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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Mebusu Salâhaddin Âdil'in mebus
luktan istifa ettiğine dair önergesi okundu. 

Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının 
sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge kabul edildi. 

Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyihasının 
maddeleri üzerinde görüşüldü, meriyet madde
si komisyona verildiğinden lâyihanın müzake
resi geri bırakıldı. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, heye

lan sebebiyle Çankırı'nın Yapraklı mevkiine 
nakledilen Bayırakseki Köyünün müstakil 
muhtarlık halinde kalması, halkına arazi veril
mesi ve suyunun temini hakkında ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi Devlet ve îç-

Lâyihalar 
1. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 

ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihası (1/633) 
(Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Posta, Telgraf ve Telefon tşletme Umurn 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara sâ r 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5169 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (1/634) (Ulaştırma ve Bütçe komis
yonlarına) 

Teklifler 
3. — Burdur Mebusu Mehmet, özbey'în, Türk 

Basın Birliği mensuplarına basın kartı veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/552) (İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına 

4. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Umu
ru Belediyeye mütaallik Ahkâmı Cezaiye hak
kındaki 486 sayılı Kanunun bâzı maddelerini ta
dil eden 1608 sayılı Kanunun 3764 sayılı Kanun
la değiştirilen 1 ncî maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/553) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

5. —• Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen ve 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Türkiye. Bü-

Emniy#t Umum Müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun kabul edildi. 

8 . VII . 1953 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reis Vekili ' Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

Fikri Apaydın İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Çanakkale Mebusu 
Ömer Mart 

işleri vekâletlerine gönderilmiştir. (6/1139). 
2. — İstanbul Mebusu Ahmet Haımdi Başar'-

in, yirmi ay kadar evvel tstanbulda başlıyan 
bir talhkikatla ilgili görülerek tevkif edilen va
tandaşlar hakkında ne gibi muamele yapıldığı
na dair yazılı soru önergesi İçişleri Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1140). 

yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki Kanuna bağlı cetvelin emniyet amirliği kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/551) (Bütçe Komisyonuna) 

Tezkere 
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 Bütçe 

yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/504) (Sayıştay Komisyonuna). 

Raporlar 
7. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, 

Erzurum'un Mehdiefendi Mahallesinden İbra
him oğlu Rifat Topal'a' vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/105) (Gündeme) 

8. — Etibank sermayesinin 300 milyon lira
ya iblâğı hakkında kanun lâyihası ve Ekonomi, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) 
('Gündeme) 

9. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek kad
rolar hakkında (kanun lâyihası ile Tekirdağ Me-

Sorular 

2. — HAVALE EDtLEN KAĞITLAR 
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busu Zeki Erataman/ın, özel idare hastanele- I 
rinin menkul ve gayrimenkulleriyle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletine devri ve Konya Me-. 
busu Sıtkı Salim Burçak'in, özel idare hasta
nelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliğine 
devri ve sağlık tesisleri fonu ihdası hakkında 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/551, 
2/338, 394) (Gündeme) 

10. — Amerika Birleşik Devletleri ve Av
rupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketler
le Borçlanma, Yardım ve ödeme anlaşmaları | 

REÎS — Yoklama yapıyoruz efendim. 
(Afyon Kara'hisar seçim bölgesinden Kay

seri seçdm bölgesine kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Oturumu açıyorum. 
Gündemle ilgili önerge var, okutuyoruz. 

Yükesek Reisliğe 
Bugün gündemdeki kanun tasarı ve teklif-

1. — Adlı Tıp Müessesesi kanun lâyihası I 
ve Adalet, Sağlık ne Sosyal Tardım ve Bütçe I 
komisyonları raporları (1/469) 

REÎS — Adlî Tıp Kanununun görüşmeleri
ne devam ediyoruz. Geçen birleşimde geçici 
madde, geçici birinci madde olarak kabul edil
miştir. 

Şimdi komisyondan gelen geçici ikinci mad
deyi okuyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2 — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Adalet Vekâleti kısmındaki 219 ncu (Hâkim 
taihsdsatı) faslından 70 000 lira, aynı kısımda | 

r. 1963 0 : 1 
I akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 

5969 sayılı Kanunla muaddel 5436 sayılı Ka
nunun meriyet müddetinin uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/571) (Gündeme) 

11. — Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen ve 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amir
liği kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/551) 

I ('Gündeme). 

lerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Zonlguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu 

REİS — önergeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I '(özel Kanunu gereğince adlî tababetle ilgili 
i olarak ödenecek tazminat) adiyle yeniden açı

lan 220 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak ak
tarılmıştır. 

RBÎS — Madde hakkında söz istiyen yok: 
I Maddeyi kabul -edenler... Etmiyenler... Kabul 
i edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icra-
I ya Adalet Vekili memurdur. 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER • Ahmet Morgil (Rize), İhsan Gülez (Bolu) 

« • • 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi ka^ul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-

ruz efendim. 
REÎS — Ferid Alpiskender. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE

RİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — Muhte
rem arkdaşjar; Ankara Mebusu Hâmid Şevket 
İncenin, bugünkü içtüzüğün asıl metni olan 
2 Mayıs 1927 tarihli (Meclis Dahilî Nizamname
si) ile değiştirilmesi ve bu njteamnamenin meri
yete konulması hakkındaki teklifinin ve Anayasa 
Komisyonunun raporu, üç dört aydan beri Mec
lis gündeminde olduğu halde kendisine başka iş
ler takdim edildiği için görüşülmesine imkân 
hâsıl olamamaktadır. Birkaç ay evvel kabul bu
yurduğunuz Anayasa gibi içtüzüğün asıl nıetniyle 
değiştirilmesi ve meriyete konması hakkında Mec
liste ve vekâletlerde dilekler sebketmektedir. Üç 
dört aydan beri gündemde olan ve sırası gelmi-
yen ve üç, dört maddeden ibaret olan bu içtüzük 
tadili teklifinin takdimen görüşülmesi hakkında 
bir karar ittihazını arz ve rica ediyorum ve buna 
dair usulü veçhile bir de takrir takdim ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin İçtüzük gereğince bir defa görü

şülecek işleri arasında ve altıncı maddeyi teşkil 
eden Ankara Mebusu Hâmid Şevket înce'nin, 
2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete ko
nulmasına dair olan nizamname teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporunun takdimen görüşülme
sine karar verilmesini Meclisin yüksek tasvibine 
arzeylcrim. 

Anyasa Komisyonu Sözcüsü 
Diyarbakır Mebusu 
Ferit Alpiskender 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, Tem
muz ayı içindeyiz, ekseriyet güç bulunuyor. Müş
kül şartlar altında her gün çalışmaktayız. Sırf 
memleketin umumi hayatında müessif olacak âcil 
kanunlarr çıkarıp, milletin umumi hayatını tan
zim edecek işleri bir an evvel düzene koyalım diye 
bu ağır mesaiye katlanmaktayız. (Doğru sesleri). 
Bu arada içtüzüğün eski dilden yeni dile çevril
mesinde, bahusus Teşkilâtı Esasiye kabul edil
dikten sonra bir müstceliyet yoktur. Vaktimi
zin zıyaı menfaati umumiye hilâfına olacaktır. 

1953 O : 1 
Bu takririn reddini istirham ederini. (Reye 

sesleri). 
REtS — Diğer işlere takdimen bu raporun 

ve maddelerin görüşülmesini reyinize arzediyo-
ruın. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, Meclis İçtüzüğü hakkındaki tadil 
tekininin gündemdeki diğer maddelere takdimen 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ko
lini edilmemiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 20 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/619) fi] 

REİS — Bir önerge var, Ekonomi ve Ticaret 
Vekili tarafından verilmiştir, onu okuyoruz. 
(Ekonomi ve Ticaret Vekili burada yok sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında 

bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 20 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun lâyihasının diğer işlere takdimen 
görüşülmesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

.Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

REİS — Ziraat Bankası Kanununun 20 neî 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan kanun lâ
yihasının diğer işlere takdimen görüşülmesi tek
lif edilmektedir. Bu hususu reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi komisyon raporunda 
talep edilmektedir. Bu hususu reylerinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 
ek Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde bahsi geçen Türk çiftçileri tâbirinin 

1] 245 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
<Ur. 
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şümulüne su mahsulleri müstahsılları da ithal I 
edilerek muhtaç oldukları kredilerin sağlanması 
ile T. C. Ziraat Bankası vazifelendirilmiştir. 

RBÎS — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu müstahsıllar, ihtiyaçları
nın hususiyetine göre 3202 sayılı Kanunda ma
hiyet ve maksatları tarif ve izah edilen çevirme, 
donatma, verimlendirme, tesis ve edindirme, sü
rüm ve satış kredilerinden istifade ederler ve 
çiftçinin zirai kredilerde haiz oldukları mua
fiyetlerden faydalandırılırlar. 

Bu kredinin tevziiride evvelâ küçük su müs- I 
tahsıllarımn ihtiyaçları karşılanır. | 

, REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Umumi hükümlere göre ku
rulmuş su mahsulleri kooperatifleri Ziraat Ban
kasının su mahsulleri kredilerinden faydalan
maları halinde bu bankanın, 2834 ve 2836 sayılı 
kanunlar hükümleri dairesinde teftiş ve mura
kabesine tâbi olurlar. 

REÎS— Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun tatbikatına dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tavafından bir ni
zamname hazırlanır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden I 

1953 0 : 1 
itibaren meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenle.r... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TJasarı onanmıştır ^fendim. 
Efendim, Adlî Tıp Müessesesi Kasununa rey 

vermiyen arkadaş varsa lütfen oylarını istimal 
buyursunlar. 

Gündemin iki defa görüşülecek maddelerinin 
24 ncü sırasında Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler hakkındaki tasarının diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Hükü

metten hiç kimse yok, ilgili bakanların beheme
hal bulunması lâzımdır. Kanunlar bakanlar ol
madığı halde görüşülüp çıkıyor. Bu İçtüzüğe 
aykırıdır. 

REÎS — içtüzüğe aykırı bir hal yoktur. Ta
lep vukuunda bir defaya mahsus olmak üzere te
hir edilir. Bu mesele zati âlinizee malûmdur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla).,— Hükü
met yoktur, diğer kanunları nasıl çıkaracağız? 
Lütfen alâkalı bakanlar gelsinler, kendilerine 
emrediniz. 

REÎS — Oturuma 10 dakika fâzıla veriyo
rum. 

Kapanma saati : 10,25 



İKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati ; 10,45 

BEİS — Beisvekili Fikri Apaydın 

KÂTÎPLER : Ahmet MorgU (Bize), Ömer Mart (Çanakkale). 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İstanbul seçim bölgesinin sonuna kadar yok

lama yapıldı). 
REİS — Oturumu açıyorum. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand^ 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/534) [1] 

REÎS — Devlet Vekilinin bir teklifi var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da 27 nci sırada bulunan (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun lâyihasının) di
ğer işlere takdimen yeğlikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Kemal Türfeoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; huzurunuza getirilmiş bulunan 
kanun tasarısı ile, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
leri değiştirilmektedir. Bu tasarının en mühim 
maddesi, bilhassa 39 ncu maddesine taallûk eden 
değişikliktir. 

Diğer maddeler tamamen teferruata taallûk 
etmektedir. Esasen Hükümet de gerekçesinde 
sadece 39 ncu madde üzerinde durmuş ve diğer 
maddelere hiç temas etmemiştir. Bu itibarla ben
deniz de Hükümetin gerekçesi üzerinde âcizane 
fikirlerimi söylerken, lâyihanın heyeti umumi-

[1] 217 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 

yesi üzerinde söz almış olduğum halde yalnız 
bu 39 ncu maddeden bahsetmek zorunda kaldı
ğımdan dolayı beni mazur görmenizi rica ede
rim. 

Hükümet 39 ncu maddeyi değiştirirken hu- ' 
zurunuza getirdiği gerekçede şu noktayı ileri 
sürmektedir : Yürürlükte bulunan 39 ncu mad
de ile, 30 sene-devlet hizmetinde bulunmuş olan 
kimselerin, devlet memurlarının görülecek lü
zum üzerine emekliye ayrılabilecekleri kaydının 
mevcut bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu ye
niden yapılmak istenilen değişiklikle 30 sene 
hizmet müddetinin 25 seneye indirilmesi sure
tiyle, 25 sene devlet hizmetinde bulunmuş kim
selerin bundan böyle kurumlarınca görülecek 
lüzum üzerine hiçbir sebep gösterilmeden emek
liye ayrılması salâhiyeti Yüksek Meclisten is
temektedir. Bâzı memurların matlup faaliye
ti gösteremiyerek umumi hizmeti aksatacak de
recede fena tarzda memuriyet yapmış olmala
rından dolayı eğer, 25 seneyi doldurmuşlarsa 
artık kendilerinin memuriyetten ayrılması imkâ
nını Hükümet talep etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika Hükümetin 
getirdiği mucip sebep yerindedir. Matlup faali
yeti gösteremiyen memurlarla umumi hizmeti 
aksatan memurların hakikaten Devlet hizme
tinden ayrılmaları ve Devletin bunları memuri
yetten ayırmak hakkını ihraz etmesi lâzımdır. 
Fakat kanaatimce bu hüküm Emekli Sandığı 
Kanununa değil, umumi olarak Memurin Ka
nununa girmesi icabeden bir hüviyet taşımak
tadır. Ancak bunun 25 sene ile takyit edilmesi 
de doğru değildir. Bugün Hükümetin yalnız 
25 seneyi doldrumuş olup matlup evsafı haiz 
olmıyan ve Devlet hizmetlerini aksatanları te
kaüde sevketmesi tamamen yanlıştır. Hükümet 
demek istiyor ki; 25 seneyi doldurmamış olan 
ve matlup evsafı haiz bulunmıyan veya Devlet 
hizmetlerini aksatanları ben gene hizmette tu-
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tacağım. Yani bir memur hakikaten Devletin 
istediği evsafı haiz değilse, veya Devlet hiz
metlerini aksatıyorsa hangi hizmet yılında 
olursa olsun, o memurun behemehal Devlet 
rizmetinden çıkarılması lâzımdır. Neden mat
lup evsafı haiz olmıyan memuru 25 sene hiz
mette tutalım? O halde görüyoruz ki, Hükü
metin ileri sürdüğü esbabı mucibe samimî de
ğildir hakiki sebepler tamamen siyasidir. Hü
kümet ne yapmak istiyor? Kanunun gelişinden 
ne yapmak istediği belli. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandılı Ka
nununu Maliye Vekâleti Meclise sevketmiştir 
ve o şekilde komisyonlardan tetkik edilerek 
Meclis heyeti umumiyesinden çıkmış bulun
maktadır. Halbuki bu tasarıyı bize kim gönde
riyor? İçişleri Bakanlığı. Hakikaten Emekli 
Sandığı Kanununda tadili lâzımgelen hüküm
ler varsa alâkalı bakanlıktan gelmesi lâzımdır. 
Evet, içtüzüğe göre her bakanlık kanun tasa
rısı hazırlayıp, Bakanlar # Kurulundan geçire
rek Meclise gönderir. Fakat bu tasarı alâkalı 
bakanlık tarafından değil, İçişleri Bakanlığı 
tarafından getirilmiş bulunmaktadır. Şu halde, 
âciz kanaatime göre hakiki sebep, tasfiye edil
mesi istenen muayyen memurların Devlet hiz
metinden çıkarılması için gayrisamimî olarak 
hazırlanmış ve daha ziyade bugün merkezde 
beklemekte bulunan merkez valilerinin tasfi
yesi düşünülmüştür. Merkez valilerinin tasfiye
leri mevzuubahis ise, o halde bu kanun bir Emek
li Sandığı Kanunu değil; bir tasfiye kanunu ola
rak huzurunuza gelmiş bulunmalı idi. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet hizmetini aksa
tanların bu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları hu
susunda, öyle zannediyorum ki hepimiz aynı fi
kirde biri eşebiliriz. Belki bugün dahi memurlar 
arasında bir tasfiye yapmak lüzumu hâsıl olmak
tadır, belki böyle bir niyet güdürlmektedir, Yük
sek Meclisin huzuruna bunun için bir tasfiye ka
nunu getirmek icabeder, çünkü bir Emekli San
dığı Kanunu tadilâtı ile böyle bir tasfiye yap- j 
m ak hukukan doğru değildir. 

