Milletve
killiğine seçilmiş olanların, seçilme tarihine ka
dar olan hizmet müddetleri için dahi Milletve
killiğine seçildikleri tarihteki keseneğe esas üc
ret tutarları üzerinden Hazinece geçici 19 ncu 
maddeye göre Sandığa ödeme yapılır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 57. — Geçici 55 nci mad
dede yazılı olanların kesenek ve karşılıkları; 
875 lira üzerinden, daha önce birinci derecenin 
aylığını müktesep hak olarak almışlarsa 1 000 
lira üzerinden hesaplanır. 

Bunların Milletvekili iken emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanmasını 
\eya kesenek iadesi, toptan ödeme yapılmasını 
gerektiren durumlara girmelerinde veya ölüm
lerinde bu kanunun ilgili hükümleri tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇlCÎ MADDıD 58. — Milletvekilliğinden 

ayrılarak emeklilik haklarının devam edeceği 
vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve 
karşılıkları : 

a) Milletvekili iken 25 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş bulundukları takdirde Milletvekilli
ğinde keseneklerine esas olan miktarlar üzerin
den; 

b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 nci mad
denin (h) fıkrasının kadro yüzünden açıkta ka
lanlara ait hükmü de nazara alınarak müktesep 
hakları bulunan derece aylık ve ücret tutarları 
üzerinden; 

Alınır. 
Ancak Milletvekili iken fiilî hizmet müddet

leri 25 yılı doldurmamış bulunanlardan; Millet
vekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan 
miktarlardan aşağı aylık veya ücretli ve emek
lilik haklarının devam edeceği bir vazifeye geç
mekle beraber o vazifede iki yılı tamanılamak-
sızm : 

I - Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldura
rak emekliye ayrılmalarını istiyenler; 

II - Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaş
ları 60 ı doldurmuş bulunarak emekliliğe ay
rılmalarını talep edenler veya kurumlarınca 
emekliye sevk edilenler;" 

TIT - Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldur
muş bulunarak âdi malûl durumuna girenler; 

IV - Hizmet müddetleri ne olursa olsun va
zife malûllüğüne uğrıyanlar; 

Bu vazifelerde gecen müddet zarfında ver
dikleri kesenek ile Milletvekilliğinde iken ke
peneklerine esas tutulan miktar üzerinden he
saplanacak keseneğin farkını toptan ve derhal 
Sandığa ödedikleri takdirde emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylıkları Milletve
killiğinde emekli keseneklerine esas tutulan 
miktar üzerinden bağlanır ve Hazinece de bu 
kesenek "farklarına ait karşılıklar toptan ve 
derhal Sandığa ödenir. 

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra geç
tikleri daha aşağı aylık veya ücretli bir vazife
de iki yılı tamamlamadan ölen ve fiilî hizmet 
müddeti 15 yıl ve daha fazla olanlar ile hizmet 
müddetleri ne olursa olsun yine bu vazifede ve 
bu durumda iken vazife yüzünden ölenlerin 
dul ve yetimlerine dahi Milletvekilliğinde kese
neklerine esas tutulan miktar üzerinden aylık 
bağlanır ve bu vazifede geçen müddete âit ke-
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senek farkı dul ve yetimlere bağlanacak aylık
ların % 25 inin kesilmesi suretiyle tahsil edilir. 
Bu takdirde kesenek karşılığı da Hazinece top
tan Sandığa tediye olunur. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Milletvekilliğinden ayrılmış ve 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde müstahdem 
bulunmuş olanlar hakkında da tatbik olunur. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 59. — Geçioi 55 nei mad
dede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte geçici 55 nci maddeye göre eklene
cek müddetlerle birlikte : 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldur
muş bulunanlar, her an ve 20 yılı doldurmuş 
bulunanlar da 25 yılı doldurduktan sonra ge
çici 3.1. nci madde esasları dairesinde emekliye 
ayrılmalarını isteyebilirler; 