Tasfiye kanunları muvakkat olur arkadaşlar. 
Tasfiye olunacak memurların burada vasıfları 
yazılır ve bu vasıftakiler tasfiye edilir. Fakat 
böyle daimî mahiyet taşıyan bir kanunla asla ol
maz. Tasfiye bir defa olur kangıren kesilir, yara 
kapatılır. Böyle Tekaüt Kanununa konulacak 25 
seno hizmeti dolduran memurların, tasfiyesiyle | 

. 1953 O : â 
i umumiyetle ve yalnız bugün tasfiye edilmesi is

tenen valiler için değil, bütün memurlar, hattâ 
hâkimler, Anayasaya göre lâyenazil olarak temi
nat altında bulunmuş olan hâkimler dahi bugün 
tam bir baskı altında tutulmuş bulunacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok tasfi
ye kanunları vardır. Esasen Memurin Kanunu 
çıkarıldığı zaman muvakkat bir madde ile tasfi
ye hükümleri konmuştu. Bunun müddeti 6 ay 

! ile tahdit edilmişti. Ondan sonra tekrar Harici
ye Vekâletine ait olmak üzere geçen devre esna
sında böyle bir kanun çıkarılmıştı ve Dışişleri 
Bakanına geniş salâhiyetler ve yetkiler verilmiş
ti. Zannederim çıkarılan memurların adedi 17 
idi. Bunlar tesfiye edildi. Orada dahi o kanunun 
tasfiye müddeti konmuş ve o da 6 ayla tahdit 
edilmişti. 

O halde memru kadrolarında ve alelıtlak bü
tün bakanlıklarda Devlet tasfiye istediği zaman 
muvakkat bir madde çıkararak tasfiye yapar ve 
ondan sonra geri kalan memurlar huzur içinde 
çalışırlar. Halbuki bugün böyle muvakkat bir 
yola gidilmemektedir. Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinden istifade edilerek daimî 
bir tasfiye kanunu huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Hüküm hukukan tamamen bu ma
hiyeti taşımaktadır. 

Mevcut olan 39 ncu maddenin B bendinde; 
30 hizmet yılını doldurmuş olanların kurumla
rınca görülecek lüzum üzerine emekliye sevke-
ddlebilecekleri hükmü mevcut bulunmaktadır. 
Bu hüküm bir zamanlar tatfbik edildi ve Hükü
met «görülen lüzum» tâbirini tam ve geniş bir 
yetki mahiyetinde kabul ederek, hiçbir huku
ki sebep göstermeden birtakım memurları 
emekliye ayırdı. Fakat emekliye ayrılan me
murlar dairelerinin haksız muamele yaptıkla
rını ileri sürerek Danıştaya idari dâva açtılar 
ve Danıştay, umumi mevzuat dairesinde açılan 
bu dâvaları tetkik ederek «görülen lüzum» tâ
birine rağmen, dairelerden, haklı olarak, me
murların emekliye ayrılmaları sebeplerini sor
du. Bâzı daireler sebep gösteremediler ve Da
nıştay verilen emeklilik kararlarının bir kıs
mını bozdu, memurları dairelerine iade etti. 
Hatırlarsınız bu devrede arkadaşımız Nuri öz-
san'ın getirdiği bir tefsdr talebi Meclisinizden 
bu maddenin tamamen daireyi serbest bıraktığı 
ve hiçbir hukuki ve objektif sebebe dayanma
dan dahi dairesinin memurlarını emekliye ayı-
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rabileceği ve binaenaleyh 39 ncu maddenin B I 
bendine istinaden emekliye ayrılan memurların 
dâva açma salâhiyetleri olmadığı tefsir yoliyle 
bir Meclis kararı olarak çıktı. O zaman fikri- I 
mizi arzetmıiştik. Tam bir hukuki Devlet kur
mak istiyen Meclisinizden böyle bir kararın çık
ması hakikaten büyük bir hatadır. Fakat bir 
defa Meclisten çıktı ve ondan sonra Danıştay 
açılan dâvaları tabiî olarak kabul etmedi. Bu
gün getirilen, bu 25 senelik hizmet esası da ay
nı hükmü taşımaktadır ve bunda artık saraha-
ta geçıilmektedir. B bendi bugün şu şekle so- I 
kulmak isteniyor: I 

«Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş olan- I 
lar istekleri üzerine 25 yılı tamamlamış I 
olanlar; kurumlarınca lüzum görüldüğünde, yaş 
haddi aranmaksızın re'sen tekaüde sevkedilir- I 
ler.» I 

Şimdi; 25 seneyi doldurmuş memurlar ken- I 
di istekleriyle tekaüde sevkeddlirler şekli kabul I 
edilmektedir, tkinci ibir hüküm olarak da bu I 
salâhiyet re'sen bakanlıklara ve alelıtlak ku- I 
ramlarına verilmektedir. I 

Muhterem arkadaşlar, ben bunun ikisine de I 
itiraz etmek istiyorum. I 

Bir memur, Devlet hizmetinde uzun zaman I 
çalıştıktan sonra tam randımanını verebileceği I 
bir yaşa, olgunluğa ve memuriyet kıdemine eriş- I 
tiği bir sırada, Devlete, artık ben sende çalışmak 
istemiyorum, bana ikramiyemi ver demek salâhi- I 
yetini kazanmaktadır. Bu doğru değildir; bir. I 
İkincisi; yine bunun karşısında Devlet, 25 sene I 
kendisine hizmet etmiş olan bir kimseyi, artık 
sen benim işime yaramazsın diyerek ikramiyesini 
verip tekaüt etmektedir, fakat hakikatta bu, ben I 
seni beğenmiyorum, ceza olarak tekaüde tevkedi- I 
yorum demektir. I 

Bunun ikisi de yanlıştır. I 
Muhterem arkadaşlar, Devlet teşkilâtında is I 

tikrar lâzımdır, ehliyet ve kabiliyet lâzımdır. I 
Hakiki bir Devlet memuru, vazifesinin ehli I 

olan bir Devlet adamı, bir Hükümet adamı, kaç I 
senede yetişir?. 25 sene hizmet Devlet hayatında t 
çok küçük bir devreyi teşkil eder. Bir memurun I 
20 yaşında memuriyete intisap ettiğini kabul 
edersek 25 sene sonra 45 yaşında Devlet bunu I 
kadroları dışına atabilecektir. Bu zat hangi de
recede bulunmaktadır?. Eğer yüksek tahsil yap- I 
jnamış ise belki şube müdürlüklerine ve ıtmum J 
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müdür muavinliklerine kadar yükselmiştir. Yük
sek tahsili varsa ve kemâli liyakatle çalışmış ise 
Devlet kadrolarının en yüksek kademelerindedir, 
ya müsteşardır, ya validir, yahut elçidir ve en az 
umum müdürdür. Devlet bunların hizmetinden ^ 
müstağni kalamaz... . 

Eğer bunlar hakikaten naehil iseler 25 seneyi 
doldurmalarını beklemeye lüzum yoktur. 8 sene 
on sene, on iki sene hizmeti varken dairelerince; 
her hangi bir şekilde, keyfî olarak değil, görülen 
lüzum üzerine komisyon kararlarından geçirmek 
suretiyle ve yapılan memuriyet tüzüklerine ria
yet edilmek şartiyle tasfiyeleri cihetine behemehal 
gidilmelidir. Bu, Emekli Sandığı ile alâkalı de
ğildir. Bu bir cezadır. Memuriyetten çıkarmaktır. 
Nasıl ki, ihtar, tevbih, maaş katı, memuriyetten 
çıkarma gibi cezalar veriliyorsa aynı suretle 
kifayetsizlik, ehliyetsizlik, Devlet hizmetlerini 
aksatma gibi hukuki sebeplere, itirazı mümkün 
olan muhik sebeplerle bunları tasfiye cihetine 
gitmeliyiz. Ve mevzuatımıza böyle bir hüküm 
koymalıyız. Fakat görülen lüzum üzerine, hiçbir 
kusuru olmadığı halde bir memurun Devlet hiz
metinden atılmasına Meclisiniz müsaade etmeme
lidir. 

Yukarda 39 ncu maddenin B fıkrasında oku
duğum hükümlerden sonra yepyeni bir hüküm 
kanuna sokulmak isteniyor. Yani vaktiyle Yüksek 
Meclisten çıkarılmış bulunan tefsir kararı bugün 
kanuni bir şekle sokuluyor. O fıkra da şudur : 
«Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye sev-
kedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu ka
rarlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vurulamaz.» 

Muhterem arkadaşlar böyle bir hükmün Mec
listen çıkmış bulunması demokratik bir devletin 
bünyesine asla yakışmıyacaktır. Ümit ederim ki, 
yirmi beş seneyi her hangi bir sebeple kabul eder
seniz behemehal bu son fıkrayı bu tasarının hük
münden çıkaracaksınız. 

Bir daire tasavvur buyurun; memurunu va
zifeden çıkarıyor. Fakat ona dâva hakkını, itiraz 
hakkını tanımıyor. Bu, peşinen haksızlığı kabul 
etmek demektir. Arkadaşlar her vatandaşın, bu
nun içinde memurların dahi uğradıkları haksız
lıkları mahkemeler önünde ispat etmek salâhiyet
leri artık Türkiye Cumhuriyetinde tanınmalı, 
hiçbir kanuni hükümle takyit edilmemelidir. Bu
radaki fıkra Anayasaya insan haklarına doğ
rudan doğruya hukuk anlayışına aykırı bir hü-
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kümdür. Neden dâva hakkı tanınmıyor? Dairesi 
kendisini kusurlarından, ehliyetsizliğinden dola
yı ve her kesin kabul edebileceği birtakım hukuki, 
objektif sebeplerden dolayı çıkarmışsa bu zatın 
Danıştayda bir idari dâva açmasından neden çe
kindim? Kendisini tekaüde sevkeden daire ne
den haklı olduğunu ispattan kaçmıyor? Böyle 
bir hükmün burada yer alması hukuk prensip
lerine aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti kanunla
rında çok zamanlar böyle birtakım hükümler 
çıkmıştır. Bundan sonra Yüksek Meclisinizin 
buna benzer hükümler çıkarmıyacavına inanarak 
maddeler gelince bu fıkranın tayyını teklif ede
ceğim. Yüksek Meclisinizin gerek 25 sene hizmet 
üzerinde durmasını ve bilhassa bu son fıkranın 
bu tasarı içinden çıkarılmak suretiyle her hangi 
bir sebeple dairesi tarafından emekliye ayrılan 
memurlara dâva hakkının verilmesini Yüksek 
Heyetinizden rica edeceğim. 

RElS — Adlî Tıp Müessesesi Kanununa rey 
vermiyen arkadaşlar varsa, lütfen reylerini isti
mal buyursunlar. 

BURIIANETTlN ONAT (Antalya) — Aziz 
ve muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair, diye Heyeti Âliye-
nizin tasvibine arzedilen bu lâyiha, 30 hizmet 
senelerini doldurmuş olanlar gibi, 25 hizmet se
nelerini doldurmuş olanların da hiçbir kaydı 
şarta tâbi olmaksızın kurumlarca re'sen emekli
ye sevkedilmeli gayesini istihdaf etmektedir. 

Her kanun gibi bunun da bir zaruret ve ih
tiyaç karşılığı olması icabeder. Şu halde arka
daşlar, acaba Hükümet böyle bir kanuna ne
den lüzum görmüştür? Gerek Hükümet, ve ge
rek bu lâyihayı inceliyen komisyonların mütte-
hiden ileri sürdükleri mucip sebep başlıca şu 
noktada toplanıyor : Memurlar içinde ehliyet
sizleri vardır. Ve Hükümetin mucip sebeple
rinde yalnız 30 hizmet yılını bitirmiş olanların 
emekliye sevkedilmeleri suretiyle -kadroların 
ehliyetli elemanlarla takviyesine imkân bulun
madığı anlaşıldığından 25 sne hizmet yılını dol
durmuş olanların da re'sen emekliye sevkedil
meleri zaruri görülmüştür. 

Şimdi, burada benim aklımın ermediği üç 
nokta vardır arkadaşlar. 

Birincisi; bu memurlar dünkü ve bugünkü 
memurlar, Hükümet hizmetinde 25 sene çalış-
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mıştır, derece derece terfi edebilmesi için bun
ların kontroldan geçmesi, tezkiye edilmeleri, si
cil almaları ve nihayet ehliyet göstermeleri lâ
zımdır. Bu memurlar 25 sene hiç kontrola tâbi 
olmadılar da ancak 25 seneye gelince mi ehliyet
sizlikleri anlaşılmıştır? 

İkincisi; haydi bu kanunu tatbik ettik, 25 se
neyi dolduranları yürüttük. Ehliyetsiz memur
lar yalnız 25 seneyi, 30 seneyi doldurmuş olan
lar arasında mı vardır? 20 sene, 15 sene ve hat
tâ 10 sene hizmet etmişler arasında ehliyetsiz
ler varsa onlar ne olacaktır? Demek ki, bu ka
nun bu derde deva olacak, dört başı mamur bir 
çare değildir. 

Üçüncüsü, ehliyetsiz memurları emekliye 
sevketmek için Hükümetin derpiş ettiği şekilde 
kadrolara daha kıymetli eleman bulmak ve saire 
için elde başka bir müeyyide yok mudur ki, 
Hükümet böyle bir tedbire lüzum görmüştür? 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ile ilgili memur ve hizmetlile
rin sicilleri üzerine emekliye şevkleri hakkında
ki tüzük ve yönetmeliğin 14 ve 15 nci maddele
rini okuyorum : 

Madde 14. — A) Kurumların, kendi kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerine göre işten çıkarılma
yı ieabettiren fiil.ve hareketleri inzibat komis
yonları veya bunlar yerine kaim komisyonlar 
karariyle sabit olan memur ve hizmetliler (Emek
lilik hakkının düşmesi hali hariç) ahlâk nokta
sından emekliye çıkarılırlar. 

B) a fıkrası dışında kalan ve gizli tezkiye 
varakasının B tablosunda gösterilen fiil ve ha
reketleri itiyat edinmesi ve bu itibarla memuri
yette kalması âmme hizmeti nef'ine uygun bu
lunmaması sebebiyle gizli tezkiye varakasında 
her iki tezkiye âmiri tarafından hakkında ah
lâki durumu bakımından fena kanaat izhar edil
miş olan memur ve hizmetliye, tâyini yetkili 
en yüksek âmiri tarafından gizli olarak yapılan 
tebliğe rağmen mütaakıp tezkiye varakasında 
da aynı suretle kanaat izhar edildiği takdirde 
hakkında (a) fıkrası hükmü uygulanır. 

Birden fazla tezkiye âmiri bulunmıyan me
mur ve .hizmetliler hakkında o tezkiye âmirinin 
kanaati üzerine muamele yapılır. 

e) Cumhuriyet rejimine mugayir ve mem
leketin içtimai nizamını bozan akideleri yay
mak suçu ile mahkûm olanlar hakkında yukar-
daki (a) fıkrası hükmü uygulanır. 
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Madde 15. — İki yıl üst üste görevinde yeter- 1 

siz olduğu hakkında tezkiye alan memur ve hiz
metliler diğer bir tezkiye âmiri yanında tecrübe 
edilir. Sonra tezkiye âmiri tarafından da ev
velki tezkiye verakaları münderecatı teyit edilen 
memur ve hizmetliler inzibat komisyonları ve
ya bunlar yerine kaim komisyonlar kurumların
ca sicillen emekliye çıkarılır. 

Mükemmel, demir gibi müeyyide arkadaşlar. 
Ama şimdi deniyor ki, biz mühim mevkilere eh
liyetli elemanlar getirmek istiyoruz. Bir adam 
ya hakikaten ehliyetsizdir veyahut çok ehliyet
siz değil de ancak mühim mevkide vazife göre
cek kıymette değildir. Eğer bu ikinci kata-
goriye giren memur ise Hükümet memurunu her 
zaman istediği yerde, istediği şekilde istihdama 
salahiyetlidir, o mühim mevkiden alır, ikinci ve
ya üçüncü derecede ehemmiyeti haiz olan yere 
nakleder. Hemen, azıcık ehliyetinde noksanlık 
vardır diye, yahut bu mevkie lâyık değildir 
diye atılması mı ieabeder? Emekliye sevket-
mek mı lâzımgelir? 

Büsbütün ehliyetsiz ise, işte, yönetmeliğin 
14 ve 15 nci maddeleri, tutar atarsınız. İki sene 
sicil alamamış ise, mesele yok, şeriatın kestiği 
parmak acımaz, kimsenin diyeceği de kalmaz, he
men emekliye sevkedebiliriz. Bir yerde-sicil 
alamıyan memur, gittiği diğer yerde de işi 
yürütemiyecek derecede ise buna kimsenin bir 
şey diyecği kalmaz. 

Şimdi burada görülüyor ki, arkadaşlar, gerek 
emeklilik bakımından ve gerekse ehliyet bakı
mından bir memurun kifayetsizliği tesbit edildi 
mi bu eldeki müeyyideler kâfi derecede kuv
veti haizdir. Ama Hükümet bunları ben beğenmi
yorum, komisyon, momisyon, kim uğraşacak 
bunlarla, beğendiğimi tutacağım, beğenmediğimi 
tutup kolundan atacağım, emekli sevkedecegim 
diyor. Esasen bu bizim demokratik ruhumuza, 
bu bizim rejimimize, bu bizim Anayasaya, bu 
insan haklarına sığar bir şey midir arkadaşlar? 
Bugün bir iş yerinde 6 ay hizmet etmiş olan bir 
işçiye bile kapının yolunu gösteremiyoruz arka
daşlar. işçi bar, bar bağırıyor, ben insanım di
yor, işçiyim diyor, kanunlarla teyit edilmiş hak
larım var diyor. 

25 sene Devlet babaya hizmet etmiş, saçları
nı ağartmış, bu yolda fedakârlıklarda bulunmuş 
bir adamı - ki o da bir fikir işçUi demektir, en I 
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az fikir işçisi.demektir - nasıl 25 sene sonra bir 
hükmü karakuşi ile kolundan tutarak emekliye 
sevkedebiliriz ? 

Bir daire âmiri ne kadar hüsnü niyet sahibi, 
ne kadar adalet ruhu ile meluf olursa olsun, 
olursa olsun 25 sene Devlet babanın kapısında 
hizmet etmiş bir emektarı bir adamın keyif ve 
iradesine, bütün mukadderatını bir adamın du
daklarının arasındaki bir söze, bir hükme nasıl 
tevdi edebiliriz arkadaşlar? 

Efendim, böyle geniş Salâhiyeti haiz büyük 
memurlarımıza neden itimat etmiyoruz? Nitekim 
30 hizmelt yılını doldurmuş olanlara yapılan 'mu
amele bize gösterdi, hepsini. Kolundan tutup 
atamadık. Salâhiyet sahibi memurlara itimat et
mek lâzımdır, diyorlar, öyle ise mahkemeye 
ne lüzum var arkadaşlar? öyle ise bütün icra 
salâhiyetini olduğu gibi zabıtaya devredelim, o 
da Devletin memuru değil midir, bu suçludur 
desin, kararını versin, cezalandırsın,, hapse 
koysun. Böyle şey olabilir mi? 

Arkadaşlar; bu, bugünkü modern devlet sis
temine, modern idare sistemine uyan bir hare
ket midir? Kaldı ki arkadaşlar 30 hizmet yılını 
doldurmuş olanlar hakkındaki kanunun tatbikatı 
bizim gözlerimizi açmıştır, ve nasıl »olup da gaf
let ederek 30 hizmet yılını doldurmuş olanlar 
hakkındaki bu hükmü kabul etmiş olduğumuza 
hâlâ hayret etmekteyim. Bu tutulan yolun çok 
fena bir yol olduğunu, bu 30 hizmet yılını doldur
muş olanlar hakkında tatbik edilen kanunun 
tatbikatı bize göstermiştir. Halil özyörük arka
daşım bir vaka anlattılar; vekâletlerden birin
de bulunan 30 senelik (bir memur teessür içinde 
kalkıp kendisine geliyor. Beni diyor, tekaüt 
ettiler. Niçin? diyor; vallahi bilmiyorum, yal
nız elime şu kâğıdı verdiler. Bakıyor; 30 hizmet 
yılını doldurmuş olduğunuz için tekaüt muame
lesi icra edilmiştir. 30 sene Devlete sadakatle, 
liyakatle hizmet ettiniz. înşaallah tekaütlük 
hayatında da muvaffak olursunuz. Size muvaf
fakiyetler dileriz. Kâğıdın muhteviyatı bu. 
Yani arkadaşlar âdeta alay eder gibi, adamın 
felâketiyle istihza eder gibi . . . 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Kaydı 
hayat şartiyle mi kalacaktı? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Baş-
kanvekilliği etmiş muhterem arkadaşımız! Otur
duğunuz yerden minareye taş atmayınız. 

Evet istihza eder gibi adamın eline bir de 
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takdirname veriyorlar. Bu adam liyakatli idiyse, I 
daha ellisine gelmemiş, yahut yeni gelmiş, ne di
ye atarsın? Liyakatsiz ise eline verdiğin bu tak
dirname nedir? 

Halil özyörük arkadaşımız merak ediyor, gi
diyor, Bakana soruyor. Meğer sebep şu imiş: Bu 
zavallı adamın yevmiye işinden 17 yünlük alaca
ğı vermiş, müracaat etmiş Vekâletine, vermeyiz 
demişler bu parayı. 

Adamcağız; kalkmış Şûrayı Devlete başvur
muş; Şûrayı Devlet incelemiş, adamı haklı gör
müş, hükmünü vermiş. Vekâlet de bu parayı öde
meye mecbur olmuş. Parayı vermiş, ama 17 gün
lük paranın çeki ile beraber emeklilik emrini de 
vermiş. 

Dikkatinizi çekmek istediğim psikolojik nok
ta şuradadır. Vekil, ben, diyor, kendi vekâleti
mi Şûrayı Devlete dâva eden bir memuru nasıl 
olur da Vekâletimde tutabilirim; elbette tekaüt 
ederim gider. 

işte bu kanunun ruhu buradadır. îşte bunun 
ruhu buradadır. Bakanın telâkkisi böyledir. 30 
sene hizmet etmiş bir memur kolundan tutulu
yor, haydi bakalım. Oldu mu arkadaşlar? Buna 
ait birçok misaller vardır, size birçok misaller 
verebilirim. Kimine ağlar, kimine gülersiniz. 
Fakat vaktinizi işgal etmemek için lüzum görmü
yorum, isterseniz arzedebilirim. 

25 sene, 30 sene bir yerde hizmet etmiş olan 
bir memur, mevkii kuvvetleneceğine, bu kanun 
kabul edilse, gittikçe za'fa uğrıyacaktır ve bu 
sebeptendir ki, zaten çok rağbetten düşmüş olan 
memurluk mesleki büsbütün rağbetten düşecek, 
artık başka yerde çalışma ümidini kaybetmiş olan 
insanlar ancak İra mesleke girecek, girmek heve
sine düşecektir. Zaten bugün bile oradan darbe, 
buradan darbe yiyen ve başka hizmet bulamıyan 
kimseler bu mesleke girmektedir ve acıdır, me
murlarımızın yarısından fazlası yarı aç bir hal
de çalışmaktadır. Bu yüzden bırakıp gidenler 
çoktur. Bayındırlık Bakanlığı mühendis bulamaz 
oldu. Dairelerde kıymetli memur bulunmaz oldu. 
Bu kanun eğer kabul edilirse memur seviyesini 
memur kalitesini büsbütün düşürecek. 

Fethi Çelikbaş arkadaşım komisyonda bu, 
nu, bu kanunu müdafaa ederken bu, idare re-
organizasyonunda 'bir adım olacaktır, buyur
muşlar. Gerek teşriî bünyemizde, gerek Dev
let mekanizması içinde almış olduğu hizmette | 
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Meclisimizin ve teşriî bünyemizin göz bebeği 
olan Fethi Çelikbaş arkadaşımızla diyebilirim 
ki, ilk defa bir noktai nazar ihtilâfına düşmüş 
bulunuyorum. Bu reorganizasyonda bir adım
dır. Adımdır ama muhakkak ki, çok fena, çok 
tehlikeli bir adımdır. Bir memur 25 sene çalış
sın, çaJbalasın arkadaşlar, ondan sonra günün 
birinde 'kolundan tutup eline de sadaka kabi
linden beş, on para verildikten sonra ve me
muriyetten atıldıktan sonra, (neden) demek 
salâhiyetini haiz olmasın? Bu olur mu arka
daşlar? Bu, akıl ve insafa uyar mı, hangi ölçü
ye, hangi Anayasaya sığar? Böyle şey olur mu 
arkadaşlar ? 

En ufak bir suçluya müdafaa hakkı veri
liyor da, zorla emekliye sevkedilen bir memu
ra itiraz hakkı verilmiyor. Bu sefer cevapları 
hazır; bu bir ceza değildir, bir muameledir, 
bir formalitedir, diyorlar. Ceza değildir de ne
dir? Belki kanuni mânada ceza değildir ama 
muhakkak ki ukubetlerin en büyüğü, en belâ-
lısıdır. Yirmi beş sene ömrünü bu memlekete, 
meslekine vakfetmiş bir a'dam günün birinde 
bakana veya genel müdür beye hoş görünmedi 
diye neler olmaz. Karısı genel müdür beydn 
hanımının ziyaretine gitmedi diye veya rasgel-
diği bir yerde ayağa kalkmadı diye neler olu
yor. Bu bugünün hikâyesi değildir. Bir ada
mı alıyorsunuz, günün birinde kolundan tutup 
atıyorsunuz. Bu adam yalnız başına olsa bir 
şey değdi. 25 senesini doldurmuş bir memur 
demek, aile yükünün en ağır bastığı bir çağ
da demektir. Çocuklarından birisi orta mekte
be, birisi liseye devam etmektedir ve diğer bi
risi de üniversiteye devam etmektedir. Evde de 
iki tane koca bekliyen kızı vardır. Aldığı ma
aşla kıt kanaat idare ediyor, ayın 10 gününü 
bakkala, kasaba borç etmekle geçiriyor. Böy
le bir zamanda maişetini kesiyor, bir tarafa 
atıyorsunuz, birden bire her şey felce uğruyor. 
Bütün hesaplar alt üst oluyor. Eğer ehliyetsiz 
;bir memursa bu kanun ve tüzük hükümlerine 
göre ne yaparsanız yapın sırf idari bir mese
leden dolayı kadroya daha ehliyetli memur ve
receğim diye 25 senelik memurun bu hale gel
mesi ceza değil de nedir? 

Arkadaşlar; yalnız atılmakla, da kalmıyor. 
Bu memurun alnına bir de (Ehliyetsizliğinden 
dolayı emekliye sevkedilmiştir) diye bir de 
damga vuruluyor. Elimizde mevzuat var. Emek-
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iıye sevkedilmiş bir memur başka Devlet hiz- I 
metlerinde kullanılmıyor. Ne yapsın bu adam? I 
Sırık hammallığımı etsin? küfecilik mi yapsın? I 
25 sene yalnız kafa&iyle çalışmış, yalnız kalem I 
tutmaya alışmış olan ö el gider de amelelik ede- I 
bilir mi? Ya evdeki aile. Onları bırakalım ar- I 
kadaşlar; kıyası nefs en güzel miyardır. Ken
dimizi böyle bir memur yerine koyalım. Üniver
sitede okuyan bir çocuğumuz var. Birgün çocu- I 
ğıımuzu çağırıp, oğlum artık seni okutamıyaca- I 
ğım. Çünkü ben tekaüt oldum. Belki ev kira
sını bile ödeyemiyeceğim ve yemeğimizden bile 
kesmek mecburiyetinde kalacağız. Bu itibarla I 
sen başının çaresine bak diyoruz. Böyle bir I 
vaziyette bu halin çocuk üzerinde hususle geti
receği ruhî aksül ameli düşünün. Bu hal o aile- I 
yi nereye götürür, nereye sürükler? Bir düşü- I 
nün. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama bu I 
memurları çıkarırken bir sebep göstermek lâ- I 
zım. Hiçbir sebep göstermeden kolundan tutup I 
atılan bir memurun ailesinin içine düşeceği ha- I 
leti ruhıyeyi düşünün. (Sağdan, doğru, doğru I 
sesleri). • I 

Her kanun konuşulurken karşınıza dikilip 
medeni memleketlerin kanunları ile mukayese 
yapan hukukçularımız vardır nerede bu arka- I 
daşlar? 

. SİNAN . TEKELtOttLU (Seyhan) - Bura
dayız, burada. I 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Han
gi medeni memleketin kanun unda böyle) bir hüküm 
vardır? Bir memuru alsın, 25 sene, 30 sene kul
lansın, sonra hiçbir itiraz, hiçbir müdafaa hakkı 
tanımadan, günün birinde sebebi şudur diye bir 
esbabı mucibe dahi zikretmeden yalnız, falan 
kanunun falan maddesinin falan bendi muci- I 
bince diye bu adamı gözünün yaşına bakmadan 
kolundan tutup atsın. Bu adam ne yapsın? Sü
müklü böcek gibi artık bir köşeye yapışıp ölü
münü beklesin. I 

Çünkü yapacak başka bir şeyi yoktur arka
daşlar. Kemal Türkoğlu arkadaşımın dediği 
gibi, bugün bir tasfiye mevzubahis olabilir. 
Bunu yapmak bence de icabeder. Bunun için 
Hükümet Danıştaydan, Yargıtaydan, şuradan 
buradan bir heyet seçer, memurunu kalbura 
koyar, işe yaramıyanları ayıklar, ama bu bir 
defaya mahsus olmak üzere yapılır. Fakat bu 
şekilde memurlarımızın böyle bir akibete mâruz 
bırakılması bence hiçbir vicdana sığmıyan bir j 
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harekettir. Sonra bir mukayese yapalım arka
daşlar, bu kanunun kabul edildiğini farzedelim. 
Bize sağlıyacağı faydalar nedir, zararları, mah
zurları ne olabilir? 

Demin de arzettiğim gibi 25 senevi doldu
ranları attık. 20 senelik, 15 senelikler ne ola
cak? Acaba evvelâ 30 sene, bugün 25 sene on
dan sonra 20 - 15 senelikler için her sene Hü
kümet karşımıza yeni bir tasarı ile mi çıkacak? 