Bunların Milletvekilliğinden sonra emeklilik 
haklarının devam edeceği bir vazifeye geçme
lerinde dahi yaş haddi bakımından (Vazifeleri 
için bu kanunun 40 ııcı maddesiyle tâyin olunan 
hadlerden aşağı olmamak üzere) müktesep hak
ları saklıdır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az 
olanlar, Milletvekilliğinden ayrıldıkları ve 
emeklilik haklarının devam edeceği bir vazife
ye de geçmemiş bulundukları takdirde, ayrılış
ları tarihindeki fiilî hizmet müddetleri 25 yılı 
doldurmamış ise geçici 26 nci madde de göz 
önüne alınarak 87 nci maddeye göre kesenek
leri geri verilir. 25 yılı doldurmuş iseler hak
larında 88 nci madde hükmü tatbik olunur; 

c) Fiili hizmet müddetleri 20 yılı doldur
muş olmakla beraber 25 yılı doldurmaksızm 
Milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik hakla
rının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş 
bulunanlar, keseneklerinin geri verileceği 5 
yıl içinde (60) yaşını doldurarak emekli aylığı 
bağlanmasını istedikleri veya âdi malûl olduk
ları takdirde kendilerine emekli veya âdi ma
lûllük aylığı bağlanır; 

ç) Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldur
duktan sonra Milletvekilliğinden ayrılarak 
emeklilik haklarının devam edeceği bir vazife
ye de geçmemiş ve emekli keseneklerinin geri 
verileceği 5 yıl içinde keseneklerini geri alma
dan ölmüş bulunanlar ile 88 nci madde gereğin-
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ce keseneği geri verilmemiş bulunanlardan 
ölenlerin dul ve yetimlerine bu kanunun ilgili 
hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, bundan evvel 1930 senesinden 
evvel tekaüde sevkolunan vatandaşlara bütçe 
darlığından bahsederek en ufak bir yardımı da
hi yapmaktan çekindik. Halbuki şimdi şurada 
Milletvekillerine ait olan bir maddede verebil
diğimiz kadar verilmiştir. Bendeniz bunu ha
kikaten hayretle karşılıyorum. Genç arkadaşı
mız Maliye Bakanı dün hiddetlenmişti. Benim 
kanaatimce hiddetlenmek değil ağlamak lâzım
dır. 1930 senesinden evvel 42 lira ile tekaüt 
edilmiş olan bir emekliye % 60 zam yapıyoruz. 
Bunu 60 küsur liraya çıkartıyoruz. Bugünkü 
hayat pahalılığı karşısında bu gibi vatandaşla
rın geçinmesine imkân yoktur. Ben bu Kanun 
tasarısını Hükümetin ve komisyonun anladığı 
mânada anlamıyorum. Görüyoruz ki, ortada bü
yük bir yara, elle tutulur vaziyette bir ıstırap 
vardır. Bu Sandık sigorta esasına, prim esasına 
müstenittir diye, tekniğine halel getirmiyeceğiz 
diye .senelrden beri perişan halde bırakılmış 
ve hakikaten ihmal edilmiş büyük bir vatandaş 
kütlesini de ıstırap içinde bırakamayız. 

. Bir arkadaşımız iyi bir teklifte bulundu. Ni
çin primleri artırmak suretiyle bu vatandaşların 
vaziyetini ıslah yoluna gitmiyoruz. Bu Karnın 
tasarısı yalnız muayyen insanlar için bir sigorta 
mahiyetide telâkki olunamaz. Aynı zamanda da 
memeketimizin bünyesine uymıya mecburdur. 
Ben yaştakilerden evvelki nesillerin ihmal et
tiği büyük vatandaş kütlesini kurtarmak için 
bu Kanun tasarısını aynı zamanda sosyal bir 
Kanun tasarısı olarak ele almak zorundayız. 

Arkadaşlarım, hakikaten ıstırap duyduğum 
için .söylüyorum. Bizim için çok acıdır. Lütfen 
cevap versinler, primleri niçin artırmıyorlar? 
1930 senesinden evvel tekaüde sevkedilmiş va
tandaşları % 60 bir zamla bırakamayız. 

HÜSEYtN U L Ü S O Y (Niğde) — Niçin mad
desinde söylemedin? 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — Mad
de geçmiş olabilir. Fakat Milletvekillerine bu 
kadar geniş müsaadekârhk karşısında bizzarur 
bu maddeye temas etmek mecburiyetinde kal
dım. Madde geçmiş olabilir. Bu haksızlığı hal
letmek zorundayız. Büyük Meclisin kanayan bu 
yarayı dindirmesi ve vatandaşları ıstıraptan 
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kurtarması lâzımdır. Bizden evvelki nesiller; 
şu Kanun tasarısı müzakeresi münasebetiyle 
görüyoruz ki, o vatandaşları ikmal etmişlerdir. 
Onlar büyük fedakârlıkları ve feragatleriyle 
makûsen mütenasip bir şekilde, perişan bırakıl
mışlardır. Fakat Sayın Maliye Bakanı arkada
şım, bizden evvelki nesillerin ihmal ettiği o 
vatandaşları kurtarmak bizim vazifemiz olmalı
dır. Kanun Sigorta Kanunudur, teknik olması 
lâzımdır, prensiplere, prim esasına istinat etme
si lâzımdır. Şudur budur ne olursa olsun mem
leketin bünyesi, o vatandaşların bugünkü vazi
yetinin ıslahı bakımından kanunun mahiyeti 
içtimai sosyal olmak zorundadır. Bunu yapma
dığımız takdirde B. M. Meclisi bu kanun do-
layısiyle vazifesini yapmamış demektir. Bende
niz bu kanaatteyim. 