Sonra bu 25 seneyi doldurmuş olan memur
lar, söylediklerine göre, % 4 - 5 arasında imiş. 
% 5 olarak alalım. Bugün 300 bin memur var. 
Bunun % şi 15 bin eder. Bu 15 binin hepsini 
atacak değiller* ya. Söylesinler bana bir rakam. 
kaçını tasfiye edecekler? Ben diyeyim bin, siz 
deyin 2 bin. Geriye kalan 298 bin memur bu
nun baskı ve pisikolojik tesiri altında kala
caktır, 25 seneye yaklaştı mı başlıyacak kalb 
darabanı artmaya. Arzettiğim gibi, bu yalnız 
25 seneliği ihtiva ettiği için ondan aşağı sene
lerde bulunan ehliyetsizler için esaslı bir fay
dası yok, ancak i% 5 gibi, hattâ bunun bir kısmı 
olduğuna göre, ehliyetsiz memurların % 1 ine 
tekabül edecek, o bir taraftan memur senesini 
hesap edecek, 22 oldumu, aman 22 oldu, üç sene 
kaldı diyecek, genel müdürün veya bakanın ka
pısının önünden geçerken başlıyacak önünü ilik
lemeye. Müddet daha yaklaştı mı bu sefer ida
rede bir aksaklıktır başlıyacak. Bir hâkim 25 
seneyi doldurmuştur, lisede bir, üniversitede bir 
oğlu ile evde bekliyen iki kızı vardır. Hüküme
tin de alâkası olan bir dâva var. Hâkim dönüp 
bir vicdanına bakacak. Vicdanı (sen 25 senedir 
bu postun üstünde oturuyorsun, vicdanından 
ayrılmadın yine doğruluktan şaşma diyecek o bir 
taraftan dönüp çoluk çocuğuna bakacak, onlann 
istikbalini düşünecek. Hâkim günlerce, hafta
larca, aylarca bu vicdanî mücadeleyi çekecek, 
iki kuvvetin tesiri altında bocalıyacak ve elbet-
teki sonunda ada...m. Dünyayı düzeltecek ben 
md kaldım? Viran olası hanede evlâdü ayal var 
diyecek ve ister istemez sapacak. Bu vaziyet 
karşısında onu mazur görmelidir, nihayet yo
lundan ayrılmıyanlar da olur ama böylesine 
kaç kabadayı çıkar içlerinden? Ne hakla her
kesten bu fedakârlığı bekliyebiliriz arkadaş
lar? Şu halde bu zihniyette, bu pisikolojideki 
idare mekanizması memleketi nereye götüre
bilecektir bunu tasavvur buyurun, arkadaşlar. 

Neresinden bakarsanız bakınız arkadaşlar, 
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bir kere bu kanun bütün ihtiyaçlara cevap ve
recek mahiyette, memur kifayetsizliği ıstırabını 
dindirecek bir ilâç olmamakla beraber, 
memlekette siyasi ahlâki, memlekette ida
re ahlâkını, memlekette memur ahlâkına zirü-
zeber edecek, içtimai nizamı zirüzeber edecek, 
kötü, fena bir kanun olacaktır. Onun için böyle 
bir kanunun burada insan haklarına, Anayasaya 
riayet edeceğimize dair yemin etmiş ve milletin 
hakiki reyleriyle kopup milletin sinesinden ko
pup buraya gelmiş bir Büyük Millet Meclisi 
olarak kabul edeceğimizi asla tasavvur etmiyo
rum. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). Onun 
için bu kanunun maddelerini dahi ağıza alma
dan tümünün birden reddini rica ediyorum. 
Bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 
Emrüf erman, nehyü ihsıan Büyük Millet Mec
lisinindir. (Sağdan alkışlar). 

REÎS — Sinan Tekelîoğlu. 
Adlî Tıp Kanununa verilen oyların muame

lesi bitmiştir. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, konuşma hastalığını terketmiştim, artık 
zamanının geldiğini anlıyorum. 

Arkadaşlar, elimizdeki Anayasaya göre Mec
lisin hareket etmesi zaruridir. Meclis keyfima-
yeşa hareket eden bir müessese değildir. 

Bizi Büyük Türk Milleti bu defa seçerken, 
bundan evvel 30 sene zarfında yapılmış olan 
hataların tashihi ile de tavzif etmiştir. Bilhassa 
Anayasaya aykırı, devletin ve milletin, memur
ların hukuunu ortadan kaldiran kanunların 
kaldırılması, adaletin tam mânasiyle tecelli 
ettirilmesi vazifesini de bize vererek buraya 
göndermiş olduğu muhtacı izah değildir. 

14 Mayısı hatırlar mısınız arkadaşlar.. O gün 
ne idi"? Niçin getirilmiştik. O vakit, şurada ilk 
defa çıktığım vakit dadü feryadım asumana 
kadar çıkmıştı. 

Şimdi bu kanun karşısında ben o gün söyle
diklerimin hiçbirisinin tecelli etmediğini söyle
mek istememi. Fakat memur der demez haftı<ra ge
len İngiltere'den gelmiş bir heyeti, Fransa'dan 
gelmiş bir heyet Hükümet tarafmdan kiralanmış 
yabancı bir varlrk demek olduğunu anlamak lâ-
zmıgelir. Devleti idare etmek üzere Meclisin 
içinden seçilmiş olan arkadaşlarımız idare me
kanizmasını ellerine aldıkları zaman memurla, 
Devletle millet arasındaki insicamı temine me-
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mur olan insanların hukuklarını kanuna uygun 
bir şekilde muhafaza etmek vazifesiyle de mükel
lef olduklarını bilmeleri ieap eder. Darılmasın 
Hükümet. Biz bundan dört sene evvel bu 
Emekli Sandığı Kanununu çıkarırken konmuş 
olan bu 39 ncu madde için elimizden geldiği 
kadar feryat etmiştik. Böyle bir kanunun De
mokrat Partinin, milletin iradesiyle iş başına 
gelmiş olan bir partinin Meclisinde müzakere
sine imkân tasavvur edilemez. 

Bu ne demektir arkadaşlar; hiç hak yok. 
hani adalet getirecektik, hani hukuk devleti 
kurmuştuk. Nerede kaldı? 

Arkadaşlar; bir kanun Meclise gelmeden, 
encümenler; evvelâ o kanunu ele alırlar, o ka
nunun Anayasaya uygun olup olmadığını tet
kik ederler. Ondan sonra kanunun müzakere
sine geçerler. Soruyorum; bu kanunu müzake
re etmek vazifesini üzerine almış olan encüme
ne neden bu Anayasaya aykırı kanunu reddet
memiştir? Hiç böyle bir kanun encümenden ge
çer mi? Anayasaya tam mânasiyle aykırı, sara
haten, lâfzen aykırı olan bu kanun encümende 
konuşulur mu? Sonra bir de Heyeti Umumiyeye 
geliyor? 

Arkadaşlar; Türk milleti efendidir. Türk 
milletinin çocuklarından teşekkül etmiş tflan 
memur sınıfı da o efendilerin oğullarıdır. O 
memurlar bizim çocuklarımız, bizim babaları
mız, bizim evlatlarımızdır. Bakanlardan soru
yorum. nasıl bir müdüre, 25 sene memlekete hiz
met etmiş olan alnı açık bir memuru kendi key
fine kurban etme salâhiyetini verecektir?. 

Meselâ bir gün baloya gidilmiş, baloda hoşa 
gitmiyecek bir hâdise olmuş, müdürün keyfi kaç
mış.. Ertesi gün memur tekaüt. Oldu mu?. 

Arkadaşlar, bunların hepsi olmuştur. (Olmaz 
sesleri) O halde olmazsa niçin bu kanunu geti
riliyor... olsun diye getiriliyor. Hiçbir mü
racaat hakkı verilmemek şartiyle bir me
muru re'sen emekliye sevketmek ne de
mektir?. Elimizde Memurin Kanunu vardır. 
Dvletle memur arasında zımmi bir mukavele mev
cuttur. Devlet o zımmi mukaveleyi bozmak hak
kını haiz midir?. Meselâ vekilin hoşuna gitmedi, 
memuru tekaüde şevketti. Ya vekil bizim hoşu
muza gitmezse biz ne yapacağız?. O hale göre de 
bir madde konsun, biz de vekili tasfiye edelim. 
Vekiller kendilerini lâyuhti saymasınlar. 
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MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Lâyuhti | 

saymıyorlar.... 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Lâ 

yuhti saymasalardı bu kanunu getirmezlerdi. 
Ben konuşayım da onlar ne derlerse desinler. 

Ben Türk milletinin mebusuyum ve onun ve
kili sıfatiyle onun evlâtlarının hukukunu sizler 
gibi müdafaa etmek vazifesi ile mükellefim. Bu 
mükellefiyeti ifa etmezsek gerek dünyada gerek 
âhirette hüsran mukarrerdir. 

Bir tarihte Hariciye Vekâleti için de böyle 
bir Tasfiye Kanunu getirildi. O zamanın Harici
ye Vekili buraya çıktı ve kibar lisaniyle memur
lar içinde tasfiyeye tâbi olan insanlar olduğunu 
söyledi. Biz de inandık ve onları tasfiye etsin 
dedik. Fakat tasfiye etmediği memurlar vardır 
ki, tasfiyeyi çoktan hakketmişlerdir. Şimdi hâlâ 
sefirdir onlar. Onları da biliriz. Onun için şu 
kanunla Devletin tasfiye etmesi lâzımgelen me
murlar gidecek değildir. Tasfiye etmemesi 
lâzımgelen memurlar gidecektir. Yani kö
le olmaya rıza göstermiyenler gidecektir. 
Onun için T. B. M. M. nin, bilhassa o 
Meclis ki, ilk defa olarak Türk mille
tinin reyiyle buraya gelmiştir, hiçbir zaman bu 
kanuna müsaade etmiyeceğine bütün varlığımla 
inanıyor ve ben onun için bağırıyorum. 

Elde bir Memurin Kanunu var, bir de Emek
li Sandığı Nizamnamesi var, bunlar mevcutken 
böyle bir kanunun buraya gelmesi., bundan garip 
bir şey tasavvur edilebilir mi arkadaşlar?. 

Arkadaşlar eğer biz bu kanunu kabul edersek 
bir defa orduda anarşi baş gösterecektir. Siz be
ni dinleyin, memurlarımızın ekserisi gittiği gi
bi, ordunun da iyi elemanları elden gidecek
tir. Bakınız askerlikteki usul şöyledir : Onların 
tekaütlük müddeti mektebi harbiyeden başlar, üç 
senedir, mektebi harbiyeden çıktıktan sonra 22 
seneyi ikmâl etmiş genç 42 yaşında bir zabit al
nında bir damga emekliye sevkedilecektir. Olur 
mu arkadaşlar. Soruyorum Büyük Meclise, nasıl 
olur biz bunu yaparız?. Kim seçecek?. Tek adam. 
seçecek ve istediğini emekliye sevkedecektir. 
Emekliye sevkedilmiş birçok subaylar tanırım, 
Dilekçe Komisyonunda birçoklarının vazifelerini 
tetkik ettik. Dosyanın içinden iyi kısım çıkmış, 
yerine kötü kısım konmuş olduğunu da biz gör
dük. 

Onun için arkadaşlar, katiyen bu kanunu 
kabul etmiyelim. Doktorun fikrine iştirak ede- ı 
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| rek, bunun maddelerine geçmenin dahi doğru 

olmadığı kanaatindeyim. Emekliye ayrılmış 
'olan hiçbir memur Devlet hizmetinde vazife 
alamaz. Bunu da prensip olarak kabul ettiği
mize göre, 40 yaşında, 42 yaşında çok az ma
aş alan ve sokağın ortasında sürünecek olan in
sanların âkübetini düşüdükçe titrememek kabil 
mi? Bir memur yalnız başına bir memur değil
dir. En az etrafında beş nüfus vardır. Bu ka
nunla 15 bin kişinin tasfiye edileceği tahmin 
ediliyor. Bu hesaba göre 75 bin kişi ortada ka
lacak demektir. Bu, iyi neticeler vermez. Ri
ca ederim, bu tasarıyı hangi vekil getirmişse 
geri alsın da hiç müzakere etmiyelim, yanlışlık 
olmuş diyelim, (bunun en doğrusu budur. Bun
dan başka çare yoktur. Çünkü memurlarla oy
namak, ordu ile oynamak ateşle oynamak de
mektir. Bu fikirden vazgeçmeleri lâzımdır. 

'MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Mil
let vardır. 

SİNAN TEKEDİOĞLU (Devamla) — Mil
let varsa o gün de geliyor. Onun için, onun için, 
onun için.. Bu kanunu çıkarmıyalım. Ben De
mokrat Partiyi kuran arkadaşlarımızın bu mem
leketin en çok sevdikleri insanlar olduğuna ve 
onların son derece fedakârlık göstermiş oldu
ğuna inananlardanım. Yapmış olduğu birçok 
işler vardır. Bu kanunu geri alırlarsa daha 
çok iyi bir iş yapmış olurlar. Bunu rica edi
yorum. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Sinan Tekelioğ'lu arkadaşımız şayet ten-

I kidlerini serdederken kanun tasarısının mahi
yet ve istikametini külliyen değiştirmeye ma
tuf cümleler sarfetmiş olmasalardı şu anda hu
zurunuzu işgal edecek değildim. 

Bir kere ten'kidlerindeki tezatlar hakikaten 
sayüamıyaeak kadar Çoktur. Fakat bir nokta
da Hükümet tasarısının zihniyetiyle kendi gö
rüşlerinin mukayese edilmesi; hakikaten tasa
rının maksadının ne olduğunu ve bilâkis me-
meurlar arasında tasfiye yapılmasını sık sık 
ifade eden Tekelioğlu arkadaşımızın zihniyeti
nin ne olduğunu göstermek bakımından çok 
faydalı olur. (Bravo sesleri). Dediler ki, biz 

I evvelce de hariciye memurlarının tasfiyesi hak
kında bir kanun getirdik. Bizim istemediğimiz 

ı sefirler kaldı, vazifede kalması gereken baş-

— 334 ~-



B : 104 8.7 
t a l a n tasfiye edildi. Hükümet, Tekelioğlu'-
nun istediği kimseleri tasfiye etmek için mi ka
nun getirir arkadaşlar? Eğer böyle olacaksa 
kendileri burayı işgal etsinler, mesuliyetini ta-
kablbül ederek: istediklerini tasfiye eylesinler. 
Bu itibarla, kendileri muttasıl memur tasfiye
sinden bahsederler. Tamamen indî ölçülere göre, 
keyfî ölçülere göre, şu veya bu memurun tasfi
yesini hedef ittihaz ederler. Halbuki Hükümetin 
sevkettiği bu kanunun bu gibi basit endîşelerle 
asla alâkası yoktur. 

Tasarının aleyhinde konuşan arkadaşların he
men hepsi, encümenlerde ve burada konuşurlar
ken, biz de tasfiye taraftarıyız ama, bu kanun 
bizim istediğimiz tasfiyeyi tahakkuka imkân ver-
miyeeek kadar basittir, dardır, diyorlardı. 25 se
nesini dolduranlar emekliye sevkolunacak, 15 
sene, 10 sene hizmet etmiş ehliyetsiz elemanlar 
yerlerinde mi kalsın diyorlar. Eğer mevcut ka
nunlar bu vaziyette olan memurları işlerinden 
uzaklaştırmaya imkân veriyorsa, elbette bu tasa
rıyı sevkeden Hükümet bu hükümlerden de istifa
de eder. Ama 25 yıl gibi ancak muayyen hiz
met devresini ikmali edenlerin alâkalanacağı bir 
mevzu bırakılırda, kendi Iteklifleri gibi iş geniş 
tutulursa, bu takdirde bütün memur zümresi iki 
senede, on senede ve ilâh... tekaüt edilebilecek de
mek olur ki, işte memur vatandaşları huzursuz
luğa sevkedecek olan; zihniyet budur. Bu bakım
dan 25 yıl gibi objektif bir kıstasın yer almış ol-
masiyle ancak yüzde dört veya yüzde beş nispe
tinde bir memur kitlesini ilgilendiren bir kanun 
konusu olması da gösteriyor ki, memurların hu
zursuzluğa düşürüleceği hakkındaki endişeleri 
yersizdir*. Nihayet Hükümet bu mevkilerde bulu
nan büyük memurlar, daire rüesası hizmetlerinde 
muvaffak olur veya olamaz. Eğer hakikaten ve
killer daima kendilerinin zebunu oldukları zih
niyetle hareket ederler, memurları kendilerine se
lâm verenler ve vermiyenler diye ayırt ederlerse 
iddiaları varit olabilir. Ama böyle bir Hükü
meti biz tasavvur edemeyiz. îcranın mesuliyetini 
taşıyan bir vekilin kanuni bir emir vermesi halin
de memur onu tatbik etmez, işi sürüncemede bıra
kıl, o takdirde o memuru bir başka yere naklet
mek mi, yoksa vazifeden çıkarmak mı lâzungölir? 
Bunu takdirlerinize arzederim. Sonra Hükümet 
nihayet kifayeti görülmiyen ve Devlet işlerini ak
satan ve 25 senelik Devlet hizmetini dolduran me
murlara bu hükmü tatbik edecektir. Bunun ak-
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sini düşünmek, Hükümeti elinde tutanların be
ğenmediklerini tasfiye edecekleri mânasına gelir 
ki, Hükümette bulunanların, icrada vazife deruh-
de etmiş olanların asla tenezzül etmiyecekleri bir 
husustur. (Keyfiyet meselesi sesleri). 

Şimdi arkadaşlarımızdan bâzıları bu arada 
Sayın Burhanettin Onat arkadaşımız tüzüğü tet
kik etmişlr, ehliyetsizler tasfiye edilebilir diyor
lar. Fakat bu tasarı bütün ehliyetsizleri değil, 
25 hizmet yılını dolduranları istihdaf ediyor di
yorlar. Demek oluyor ki, mekanizma kifayetle 
işliyebilmesi için onu ıslah etmek icabeder ve ıs
lah edilecek noktalar vardır, kendileri de böyle 

- söylüyorlar. Memur arkadaşlarımız arasında 
huzursuzluk tevlit edecek, deniyor, halbuki kendi 
teklifleri daha çok huzursuzluk getirecektir. 

Kanun tasarısının sevkında en mühim hu
suslardan biri âmme hizmetinin iyi görülmesidir. 
Memurların şahsi, hukuki, hizmetinin iyi gö
rülmesiyle bir arada mütalâa edilmek lâzımge-
lir ki, bu şekilde maalesef bugünkü kanunda 
böyle mütalâa edilmemiştir. Halen yürürlükte 
bulunan kanunda 25 hizmet yılını dolduran ve 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 20 sene hiz
met yılını doldurmuş olanlar her zaman kendi 
istekleriyle emekliye ayrılabilir. Halbuki o me
mura, umumi hizmetlerin görülmesi bakımın
dan idarenin ihtiyacı çok şiddetlidir. Sevkedilen 
tasarıda 25 yılını dolduranlar kolundan tutu
lup atılacak değildir. Kendi teklifleri yani hiz
met yılı ne olursa olsun muayyen memurların 
tasfiyesi ortaya atılsa bu teklifin komisyonlar
da müzakeresine başlandığı andan itibaren bü
tün memurlar, ne oluyoruz, ne olacaktır, diye 
huzursuzluk içinde olurlar. Kendi teklifleri bu
dur. Şu halde bu kanun tasarısı bir kere ma
halline masruf ve muayyen bir maksadı olan 
kanun tasarısı olarak hudutlandırmak icabeder. 
Bu itibarla tenkid eden arkadaşların işi muay
yen hudutları içinde tutmalarını bilhassa rica 
ederim. Mevzuu hizmetin iyi ifa edilmesi mak-
sadiyle müdafaa edilirken emekliye sevkedüe-
cek kimselerin de hukuku, mevcut hükümler 
içinde emniyet altında tutulmaktadır. Fakat 
bunun dışında 25 hizmet senesini dolduranlar
dan gayrı hiçbir memurla tasarının alâkası ol
madığımı unutmamak icabeder. Şunu da şah
san arzedeyim ki, arkadaşlar, encümendeki ten-
kidleri dinledikten sonra iyi çalışan memurlar 
ile iyi çalışmıyan memurlar arasında fark gö-
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zetelim diye harekete geçtim. Çalışanları tak
dir ve taltif, çalışmıyanları tecziye edeyim, de
dim. Olamaz dediler. O kadar zararlı bir mer
hamet hissimiz hâkim olagelmiştir ki, böyle 
memurlar hakkında tedbir alamazsınız, dediler. 
Alacak benim. Siz bunun icabını gösterin, ben 
alacağım dedim ve misaller vererek muvaffak 
olunamadığım söylediler. 

Arkadaşlar, hayat pahalılığı, harb sıkıntısı 
ve bir sürü hâdiseler hakikaten hizmetlerin iyi 
görülmesi bakımından iyi çalışanla iyi çalış-
mıyan arasında katagorig tedbirler alınması 
lüzumunu unutturmuştur. Vakıa budur. Te-
kelioğlu arkadaşımız her vesile ile her hangi 
bir Hükümet icraatı tenkid edilirken Hükümeti 
en az tenkid eder. Fakat Hükümetin muvaffa
kiyeti veya âdemi muvaffakiyeti ile alâkalı 
idareyi bilhassa memurları en şiddetli bir li
sanla tenkid eder. Keyfiyet böyle iken bugün 
çıkıyorlar bu mevzuda Hükümeti tenkid edi
yor, memurları müdafaa ediyor ve kendi mu-
hayyelelerinde yarattıkları bir âlemde konuşma
lar yapıyor. Müsaade ederseniz öyle mevzular, 
her çeşit konuşmalar müsait olarak kabul 
olunmasın. Rapordaki muhalefete de temas ede
yim : Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımı
zın muhalefet şerhi derde deva olmaktan çok 
uzaktır. Muazzam meseleler ortaya atmışlar, mu
azzam. Ben kendilerinden soracağım, bir par
ti 27 yıllık hayatında bu kadar muazzam dâ
vaları halledememiş de sadece muayyen bir ted
bir, mühim ıslahat yapmak reorganizasyon yap
mak mevzuunda küçük, fakat mühim bir tedbi
rin alınması maksadını gözeten bu tasarı mevzuu-
bahis olunca mı bu ıslahat akla gelivermektedM 
Şu halde bu muhalefet ve reorganizasyon mev
zuunda tedbir alınmasına karşı koymak diye te
lâkki edilebilir. Muhalif şerhinde yer alan pisi-
koteknik idari ıslahat mefruşat falan ve filân 
o kadar çok tedbirler ve bahisler ileri atmışlar 
ki insanın aklına kendileri neden yapmamışlar 
diye bir şey geliyor. Mamafih insaf ile şunu da 
kaydetmek isterim ki, Garp memleketlerinde da
hi bunu yüzde yüz tahakkuk ettiren idareler 
yoktur. Bu iş, idarede ıslahat, öyle çok kolay bir 
i§ değildir. Bu mevzu, yapılması lâzım olan reor-
ganizasyonda bu ilk adımdır. Barem Kanunu 
esasları hazırlanmaktadır. Bu itibarla bu vesile 
ile bugünden muhterem heyetinizin düşünce ve 
tasavvur istikametinizi de reylerinizle öğrenmiş 
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I bulunacağız. Böyle bir mevzuda büyük büyük me

seleler ortaya atarak bunları bir araya getirmek 
lâzımgelir demek, peşinen bu işin ele alınmasına 
mâni olmak kadar ileri bir şeydir. Esas olan aynı 
hedefe doğru yürünmesidir. Hedef aynı olduğu 
takdirde hâdiseler zuhur ettikçe o hedefe uygun 
tedbir almak lâzımdır. Aynı hedefe süratle var
mak için gerekli tedbirleri almakta nükümetin 
vazifesidir. Hükümet bu mevzu dolayısiyle Yük
sek Heyetinizin çalışan ve çalışmıyan memurlar 
arasındaki görüşünü de öğrenecek ve Barem Ka
nunu tasarısını ona göre hazırlıyacaktır. 

Hulâsa olarak şunu ifade edeyim ki bu tasarı-
f nm bütün memurlar içinde huzursuzluk yarata

cağını iddia etmek doğru değildir. Her hangi 
bir sebeple 25 yılını dolduran bir memuru emek
liye sevkeden bir vekil, heyetinizin murakabesi, 
umumi efkârın murakabesi altında olduğunu el
bette bilmektedir. Böyle bir kimseden sual açar 
efkârı umumiye onu ayıplar. Bu derece basit öl
çülerle hareket eden bir insanın; sizlerin ve 
umumi efkârın daimî murakabesine tâbi olan 
bir rejimde o makamı işgal etmiyeceği tabiîdir. 
Bir memurun iş tutumunuza uymadığını farze-
diniz. Tam bir kollaborasyon içinde çalışılma
sını emrediyorsunuz. Fakat mukavemetle kar-
şılaş'yorsunuz. Vatandaşların işini evvelâ olur 
tarafından alıp, olamıyacaksa teker teker se-
sebeplerini bildiriniz diyorsunuz. Fakat netice 
atamıyorsanız dâvanın mesuliyetini taşıyan ar
kadaş1 nız ne yapsın? Öyle memurlar olur ki, iş 
sahiplerine bıkkınlık verirler. Bir engel göste
rilmiştir. O bertaraf edilir, yenisi çıkarılır. 
Halbuki, ilk müracaatta bunları sormak, tek tek 
kendsine göstermek gerekir, ta ki, vatandaş ba
şından itibaren mâni sebepler görmüş olsun. Ben
deniz memuriyette çalıştım, öyle arkadaşlar gör-
müşümdür ki, fevkalâde kabiliyetli olmalarına 
rağmen mizacen bu çeşit iş tutumuna alışık de
ğildirler. Bu -memur ilk müracaatta bir engel 
gösterir, vatandaş onu halletmiştir, o engel aşıl-
ni'ştır, ikinci müracaatta is'af edilmek lâzım
gelir. Hayır. Bir engel daha çıkar bizim bu re
jimdeki demokrasiyi halka hizmet rejimi diye 
kabul ediyorsunuz. Böyle arkadaşların kabili
yetli olmuş bulunmalarına rağmen teşriki mesai 
edemiyecekleri sabit olmuş demektir. Böyle bir 

I memurun emekliye sevkedilmesinde umumi efkâ
rın murakabesi yok mudur ? Meclisin murakabesi 

! yok mudur? Bir kere bunu yapan vekil şayet 
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hatalı ise emin olunuz ikinci defa yapmamak için I 
azami titizliği gösterecektir Çünkü vekiller bu I 
çeşit hareketleriyle umumi efkârda yıpranırlar, I 
bu çeşit hareketleriyle kendilerini mahkûm 
ederler. Vatandaşın işini iyi görmek hedefine* 
aykırı bir hareket karşısında ittihaz olunabile
cek bir tedbir almıyorsa hiçbir vekilin aklından 
hayalinden geçmiyecek derecede mvzuu aşağı I 
seviyelere indirerek vekilleri itham etmek bir 
insafsızlık olur arkadaşlar. Her halde bizi mu
rakabeye tâbi tutan arkadaşlarımız bizi bu şe
kilde ithamlarla tenkide muhatap tutmasınlar; 
objektif olarak bütün tenkidlerini yapsınlar; 
sübjektif sahaya intikal etmesinler. Objektif 
sahada teker teker söylesinler. 25 yılı doldu
ranlar kazaya giderler. Teşkilât kanunlariyle 
kurulan komisyonlarda şahsan muhatap oldu
ğum muameleyi anlatmama müsaadelerinizi 
rica edeceğim. Siz titizlik gösteriyorsunuz, ama 
yarın Şûrayı Devlete giderse rddedilir. Size 
hesap vermek durumunda olan vekil söylemiyor 
bunu arkadaşlar, bilâkis bizzat memurlardan 
müteşekkil bir komisyon vekili, bendenize 
söylüyor. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Mesuliyet sizin. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla Elbette mes
uliyet bizim. Ben bana söyleneni hikâye ediyo
rum ve Devlet Şûrasının böyle kaziyei muhke
me halini almış bir kararı memul değildir di
yorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Haklı in-
p, sanlar Şûrayi Devletten korkmaz. 

NECİP BİLGE (Niğde) — O halde Şûrayı 
Devlete ne lüzum var? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Devlet Şû
rasına sözümüz yok ki.. Müsaade ederseniz Hü
kümet mesuliyetini deruhde eden insanlar, sizin 
mesuliyet deruhde eden insanlar sizin muraka
benize tâbi olan insanlar size derlerse ki, arka
daşlar bu yürümüyor burada tedbir alınması la
dinidir, o vakit bir karar alacaksınız hiç bir şey 
Yüksek Meclisinizin murakabesi dışmda değildir. 
Dünyanın hiçbir yerinde teşriî murakabe dışın
da kalmış bir hükümet tasavvur edilemez. Ar
kadaşlar ifade e<tj$İri çin mesuliyet kabul eden 
bir insan sıfatiyle arzedeyim ki, Şûrayi Devlete 
bu çeşit işlerin intikal edip etmemesi hususunda 
titizliği vekil değil, komisyonlar gösteriyorlar. | 

1953 O : 2 
Mesuliyet deruhde eden insanlar Şûrayı Devletin 
reddetmiş olduğu şeyden şu kadarcık alınmazlar 
ve ilâmın, hükmünü yerine getiririz. Bu mem
lekette Şûrayı Devlet ilâmlarının yırtılıp kâğıt 
sepetlerine atıldığı devri de biz biliriz. (Sağdan: 
Geçti o devir sesleri). 

Evet geçti, fakat sizin devrinizde değil, bi
zim devrimizde geçti. (Soldan : Bravo sesleri). 

Hâdiseleri sevkedildiği istikamette mütalâa 
edelim. İşi hududundan taşırarak bu kanun ta
sarısının sevkedilmesinde asla mevzuubahis edil-
miyen sübjektif ispatı mümkün, olmıyan, niha
yet insanları töhmet altında bırakmaktan öteye 
geçmiyen mütalâalar serdetmiyelim. Açık hâ
diseler zikrediniz. Onlara karşı Hükümetin söy-
liyeeeği sözler vardır. Mâruzâtım budur. Ar
kadaşlarımız tarafından gelecek tenkidlere mem
nuniyetle cevap vermeye Hükümet hazırdır. 
Muayyen bir hedefe doğru yol alırken, her ted
birden istifade ederek o hedefe doğru gitmek 
Hükümetinizin ve Meclisinizin salâhiyeti da
hilindedir. Sözlerimi bitirirken C. H. Partisi 
muhalefetinin de mevzu ile asla alâkası bulun
madığını ifade etmek isterim. (Soldan alkış
lar) . 

REİS — (Tezer Taşkıran. 
ITEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, 25 hizmet yılını bitirmiş olan me
murların re'sen eanekliye sevkedilmeleri hak
kındaki kanun tasarısını müsaadenizle iki cep
heden ele almak istiyorum. Tasarı üzerinde 
tabiî çalıştım. Biraz evvel Fethi Çelikbaş arka
daşımızı dinledim, teessürle arzedeyim ki ge
rek tasarı ve gerekse kendilerinin izahatı beni 
tatmin etmedi. 