MALÎYE BAKANT İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, bu madde halen 
milletvekillerine taallûk eden ve onların mükte
sep haklarını çerçeveliyen bir maddedir. Bina
enaleyh, bu madde de takdir heyetinizindir. 

Kemal Zeytinoğlu arkadaşımızın bundan 
evvelki maddede mevzuubahis olması lâzımgelen 
ve şimdi ifade edilen mütalâalarına bir defa 
şu noktadan iştirak etmiyorum. 

Mütekait, dul ve yetimlere bundan evvel 
hiçbir şey yapılmamıştır. Yolundaki iddiayı 
haklı bulmuyorum. Mütekait, dul ve yetimlere 
mevcut imkânlar nispetinde zaman zaman zam
lar yapılmıştır. İmkânlar nispetinde yapılmış
tır ve ihmal edilmiş değildir. Yeni tasarı ile, 
yine mütaaddit arkadaşların ifade ettiği gibi 
25 - 30 milyon liraya baliğ olan yeni bir yar
dım bu tasarı ile yapılmaktadır. Kaldıki Hü
kümetin bidayette teklif ettiği tasarı üzerinde 
şahsan bendeniz Hükümetin muvafakatim ala
rak 1930 dan evvel tekaüde sevkedilmiş olan 
emeklilerin maaşlarına yapılan % 50 zammı % 
60 şa ilâve ettik. 

Bunun haricinde Gelir Vergisi ile girdiğimiz 
askerî geçim haddi rejimini emekliler için da
ha evvele aldık. Hattâ bendeniz bu seneki 
bütçe bakımından bunun malî sene basma yani 
1950 başına başlanmalarını zaruri gördüm. 
Buna rağmen Komisyon derhal tatbikte ısrar et
miştir. Bu suretle miktarı 7 - 8 milyon liraya 
baliğ olacak olan, yeni bir fedakârlık yapıl
mıştır. 

Binaenaleyh, emeklilere hiçbir şey yapılma-
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j mış yolundaki iddialarda ben hakikat payı gör

mem. İmkân olsaydı, emekli, dul ve yetimlere 
daha fazla yardım yapabilirdik. Bu gibi yar
dımların imkânlarla mukayyet olduğunu ifade 
etmek benim için bir borçtur. 

ALİ RTZA AHİ (İstanbul) — Bir sual efen
dim. Acaba, mevzuubahis olan milletvekilleri 
için semahat, dedikleri gibi, kaç milyon liraya 
baliğ olabilir? Bu gibi hesaplar bir hesabı ihti
falidir. Bir ukde kalmasın ve adına semahat 
denmesin. (Gürültüler). 

Arkadaşlar, sormak istediğim şudur: Bura-
va tahsis edilen para miktarı nedir? 3 - 5 mil-
vnn, her ne ise, bu, ifade edilsinı efkârı umu-
-live bunu bilsin ve bir ukde kalmasın. 

MALİYE BAKANT ÎSMAÎL KÜSTÜ AK
SAL (Devamla) — Bu geçici maddelerde konu-
' n hükümler şimdiye kadarki kanunlarla ka
bul edilmiş müktesep haklarının tanınmasından 
ibarettir, yeni bir şev yoktur. 

NAZTM POROY (Tokad) — Yani yeni bir 
şey yoktur. 

MALÎYE BAKANT İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL ("Devamla) — Evet, yeni bir şey yoktur. 

VEHBİ SARTDAL (Niğde) — Sayın Zey
tinoğlu arkadaşımızın bahis buyurdukları gibi 
Milletvekilelri için diğer vatandaşlardan ayrı 
olarak konulmuş hiç bir hüküm mevcut değil
dir. 

Hatta şu hüküm mevcuttur; bu bölümdeki 
maddelerin ifade ve hükümlerine göre bundan 
sonra Milletvekilliği emeklilik hakkı temin ede
cek bir iş değildir. Bundan sonra buraya ge
lecek Milletvekilleri, artık Milletvekilliğinde ge
çen müddetleri için hiçbir suretle emeklilik hak
kı iddia edecek değiller. 