Evvelâ âmme hizmetinin iyi ve süratli yürü
mesi ve ehliyetli ellerde olması cephesinden : 
Hükümet, esbabı mucibesinde ve biraz evvel 
izahatta bulunan arkadaşımızın izahlarında 
«yirmi beş hizmet yılını doldurmuş olup da 30 
yılını bitirmemiş olanlar arasında da matlup 
faaliyeti göstermiyenler ve umumi hizmeti ak
satanlar bulunduğunun görülmesi dolayısiyle 
yalnız 30 yılını doldurmuş olanların emekliye 
sevkedilmesi suretiyle 'kadroların ehliyetli ele
manlarla takviyesine imkân bulunmadığı anla-
>şi/lımıştır:» demektedirler. Bu izaha göre, 25 
hizmet yılını tamamlıyanlar arasında emekliye 
sevkedilecekler matlup faaliyeti gösteremdyen-
ler ve umumi hizmeti aksatanlar olacaktır. 
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(İşte asıl üzerinde durmak istediğim husus 1 

budur. Matlup faaliyeti göstermiyen ve umumi 
hizmeti aksatanların işlerinden uzaklaştırılması 
memleket menfaatleri bakımından elbette bir 
zarurettir. Fakat niçin 25 hizmet yılını doldur
mak diye bir müddet tâyin ediyoruz? Eğer 
Hükümetin prensibi umumi hizmeti aksatan
lar yerine kadrolara ehliyetli elemanlar getir
mek ise, neden 25 hizmet yılını dolduranlar çı
karılıyor? 18 yıllık, 20 yıllık, hattâ 10 yıllık 
bir memur aynı durumda bulunamaz mı? Bu 
durumda bulunan memurun, hangi hizmet yı
lında olursa olsun, umumi hizmetlerin iyi gö
rülmesi bakımından vazifesinden uzaklaşması 
lâzımgelir. Bendenizin kanaatime göre, bura
da merhamet caiz değildir arkadaşlar. Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız burada 25 hizmet yılı ne
den olsun da 10, 15 yıllık! hizmet yılı olmasın, 
noktasına temas ettiler. Yani bendenizin de 
arzetmiş olduğum hususların bir kısmına ce- I 
vap vermiş oldular. Arkadaşlar, 25 yıl di
ye bir hizmet yılı tayin etmek, kanaatimce ye
rinde bir hareket değildir. Âmme hizmetini 
aksatanlar varsa ve bir müddet hizmetleri var
sa, ne yapalım, senin kahrını bir müddet daha 
çekmeye mecburuz mu diyeceğiz? Bu prensibi 
bendeniz dorğu görmem. Yalnız 25 yıldan son
raki memurlar arasında böyle bir tasfdye yap
mak doğru değildir. Madem ki prensip ehli
yetli elemanlar teminidir, hangi hizmet yılın
da olursa olsun bu vasıftan mahrum olanları 
âmme hizmetinin iyi görülmesi bakımından 
mutlaka vazifelerinden uzaklaştırmak gerektir. 

Eğer Hükümetin görüşünü kabul edecek 
olursak, yirmi yıllık hizmet eden ve ehliyetsiz
liği görülen bir memurun tasfiyesi için beş yıl 
beklemek lâzımdır. Memleket fişlerinin iyi ve 
süratle yürümesi bakımından bu prensip doğ
ru mu? Her zaman kötü memuru işten uzak
laştırmak imkânı yok mudur? Kanunlar eksik 
ise bunun için lâzımgeîen mevzuatı getirelim. 
Bütün bunlar duruken ehliyetsizin yerine eh
liyetliyi koymak için 25 hizmet yılını doldum 
ranlar emekliye sevkedilirler denmesi, pren
sip olarak ehliyeti kabul eden esbabı mucibe 
ile kabili telif değildir. Buna karşı denebilir ki 
Devlet hizmetine yıllarca evvel girmiş olanla
rı birden açıkta bırakmamak için Hükümet bu 
suretle tedricî bir tasfiyeye gitmektedir. Bu 
suretle de memurlara karşi bir ulûvvü cenap | 
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gösterilmektedir. Ben bu fikre iştirak edemiyo
rum. Demokratik bir idarede aslolan âmme 
hizmetidir. Ehliyetsizlerin, hizmet yılına ve 
yaşına bakılmaksızın böyle bir vazifede yer 
almaması lâzımdır. Ancak bu çeşit memurlar 
ihraç edilirken maişet dertleri düşünülüyorsa 
ona göre tedbirler alınması lâzımdır, işte, ev
velâ bu bakımdan kanun tasarısına muhalifini. 

Şimdi ikinci noktaya geçiyorum : Tasarı 25 
hizmet yılını dolduranlar arasından uygun gö-
rülmiyenlerin re'sen emekliye sevkedil-
mesi salâhiyeti Hükümete verilmekte, bu 
kararları katî saymakta ve bu ka
rarların aleyhinde hiçbir suretle kaza mer
cilerine başvurulamıyacağmı kabul etmek
tedir. Bunu kabul etmek ne dereceye kadar 
doğrudur bilmem. Tasarı bu suretle memur va
tandaşın dâva hakkını iptal etmektedir. Biraz 
evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımız bu noktaya 
temas ettiler. Ama Anayasanın 51 nci maddesi 
önümüzdedir. Ya Anayasanın bu maddesini kal
dıralım veya işaret ettikleri bu hükmü. Anaya
sanın 51 nci maddesi: «İdare dâvalarına bakmak 
ve İdare uyuşmazlıklarını çözmek üzere bir 
Devlet Şûrası kurulur.» Demektedir. Şimdi bu 
hüküm ortadadır. Buna rağmen bir memur, 
kendisine yapılan haksız bir muamele dolayı-
siyle Devlet Şûrasına baş vurmaktan nasıl me-
nedilir? 51 nci madde ile bunu telif edebilir 
miyiz Muhterem Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
beni mazur görsünler, verdikleri delil kuvvetli 
değildir. Komisyon böyle demiş. Komisyonun 
söylemesi, Devlet Şûrasının bu meseleye baka-
mıyacağı ve bu vatandaşların hiçbir kaza 
merciine müracaat etmemeleri için bir delil olabi
lir mi? İdare ile bir fert arasındaki ihtilâfın 
en yüksek hal mercii olan Şûrayi Devlete ve 
hiçbir mahkemeye müracaat hakkını kabul 
etmeden bir memura, 25 müddet yılını doldur-
dun, ehliyetsizsin, tekaüdiyeni al çekil diye
meyiz. Olmaz arkadaşlar. Emekliye sevkedilen 
memur neden emekliye sevkedildiğini bilmeli
dir ve haksızlığa uğradığına kaani ise hakkını 
aramalıdır. Bu ahkkmı arama yollarım memur
lara kapatmamalıyız. 

Ayrıca emekliye sevk kararlarının daima 
hak ve adalete uygun olacağını da peşinen na
sıl kabul ederiz? Bu tasarı kanunlaşırsa tatbi
katında aksaklık olmıyacağmı kim peşinen te
min edebilir? Görüyorsunuz ki, tasarı, ne âmme 
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hizmeti bakımından, ne de memur teminatı I 
bakımından tatminkâr değildir. Böyle bir ta
sarı Hükümetin ehliyetlileri hizmet kadrola-' 
rina almalarım temin etmiyeceği gibi her va
tandaşın tabiî hakkı olan şikâyet ve hak ara
ma yollarını memurlara kapatmak suretiyle 
doğrudan doğruya demokrasi prensipleriyle 
kabili telif değildir 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
EKONOMİ ve TÎCARET VEKÎLÎ FETHÎ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Tezer arkada
şımız bilhassa Devlet Şûrası ile alâkalı kısımda 
görüşlerimizin başka şekilde anlaşılmasına im
kân verebilecek bir ifade tarzında bulunduk
ları için tekrar huzurunuzu işgal etmek mec
buriyetinde kaldım. 

Biraz evvelki konuşmamda arzetmiştim, 
Devlet Şûrasından çıkan her ilâm bizim için 
muhteremdir ve yerine getirilir. Bunun içindir 
ki ben vekâletler teşkilât kanunlarında memur
ların terfi, tecziyesi ile alâkalı komisyonda 
yıllardan beri tatbik edilmekte olan usul, ça- -I 
lışma tarzı ve sairesi karşısında nasıl bir zih
niyetin taşındığını ifade etmek için bana söy- I 
lenenleri naklettim. Bu bakımdan bilhassa bun
dan sonra konuşacak olan arkadaşlarımızın, 
Hükümetin, kaza mercilerinden ezcümle Dev
let Şûrasından sâdır olacak ilâmların yerine 
getirilmesi kadar tabiî bir şey olmadığının bir 
kere daha ifade etmek isterim ve arkadaşları
mızın konuşmalarına buna göre bir istikamet I 
vermelerini kendilerinden istirham eylerim. 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın yaptığı gibi I 
müzakerenin mihverinden çıkarılmamasını, ri- I 
ca ederim. I 

Tezer Hanımın konuşmasında da bir nokta I 
şayanı dikkattir. Kendileri de tasarıyı gayri- I 
kâfi görüyorlar. Yani memurlar arasında eh- I 
liyetsizliğe istinat eden tasfiye yapılmalıdır. I 
3, 5, 10, 15 yıllık memurlar da yani hizmet yılı- I 
na bakılmadan tasfiye edilsin diyorlar. Bu tak- I 
dirde kendilerinden öğrenmek isterim. Veya I 
bu tarzda konuşan arkadaşlardan sormak iste- I 
rim. Sadece 25 yıl hizmet görmüş olanlarla I 
alâkalı olarak bir tasarı sevketmek mi geniş I 
memur zümresinde huzursuzluk tevlit eder I 
yoksa bütün memurlara bunu teşmil etmek mi I 
memur zümresinde huzursuzluk tevlit eder? I 
Bütün ehliyetsizleri tesbit edelim. Bunu | 
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sevkedelim, dediğimiz andan itibaren, halen çalı
şan memurların yıllardan beri tutulan 
sicil esasına göre hangisi ehliyetsizdir, 
hangisi ehliyetlidir, bunu kendileri de bil
memektedir. Bu vaziyet karşısında ehliyet
sizler tasfiyeye uğrıyacaktır, demek memur züm
resi içinde korktukları huzursuzluğu tevlit etmek 
olur. Şu halde bir taraftan ehliyetsizlik esasına 
istinat ederken beri taraftan mümkün olduğu 
kadar mahdut bir zümreyi bunun dairei şümulü
ne alarak işi genişletmemek, huzursuzluk tevlit 
etmemek en büyük teminattır. Şu halde memur
lar arasında bir ayıklama yapılırken, bir yandan 
huzursuzluk tevlit etmemek, öte yandan da ehli
yetsizleri vazifelerinden uzaklaştırmak esaslarını 
teklif etmek yerinde olur. Bütün memurlar ara
sında velev ehliyetsizlikleri dolayısiyle tasfiyeye 
gidilirse mevcut sicil ve dosya usulü karşı
sında fevkalâde endişeli ve memurları huzursuz
luğa sevkeden bir durum hâsıl olur. Tedbirin 
muhassenatını istihsal ederken ondan tevellüt 
edebilecek mahzurları bertaraf edecek bir muka
bil tedbir bulmak da tasarının esasları içerisinde 
yer almıştır. Mâruzâtım bu kadardır. 

REÎS — Cezmi Türk. Türkiye Köylü Partisi 
Meclis Gurupu adına. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, biz 
evvel emirde bu meselenin âmme hizmetlerinin 
düzeninde ve yolunda görülmesi için samimî bir 
tedbir olup olmadığını tebarüz ettirmek istiyo
ruz. Hükümet, sayın Çelikbaş defatla encümen
de ve burada tekrar tekrar beyan ettikleri gibi, 
âmme hizmetlerinin düzene girmesini arzu ederek 
bu tasarıyı meydana getirmişse yolu bu değildir. 
Yanlış bir yol seçmiştir, yanlış bir vasıta seçmiş
tir ve tehlikeli bir tedbir almaktadır. Samimî bir 
yolda değildir. Âmme hizmetlerinin düzenlenme
si yolu evvelâ teşkilâtı düzenlemek, yani reorga-
nizasyondur. Ondan sonra mevzuatı düzenlemek, 
yani lejislâsyon gelir. Sonra da memurların sta
tüsünü düzenlemek gerekir. 

Komisyonda çok defa işaret ettiğimiz halde 
ve Mecliste Bütçe müzâkereleri sırasında defat
la sormamıza rağmen; vekâletlerin teşkilât ka
nunları el'an getirilememiştir. Demek ki Hükü
met henüz teşkilât bakımından reorganizasyon 
vazifesini yapmaya muktedir değildir. Lijislâs-
yon bakımından ise teşkilâtın iyi yürütülmesini 
temin edecek mevzuatı düzeltmek ve ıslah etmek 
bakımından da henüz esaslı birşey getirmiş değil-
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dir. İlk mühim eser olarak verdiği Orman Ka
nunu ile Köy Kanunudur. Köy Kanunu Meclise 
girmiş ve tarafınızdan iyi beğenilmediği için 
komisyona gönderilmiştir. Ve doğum sancıları 
içindedir. Orman Kanunu da gündemdedir; 
huzurunuzda mütalâasına başlandığı zaman ne 
mâna ve mahiyette olduğunu göreceksiniz. 

Üçüncüsü, personel, memurlar işi. 
Memurlar işini de, Hükümet samimiyetle, 

açıkça bir memur statüsü veya yeni bir kanun 
şeklinde getirmiyor, bugünkü tasarı kaşe edil
miş bir kanundur, onun için samimî değildir. 
Bununla hiç alâkası olmıyan yalnız memur ha
yatını sigorta eden bir müessese olan Emekli 
Sandığının mevcut statüsündeki bir kanun mad
desine - ki aslında başka memleketlerde bu bir 
nizamname maddesidir - Müdahale ederek bu 
maddeyi tadilen sigorta sandığı yoliyle memur
ların hayatı umumiyesine hâkim olacak ve Hü
kümete hukuki olmıyan tasarruflar ve nihai hü
kümler verdirecek bir madde getirmektedir. 
Hükümeti bu itibarla ve pek haklı olarak sami
miyetsizlikle itham etmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. Hükümet açıkça gelecek, ben organi
zasyon bakımından şu vekâletin şu teşkilâtını kâ
fi görmedim, yenisini hazırlıyorum, şu mevzu
atın yenisini hazırlıyorum diyecek, fakat memur 
işini halletmek için de tedbirim budur diye
cek . Açıkça getireceğim ve yüksek takdirinize 
arzedeceğim, diyecekti. Böyle yapmadı. 

Sayın Fethi Çelikbaş, benim için çok hazin
dir, sevdiğim arkadaş; bir ilim müessesesbsinin 
başından Meclis hayatına ve sonra Bakanlığa gel-
mitşir; bu sayın zata karşı ifade etmek mec-
mecburiyetindeyim ki, iyi idarenin ilk şartı ev
velâ ilim, sonra tecrübe, ondan sonra zekâdır. 
Zekâlermı diğerlerine takdimen burada yaptık
ları beyanlar karşısında tekrar ifade edeyim ki, 
iki idarenin şartı evvelâ ilim, sonra tecrübe, son
ra zekâdır. 