Bu hüküm mevcuttur. Nerede kaldı ki, sema
hat. Milletvekilleri emekliye ayrılabiliyor!ardı, 
bunu kaldırdık. Madde bunu ifade ediyor. 59 ncu 
maddeye göre eğer 25 seneyi doldurmuşlarsa her 
zaman, emeklilik haklarını istiyebilirler Kesenek
leri geri verilmez. Emeklilik haklarını talep 
edecekleri zamana kadar beklenir. 20 seneyi 
doldurmamış olanlara da kesenekleri geri verilir. 
Hizmet müddetleri 20 yılı doldurmuş olmakla 
beraber 25 seneyi doldurmamış olanlara gelin
ce (c) fıkrasının hükmüne göre 60 yaşma gel
dikleri zaman hizmet müddetleri üzerinden emek
li olurlar. Tamamiyle diğer vatandaşlar gibi hiç-

| bir fark yoktur. Binaenaleyh, bunu Millet kür-
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süsünden vatandaşlara aksi tesir yapacak şekilde 
izah etmekte mâna yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Sivas) — Vekil maaşını da kaldırıyo
ruz. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, Kemal 
Zeytiııoğlu arkadaşımın bu maddeye hiç taallûk 
etmiyen izahatını dinledik. Maliye Bakanı da 
kâfi izahat ve cevap verdiler; Heyeti Umumiye-
niz ve Millet tenevvür etti. 

Milletvekillerine taallûk eden bu madde Ko
misyonda çok uzun tetkik neticesinde ancak ve 
ancak müktesep hakları bir santim dahi artır
maksızın mahfuz tutacak şekilde tedvin edilmiş
tir. Ve yine Sayın arkadaşım Vehbi Sandal'in 
izah ettiği gibi burada malî portesi itibariyle ta
sarruf vardır, yani bir külfet tahmil edilmiş 
değildir. Bundan sonra Milletvekili olarak ge
lecek olanlara bir emeklilik hakkı tanınmamış
tır. 

Hattâ demin ifade ettikleri gibi yeniden Ba
kan olacak arkadaşlar da Bakanlıklarından dola
yı bu emeklilik bakımından hiçbir hak iktisap 
etmiyeceklerdir. Bu itibarla vaziyetin tavzihi 
çok yerinde olmuştur. Bu tavzihlere aynen işti
rak ve iltihak ederim. 

NAZIM POROY (Tokat) — Böyle bir mese
leyi propaganda vesilesi ittihaz ettiği için teessüf 
ederim arkadaşıma. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, evvelâ arzedeyim ki, bendeniz propa
ganda yapmıya tenezzül edecek bir arkadaşınız 
değilim. (Propaganda yapıyorsun sesleri) (Gü
rültüler) 

Ortada bir hakikat var, bir ıstırap mevcut 
olduğu halde Yüksek Meslis bu ıstıraba lâyüriy-
le alâka göstermemiştir. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Yüksek Meclisi karıştırmayın. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Ni

çin arkadaşımızın teklin ettiği şekilde, primleri 
yüzde bir miktar daha arttırıp bu vatandaşları 
biraz olsun refaha kavuşturmak yoluna gitmiyo
ruz. Yüksek Meclisin vazifesi bu değil midir?. 

Benim arzetmek istediğim budur. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, Meclisin terfih hu

susunda yapmış olduğu büyük fedakârlık bütün 
milletin ve bütün insanlığın takdirini celbedecek 
mahiyettedir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, ben te
menni ederdim ki, Sayın Zeytinoğlu, Milletvekil
lerini ele alarak söze başladığı zaman, şu haklar 
mevcut değilken onlara fuzulen şu hak tanınmış
tır deseydi buna birşey demiyecektim. Yoksa bu, 
Millet kürsüsünden savrulmuş propaganda palav
rasından başka birşey değildir. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Te-
nezzül etmem. 

SEDAD PEK (Devamla) — Milletvekilleri 
tahsisatına tariz ederek söze başladın, hangi Mil
letvekili müktesep hakkı olmadan bir santim ne
reden alıyorsa gelde onu söyle. Tekrar ediyorum. 
bu kürsü, seçim palavrası için, propaganda için 
kullanılmasın. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu
na ihtiyacım yok. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. önerge 
de yok, maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Saat 
sekiz sesleri), (Devam sesleri) 

Arkadaşların çoğunluğu devam etmek istemi
yor. 

Yarm saati 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

»0S< 



ımıaiııi m i t. at m» t n ı ı * 
f. B. M. M. B<mm*vi 