Getirdikleri eser ilmî değildir arkadaşlar. Sa
yın Çelikbaş da buradaki beyanlarında kendile
rinden çok beklediğim ilmî mülâhazalar yerine 
indî mütalâalar serdetmişlerdir. O kadar ilmî 
değildir ki, arkadaşlar, elimde yukarda meha
zı bulunan Federal İsviçre Tekaüt Kanununun 
tarafımdan yapılmış kötü bir tercümesi vardır. 
Bu kanun 10 maddeliktir ve içinde hiç de böy
le hükümler yoktur. Şurasını .arzedeyim ki, ev
velce kötü olarak çıkmış bir kanunu ele alarak 
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ve onu ilerleterek bu kanunu yaptıkları için 
bir çıkmaza girmişlerdir. Ele aldıkları mevzu
at memur hayatını 25 - 30 sene ile tahdit et
miş ve onun üzerinden tasarruflar kabul etmiş
tir. Federal kanunun dördüncü maddesini şimdi 
size arzedeyim : Yaş haddini 70 olarak kabul 
eder, arkadaşlar. Hizmet yılını da 50 olarak al
mıştır. Memurlar kendi arzuları ile tekaüde 
sevkolunmak isterlerse 35 sene asgari hizmet et
miş olmaları lâzımdır. Çünkü bir insanın ha
yatında yaş, hizmet için kıstas olamaz. Öyle 
insanlar vardır ki, altmış yaşının üstünde dahi 
randıman verir, kendilerinden istifade edilir. 
öyle insanlar vardır ki, 45 yaşında ruhi bede
ni kabiliyetsizlik içindedir ve randıman ver
mez. Kanun şu şartı koymuştur, yetmiş yaşını 
ve elli hizmet yılını dolduran sigortalılar, me
murlar sıhhi vaziyetleri ne olursa olsun tekaüt 
olacaklardır. Maluliyet meselesine gelince, yir
mi beşinci senesinde tekaütlüğünü istiyebilir. 
Maluliyetin varsa, sıhhi vaziyetin müsait değil
se, 10 ncu yılında da, yirminci yılında da otuz
uncu yılında da tekaütlüğünü istiyebilirsin. 
Şu halde memurları âmme hizmetine uygun şe
kilde çalıştırmak, randıman almak ancak bu 
yolda kabildir. Memurları fizik statüleriyle ken
di mukadderlerine bırakmak en âdilâne yoldur. 
Bizimkiler fizik statülerine göre tasarruf ede-
miyeceklerine göre moral kabiliyetlerine göre 
tasarruf iddiasındadırlar. Memurun normal ka
biliyetine tasarruf bakımından, bugünkü as
rımızın bugünkü doneleri karşısında tutulan 
yol, bu yol değildir. Sayın Fethi Çelikbaş arka
daşımız insan secimi demek olan metotları ben
den daha iyi bilmeleri lâzımdır. îdare âmir ve 
memurlarını yetiştiren bir kariyer akademiğin 
başından gelmiştir. Burada huzurunuzda bu işin 
teferruatına girmek istemiyorum. Kısaca teba
rüz ettirmek istiyorum ki, insanların moral ka
biliyetini gösterecek şeyleri ihtiva etmemekte
dir. İndî ve hatalı bir yoldur. Bir çıkmaza gir
miş bulunmaktadırlar. Bu ilim bakımından bir 
çıkmazdır, hukuk bakımından bir çıkmazdır, 
idari bakımdan bir çıkmazdır. Hükümete arze
deyim ki, bu siyasi bakımdan da bir çıkmazdır. 
(Gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet bu tasarıyı ba
sit görüşüne göre getirirken en iptidai hazır
lıkta dahi bulunmamıştır. O kadar ki, mukad
deratına tasarruf edeceği insanların kalitesine, 
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keyfiyetine, ruhi ahvaline tasarruf iddia eder
ken bunların sayıları üzerinde durmamıştır. 
Çünkü, Bütçe Komisyonunda üç günlük müza
kere ve imtihandan sonra, 3 - 4 bakanlıktan 
böyle 25 senesini ikmal etmiş kaç memurumuz 
vardır, diye sordum. Derhal telâşa düştüler. 
Çünkü tetkik etmemişlerdi. Telefonlar işlemeye 
başladı ve tarafımdan tesbit edildiğine i>öre, 
ümidin hilâfına, ilk netice, Adalet Bakanı tara
fından alındı ve bize verildi. (Gülüşmeler) Bu
nu da ihkakı hak kabilinden tebarüz etirmeli-
yim arkadaşlar. Ve bir gün bekledikten sonra al
dığım rakamlara göre 25 senesini ikmal etmiş 
Maliyemizde 463, Adaletimizde 163, İçişlerimiz
de, vekâlet olarak, Jandarma, Emniyet dâhil şu 
rakamı lütfettiler, yekûnu 1340 memurumuz 
vardır; Millî Savunmamıızda 2078 kişi vardır 
yani demek ki, bugün fiilen, şu dört vekâlet 
içinde 4044 memurumuzu bu kanun ilgilendiri
yor. Yüzde dört, beş hesapları yapacak vazi
yette değillerdir. 

Bu kanunla memurların tasfiyesine gidil
mek isteniyor. Ama kendileri hakkında tatbik 
etmek istediğimiz bu kanun en basit ilmî esas
lara istinat etmemektedir. Bu işlere kalkmak ce
sarettir, arkadaşlar. Ben bu cesaretin üstünde 
fazla durmak istemiyorum. Her halde bu, ilme 
müstenit bir cesaret değildir. 

Aziz arkadaşlarım, ilmî bakımdan bu iyi ida
recilerin vaziyeti bu olduğu gibi tecrübe noksan
lıkları da fazladır. Kendilerini Türkiye'nin şim
diye kadar gelip geçmiş en genç, en dikkatli en 
idealist en ahenkli arkadaşları olarak selâmla
maktayım. Kendilerinden öyle eserler beklemek 
ihtiyacını senelerden beri duymuş ve bunu ifade 
eden arkadaşınızım. Fakat bu getirdikleri ilk 
eseri hazırlıyan arkadaşlarımızın ekserisi Devlet 
memuriyetinde henüz yirmi beş seneyi doldurma
mış genç arkadaşlardır. Binaenaleyh Devlet ha
yatındaki tecrübeleri pek noksandır. Devlet ha
yatı dışında yetişmiş olanları böyle bir Devlet 
reorganizasyonuna ve âmme hizmetini düzene 
koymaya tecrübeleri kâfi değildir. Henüz iktidar
larının üçüncü senesindedirler. içlerinde en yaş
lı ve tecrübeli olan Sayın Sağlık Bakanımız dâhi 
Devlet hizmetinde yirmi beş yılını doldurmadan 
serbest hayata atılmış, Köprülü'nün dahi 25 yı
lını tamamlamadan siyasete atılmış olduğunu bil
memiz lâzımdır. Bu gibi şeyleri biraz etraflı dü
şünmek ve tecrübeli olmak icabeder, Devletin 
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yüksek makamlarından yukardan bu işi görmüş, 

I idare hakkında kâfi derecede bilgiye sahip ol-
| mak iktiza eder. Arkadaşlarımızın bu tecrübele

ri yoktur. Benim olduğum gibi arkadaşlarım da 
bu hususta kâfi derecede bir kanaat ve tecrübe
ye sahip değildirler. Ve hakikaten 3, 4 ncü şa
hıs olarak bakanlıkta bulunmaktadırlar. Kendi
lerinden önce gelip geçenler oldu. Eğer bir ba
kanlıkta 3 er sene kalmış ve orada bir istikrar sağ
lamış olsalardı bakanlıkları yukardan müsahado 
etmiş oldukları için tecrübeye ve işe yukardan 
bakmak imkânına sahip olurlardı. Hattâ içlerin
de öyle arkadaşlarımız vardır ki, bu tasarıyı 
Hükümetin elinden çıktıktan sonra almış ve bu
gün de siyaset icabı muhamiliğini kabul etmiş 
avukatlığını yapmak mecburiyetindedir. Onun 
için demekki tecrübe bakımından, bize böyle bir 
tasarıyı getirecek bir teminat verecek, biz bu
nu iyi tasarruf ederek tatbik edeceğiz gibi bir 
teminatı vermeye müsait tecrübe olmadığı mu
hakkak. Onlar bizmez görünürlerse bizim kendi
lerine bildirmemiz lâzımdır arkadaşlar. 

Üçüncü olarak zekâ meselesi geliyor. Onun 
üzerinde duramam. Çünkü ben başta Sayın Ad
nan Menderes olmak üzere Hükümet azasının ze
kâlarını takdir edecek zekâya sahip değilim. Böy
le bir iddiadan Allah beni uzak tutsun. Ancak 
ilimleriyle, tecrübeleriyle kifayetsiz olduklarını 
ortaya koydukları ve ekserisinin iddia ettiği 
eserden müessire intikâl etmek suretiyle beyan 
etmekteyim. 

Arkadaşlar; memurlarımızı âmme hizmetinde 
randımanı daha yüksek bîr hâle getirmek için 
iktidar buraya geldiğinden beri isviçre'den mü
tehassıs getirmiş olduğunu beyan etti. Böyle bir 
mütehassısın rapor vermediğini ve nihayet git
tiğini ve işin tetkik edilmediği beyan edildi. 

Bu meselenin sadece malî portresinin Emekli 
Sandığına iras edeceği zarar veya kâr bakımın
dan derin tetkiklerde bulunulduğu ve bunun için 
de ayrıca isviçreli bir mütehassısa müracaat edil
diği ve işin portesini tetkik etmek vazifesi veril
diği fakat cevap alınamadığı söylendi. Bu çeşit 
vaziyetler, işlerin bu gibi mütehassıslara verilmesi 
Devletin malî itibarı, ilmî itibarı bakımından iyi 
şeyler olmadığını arzetmek isterim. 30 senelik 
hizmet müddetinim 25 seneye indirilmesi ve bu
nun hesapları için, Emekli Sandığına tahmil 
edeceği külfetlerin tetkikini ecnebi mütehassıs-

I lara vermek ve kâfi derecede hazırlık yapmadan 

L. 
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vermenin iyi bir şey olmadığına kaniim. Şunu 
ilâve etmek istiyorum. Kendi ilimlerinin, tecrü
belerinin, noksan olduğunu gösteren bu tasarıyı 
ecnebi ilme ve tecrübeye tetkik ettirerek ondan 
sonra netice alınmış, ve gelinmiş de değildir. Şu 
halde yerli ve yabancı ilme, tecrübeye ve kifayete 
istinat etmiyen bu tasarıyı kabul etmek mümkün 
değildir. Sadece bizim hissiyatımıza müracaat 
ediyorsanız, bizi seviyorsanız buna rey verinden 
ibaret görürüm. Şüphesiz sevgili Başbakanımız 
başta olmak üzere Hükümet erkânını sevmek
teyiz. Fakat milletimizin hâmili olduğumuz ema
neti daha kutsi tutarak daha çok sevmekte 
bulunduğumuz için bizi yalnız sevilmeye istina
den, parti tesanüdüne istinaden veya iktidarda 
mukadderat birliğine istinaden oy isterseniz 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim, biz ve
remeyiz arkadaşlar. Çünkü taşımakta olduğu-
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muz emanetin kutsiyeti, beşeri alâkalarımızın 
çok, çok, kat kat, üstündedir. 

Sözlerime son verirken istirham ediyorum ve 
Sayın Burhanettin Onat'm takririne küçük 
grupumuz adına fikren ve kalben iştirak ederek 
bu tasarıyı, maddelerin müzakeresine geçme
den, tümünü birden reddediniz, Hükümete en 
dostane, en vâkıfane ve en müdebbirane bir yol 
göstermiş olursunuz arkadaşlar. (Alkışlar). 

RElS — Efendim, açık oya arzedilen «Adlî 
Tıp Müessesesi kanun lâyihası» na (256) arka
daş oy vermiştir. (253) kabul, (2) ret, (1) çe-
kinser oyu verilmiştir. Tasarı (253) oyla onan
mıştır. 

Bugün saat 15 te tolanılmak üzere Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,53 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

REİS —- Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rj2ej 

REİS — Emekli Sandığı kanun tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz Hain
di Orhun'undur. Buyurun. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, üç yüz hin memurun hayatı ile il
gili bir kanunun müzakeresi ile meşgulüz. Sa
bah müzakerelerinde muhterem birçok arka
daşlarımız ilmî ve hukuki görüşlerini arzetmiş 
bulunmaktadır. Bu kanun vesilesiyle naçiz ka
naatime göre icapsız bâzı yerlerde müdahale 
eden sayın Çelikbaş'a birkaç sözle cevap vere
rek kanuna geçeceğim. Muhterem Çelikbaş bir
çok arkadaşların konuşmalarını enfüsi sahaya 
intikal ettirerek hislerle münakaşa ettiklerini 
ve bu arada hiç yeri yokken Halk Partili ar
kadaşların mevcut kanuna ilâve ettikleri mu
halefet şerhine tarizde bulunarak beyanda bu
lundular. Bu hali yersiz bulurum. Kaldı ki 
kendi izahlarını itina ile dinledim ve hepiniz 
dinlediniz. Kendi izahları, bünyesinde yetişti

ğim bir müessesenin başında dekanlık yapmış 
bir ilim adamının izahı değildir. Kendisi ne 
diyorlar? Diyorlar ki : Sübjektif sahaya girmi-
yelim. Kendisi sübjektif sahaya düşüyor. Ne 
olur diyorlar, bir memuru; kifayetsiz diye ve
ya şu, bu sebep dolayısiyle tekaüt ettik, mu
rakabeye tâbi değil miyiz, hesaba çekin bizi. 
îşi bu tarafa götürmeye hiç lüzum yok. Bu 
tamamen enfüsi bir mütalâadır. 

Bir yıldan beri murakabe cihazının nasıl iş
lediğini biliyoruz. Bunları bize mutlak tekrar, 
tekrar söyletmek mi istiyorlar? Sorular duru
yor. Hangi murakabe, hangi hesap sorma? Bu 
arada Devlet Şûrasının yüksek bir ımahkeme 
olarak müdahalelerinden üzüntü ile bahsetti ve 
«şikâyet ettiler. Fakat arkadaşların müdahalesi 
üzerine dönerek gelip burada dediler ki; ilâm
ları infaz etmek vazifemizdir. 

Arkadaşlarım, mülkiye gibi bir müessesenin 
başında bu muhterem arkadaşımız dekanlık 
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yapmıştır. Beyanlarının neresi ilmî, neresi hu- I 
kukidir? O halde kendisi enfüsi sahada kal
mıştır. işi çıkmazdan döndürmek için yer yer I 
hâdiselere de hitap etmek yolunu tutmuştur. I 

Bunlar gösteriyor ki, Muhterem Çelikbaş'm I 
ifadesi tatminkâr değildir, ilmî değildir, hukuki I 
değildir, kifayetli değildir. I 

îşte bu kadar noksan kifayetsiz ve tatminkâr I 
olmıyan bu beyanatı yüzünden, müsaade etsin- I 
ler, kendisini bu dakikadan itibaren tekaüt edi- I 
yorum. (Gülüşmeler). I 

Arkadaşlar, şimdi kanun hakkındaki görüşü- I 
mü arzedeceğim. Arkadaşlar, Sultan Hamid'den I 
yani Birinci Meşrutiyetten bu yana doğru ge- I 
lirsek Devlet Şûrası müessesesinin hayatta bu
lunduğu o günden bu güne gelinciye kadar I 
kazai murakabeye tâbi olmıyan bu şekilde bir 
teklif ile asla karşı karşıya bulunamayız. Tari- I 
himiz boyunca böyle bir teklifi kanuni yoktur. 

Cumhuriyet devirlerine gelince; Cumhuriyet I 
devirlerinde tasfiye kanunları çıkmıştır. Fa- I 
kat bunları dikkatle mütalâa ederseniz o devir
de bunların kazai murakabe yolları açıktır. 
(Soldan, hayır, hayı sesleri). 

REÎS — Siz devam ediniz efendim, müda- I 
hale edilmemesini rica ederim. 

HAMDÎ ORHON (Devamla) — Sonra bu 
tasfiye kanunlarının müddetleri vardır. I 

Arkadaşlar, 1948 yılında burada hariciyede 
bir tasfiye kanunu mevzuubahis olurken, bir ar -
kadaşrm beyan buyurdular, tasfiye kanu
nu olarak altı ay için kendilerine salâ
hiyet verdik. Müddetler muayyen idi. Yi
ne o yıl bu kanunun bütün memurlara 
teşmili suretiyle 25 seneyi ikmal edenleri teka
üt etmek için Hükümetin istediği salâhiyet 1948 
de Meclis reddetmiştir. Ondan sonra Emekli 
Kanunu gelmiştir. E-mekli Kanununun bünye
sinde iki müessese kurduk, biri ehliyetsiz memur
ların tekaüde sevkı, diğeri de ehliyetli memurla
rın 30 sene sonra tekaüde sevkıdır. Ehliyetsiz I 
memurların tekaüde sevkı halinde kazai muraka- I 
be yolu açıktır. I 

Ehliyetli memurlar müessesesinde otuz yıl I 
meselesinin tefsiri Yüksek Meclisin huzurunda I 
ne çetin münakaşalardan sonra hangi şekli aldı
ğını takdir edersiniz. Yirmi beş yıllık bir daimî 
lik ifade eden bir tasfiye müessesesini, Emekli- I 
lik Kanununun bünyesinde mütalâa etmemizin I 
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ne hukukan ve ne de ilmen müdafaa edilir bir 
tarafı yoktur. Arkadaşlar bugün Devletin elinde
ki mevzuat, Memurin Kanunu ile, Emekli Ka
nunu ile kifayetsiz olduğu iddia edilen memur
larla mücadele imkânını Hükümete vermiştir, 
Hükümet niçin bu yola gitmiyor? Benim kararı
mı bir kazai mercide tetkik ettirmeyin, diyor. 
Danıştaya müracaat hakkını vermemek bu de
mektir. Kaza merciine gidilemiyen bir yerde de
mokrasiden nasıl behsedilebilir. Kazai murakabe 
olmıyan yerde, keyfî idare başlar. Bu kanun, 
rejimi de zedeliyecek bir kanundur. Demokratik 
rejimin temeli adlî teminattır. Hayret ediyorum. 
Adliye Vekili buna iştirak ediyor. Bir memleke
tin iç ve dış itimat ve itibarı adalet cihazının 
teminat ve istiklâline bağlıdır. Biz bununla ne 
elde edeceğiz? Üç beş hâkimi tekaüt etmekle 
memleketin bu muazzam hazinesini zedelemeye 
hakkımız yoktur. Adlî teminatı zedeliyen bu ka
nun üzerinde hassasiyetle titrediğimiz seçim em
niyetini de zedeliyor. (Gürültüler) Dinleyiniz, 
söyliyeceğim; bu memlekette adlî bir rejim siste
mine girdik. Bir an için sandık basındaki yirmi 
yirmi beş sene hizmet etmiş hâkimleri düşünün. 
Bu kanun onların da başında durmaktadır. Ner-
de sandık emniyeti, nerde seçim emniyeti? (Sol
dan: Gürültüler, sizin için de aynı değil mi ses
leri) Siz sükûnetle dinlemeye ve ben de fikrimi 
olduğu gibi söylemeye vazife bakımından mecbu
ruz. Beğenen dinler, belenmiyen dinlemez. 

Arkadaşlar, bu kanunun neresinden tutarsa
nız tutunuz bu, adalet prensiplerini, seçim em
niyetini zedeliyen, tehlikeye koyan bir kanundur. 
Böyle bir kanun müzâkere edilmemelidir. Arka
daşlar sizleri 1948 yılına götürüyorum. 1948 Mec
lisi buna benzer bir tasarıyı reddetmişti. Biz na
sıl olur da böyle bir kanunu bugün çıkarmaya 
çalışıyoruz? ileri mi gideceğiz arkadaşlar, geriye 
mi? (Soldan : İleri, ileri sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, benim sizden ricam şudur: 
Bunun üzerinde enine boyuna konuşunuz. Bu an
tidemokratik teklife itibar etmeyiniz, tasarıyı 
reddediniz. Şayet bu teklif çıkarsa, itimat ediniz 
arkadaşlar, iyi bir vesika olarak kanunlar arşi
vimize girmiyecektir. ı 

RElS — Hamdullah Suphi Tannöver. 
HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (Mani

sa) — Arkadaşlar; ewelâ| bir yaş meselesi kar
şısındayız. Evvelce 65 sene tekaütlük için kâfi 
görülüyordu. Bu had ine ine şimdi 25 sene hiz-
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met esa« tutulmak teklif olunuyor. 

Ben bu yaş meselesi hakkında üç beş kelime 
söyliyeeeğim, çünkü, karşınızda konuşan adam 
yaşlıdır. 

Ben beş devri gördüm; Abdülhamid saltana
tının sonunda 23 yaşında idim. İttihat ve Te
rakki ile Hürriyet ve İtilâf devirlerini idrak et
tim. Atatürk devrini, İnönü devrini en hazin kö
şelerine kadar gördüm. Şimdiki devri de dikkatle 
takip ediyorum. 

Arkadaşlar; eğer 25 seneyi tekaütlük için kâ
fi göreeeksek, bu had, elimizde bir kıstas ola
caksa, bunu bir an için yabancı memleketlere 
teşmil edildiğini tasavvur ediniz, Avrupa dev
letlerinde ve Amerika devletlernde Hükümet bu
lamazsınız. İngiltere'nin basanda bir cihan impa
ratorluğunu idare eden Çorçil 80 yaşına girmiş
tir, şimdi hasta De Gasperi, Demokratla Kristi-
yana Partisinin Reisi olan ve İtalyan Hükümeti
ni yeniden teşkile memur edilen zat Birinci Ci
han Harbinde de Nazırdı, şimdi de Başnazırdır. 
O, biı- ihtiyardır Klemansoyu hatırlıyanlarmız 
çoktur aranızda. En gençlerinizi istisna ediyo
rum onlar okuyarak bilirler. İlk, Cihan Harbin
de birinci derecede ikaü tesir eden bu çok mâruf 
devlet adamı 70 seneyi mütecaviz yaşma rağmen 
İtilâf Devletlerinin zaferine birinci derecede 
âmil oldu. Truman idare başından çekildi, Ame
rika dediğimiz o kudret cihanının başındaki 
adam hem Başvekil hem Devlet Reisi olmasına 
rağmen 68 yaşında idi. Yerine gelenin genç ol
madığını, tercümei halini okumadıysanız bile 
resmine bakarak derhal takdir edebilirsiniz. (On
lar müstesnalardır sesleri) 

Arkadaşlar; misallerimi çok taaddüt ettirmek 
istemiyorum. Romanya'da 13 sene vazife gör
düm. Romanya'nın tarihî iki .partinin tarihi ile 
karışır: Çiftçi Partisi başında 10 sene evvel 
70 yaşı tes'it edilen bir adam vardı Maniu, 
Gratziano Liberal Partinin başında idi, tama
men ihtiyarlamış bir adamdı. Bizim tarihimizde 
de misaller çoktur. Tiryaki Hasan Paşayı bilir
siniz, Kanije müdafaasında atının üzerinde du
ramadığı için kendisini bindiği ata iple bağ
latmıştı. O meşhur gaza bir ihtiyarın gazasıdır. 
Yalnız ruh kudreti, zekâ kudreti, beden zaafla
rını telâfi eder. Aramızda tıp doktorları vardır. 
Bir ricade bulunacağım, merak ediniz, onlara 
sorunuz, vücudun en son ihtiyarlıyan kısmı 
hangisidir? Dimağıdır. O, en çok o dayanıyor. Ben 
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talebe iken, bir de beş mektepteki hocalık haya
tımda, bugüne kadar devam eden cemiyet haya
tımda ve siyasi hayatımda çok gençler gördüm 
tükenmişlerdi, sıraların üzerinde 20 - 22 yaşın
da ihtiyarlamışlardı. Bir taraftan da 65 - 70 ya
şında delikanlılara rasgeldim! Onlar yer yer 
devletleri idare ediyorlar. Hindeııburg beş altı 
saat süren askerî geçit resimlerine riyaset ettiği 
vakit yaşı 83 ü çoktan geçmişti. 

Bu misalleri artık bırakııyorum. Hükümetin 
arzusu nedir? Zayıfların, kifayetsizlerin, liya

katsizlerin tasfiyesi. 25 sene hizmet haddi tama
men yanlıştır İki sene gözümüzün önünde du
ran bir memur kifayetsizse, liyakatsizse onu na
sıl 25 sene tutacağız? Size soruyorum. Onu der
hal uzaklaştırmamız lâzım gelir. Tasfiye için 
25 seneyi beklemeye mecburiyetimiz yoktur. 25 
sene bir hâd olarak kabul edilirse, memurların 
başı ucunda Demokles'in kılıcı daima asılı du
racaktır. 20 yaşındaki de, 23 yaşındaki de ay
nı belâyı düşünecektir. Sonra bu yeni tasfiye
de boş kalan yerlere gelecek olan müntehap kim
seler aceba düşünmiyecekler mi? Şimdiki par
ti de birgün çekilecektir, yeni gelen parti za
manında yaptığımız kanunla sizin getirdikleri
niz de tasfiye edilecek, onlar da bugün getiri
len kanun neticesi adalet aramak için hiçbir mü
racaat makamı bulamıyacaklar. Bu kanun çı
karsa hiçbir memurumuzun istikbali teminat 
altında değildir. Hiçbiri meslekinde ihtisas ya
pamaz. 

Benden evvel konuşan milletvekili 300 bin 
memurdan bahsetti. Halbuki bu aded çok daha 
fazladır : Buna İktisadi Devlet Teşekküllerini 
de ilâve ederseniz 400 bin kişiye varıyor. 400 
bin memuru bir de aile olarak düşününüz. O, 
zaman karşınızda 1 200 000 kişinin talii, istik
bali mevzuubahistir. 

Sonra, şayanı dikkat olan bir nokta daha 
var : Zaman, zaman bunu hatırlamanızı rica 
edeceğim : Birine karşı yapılan bir haksızlık, 
bir zulüm, umumi bir tehdit teşkil eder. Eğer 
devlet kadrosu güzide unsurlarla dolduracak, 
liyakat erbabını orada toplıyacaksak, onlara em
niyet telkin etmek vazifemizdir, emniyetin men-
baı ise, haksızlığa karşı adaleti koruyacak 
mercilerin bulunmasıdır. 

Müdürlerin, müdürü umumilerin, müsteşar
ların, vekillerin vereceği karar hiç bir zaman 
kati bir mahivet almamalıdır. 
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Endişemin en harim noktasını söylüyorum : 

Arkadaşlar; istikrarlı bir Hükümete muhtacız. 
Kadro itibarı yüksek, deniz feneri hizmetini gö
ren, mazinin içinden sürülüp gelen ve istik
bale doğru giden nesillere, zekâ, vekar, insaf ve 
adalet hissiyle yalnız memurlara değil, bütün 
millete ümit verecek bir mahkemei küb-
ra vazifesi görecek bir Millet Meclisine 
muhtacız. Buraya gelen her kanun mut
laka çıkacaksa, emin olun Meclisin hiçbir 
itibarı kalmaz. Hükümetin mânası tamamen 
değişir. Ve nihayet memlekette bu kanunlar 
onun aleyhine bir telkin vasıtası olur. Bundan 
içtinap etmenizi, çok devirler görmüş, tecrübe 
görmüş bir arkadaşınız olarak sizlere ehemmiyet
le tavsiye ediyorum. 

REİS — Hali] îmre. ~"'."'* ' ~ " " * " ' 
HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım; bu kanun müzakereye başlanıldığın
dan beri kanunun metni ve ruhu üzerinde za
man zaman bir Şekispir'in dramatizmi, zaman 
zaman da bir hitabet şalı ve örtüsü çekilmek 
istenilmektedir. Fakat bunun altında ve bunun 
arkasında; elimizde bulunan, memurun huku
kuna taallûk eder bir tek nokta ve emekli hu
kukuna taallûk eder de birkaç maddeden iba
retti*. 

Cezmi Türk arkadaşım, meseleyi bu dar 
çerçevesinden alıp bütün personel meselesini, 
memur reorganizasyonu meselesi ortasına attı 
ve o saha genişliğinde mütalâa etmeye başladı. 
Ama önümüzdeki kanun, esbabı mueibesi ile, 
bütün maddeleriyle geldiği vakit, maddeleri tet-
kika başladığımız vakit, göreceğiz ki; mesele 
yeniden bir memur statüsü yapmak ve yeniden 
bir memur organizasyonuna girişmek ve me
murların bugün bulunduğu şartlan yeniden ele 
alıp, yeni bir statü inşa etmek dâvası değildir. 
Arkadaşlar; bu dâva bugün memur statüsünde, 
memur hukukunda sebep ve neticeleri mevcut 
olan 30 senelik bir müddetin 25 seneye indiril
mesinden ibarettir. 

30 sene nedir? Gayrikabili tağyir, üzerinde 
katiyen konuşulmaz, biyolojik, içtimai kanunlar 
rakamı mıdır? Tesbit edilmiş bir «nas» mıdır? 
Tebdil ve tağyiri gayrimümkün bir had mıdır? 
Mesele bundan ibarettir. 

Fakat arzettiğim gibi, mesele bütün hududu 
ve kemali ile mütalâa edilmek için bugün önü-

. 1953 0 : â 
müzde mütalâaya aldığımız bu kanunun ne ge
tirmek istediğini anlıyabilmek için nerede bu
lunduğumuzu vazıhan takdir etmemiz lâzımge-
lir. Aksi takdirde bulunduğumuz noktayı tes
bit etmeden gitmekte olduğumuz istikameti 
takdir etmeye imkân bulamıyacağız arkadaş
lar. Bizim Memurin Kanunumuzda, 5434 sayılı 
Emeklilik Kanununa gelene kadar terfi, teczi
ye nekil, tahvil; mecburi tahvil gibi bir de 
emeklilik müessesesi mevcuttu. Ve o Memurin 
Kanunu içinde mevcut olan bu emeklilik mü
essesesi içindeki müddet 25 seneden ibaretti. 
noktai hareketlerimizi evvelâ mebdei olan yani 
zaman içinde mazi ile hal v e istikbal ile irtiba
tını tesis etmeden istikbale muzaf bir kanu
nun kıymetini takdir etmekte müşkülât çeke
biliriz. 

Böyle bir hukuk sistemi içinde iken yani bir 
taraftan Emeklilik Hukukunu, yani memurun 
hizmet dışındaki hakları, hizmet içindeki hakla-
riyle beraber mütalâa edildiği bir sırada, memur 
emeklilik maaşları, memur maaşları gibi bütçe 
içinden tediye edildiği bir sırada, bütçe içindo 
mütalâa edildiği bir sırada bunun memur maaş-
lariyle mütezayiden artan emeklilik masrafları
nın bir yerde tevkifi; tevkifi mümkün değilse 
sosyal bir maksada matuf olan emeklilik hukuku 
sistemimizde, memurun da iştirakini temin et
mek suretiyle 5434 sayılı Kanunla, Devlet için
de, umumi muvazene dışında, hususi hukuk sek
töründe ve tamamen bugünkü iktisadi Tevlet Te
şekkülleri mahiyetinde idare edilmekte bulunan 
bir Emeklilik Sandığı tesis edildi ve biliyorsu
nuz ki, bu emeklilik sandığına memur yüzde 5 
ile iştirak etti ve diğer taraftan da Devlet bunun 
sosyal gaye ve âkibetine yüzde 5 ile iştirak etmek 
yolunu ihtiyar etti. Bu Emekli Sandığı Kanunu 
yapılırken büyük bir hukuki hata oldu. Bende
niz bunu Bütçe Komisyonunda yapılan müzake
reler esnasında da arzettim. Büyük Bir kanun 
strüktürü hatası oldu. Memurun hizmet ile olan 
irtibatı, müddeti memurun sandıkla olan irtiba
tına ait müddetlerle karıştırıldı. 30 yıl, memu
run sandıkla olan irtibat ve haklarına ait bir 
müddettir. Yani Emekli Sandığının umumi ha
yat, ömür ölçüleriyle, Sandığın ödemeye mecbur 
olacağı aylakların devam müddetinin tesbitine 
ait haddir. Yoksa bunun dışında memurun hizmet 
ile olan irtibatını tâyin eden yaşlar üzerinde yaş 
hadleri de bellidir ki, her iş sahasında o işin in-
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san bünyesinde tahripkârlığı nispetinde tâyin 
edilmiştir. Bunun Emeklilik Kanunundaki 30 se
nelik hizmetle asla alâkası yoktur. 

Bu böyle tesis edilmiş bulunmaktadır.. Bunun 
yanında ayrı bir statü işinin ele alınması, istihsal 
olunması icabeden neticeyi biraz daha öteye gö
türmekten ibaret olacaktır. Bâzı hizmetler var ki 
meselâ bilhassa insan vücudunu fizik ve fizyolo
jik bakımdan daha çok kısa zamanda tahrip et
mektedir. Bu müddet 42 yaşında gelip çatmakta
dır ve bunun çatmakta olduğunu, vakit vakit 
bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi bu hizmeti sin 
tahdidine uğramış arkadaşlarımızın, vatandaşları
mızın Üniversitede bulunan çocuklarının tahsili
ni bitirmesine ve evdeki kızlarının koca bulma
sına intizara imkân bırakmıyacaktır. Burada is
tihdaf «dilen menfaatler bu memleketin umumi 
menfaatidir. Bu memlekette her iki yüz nüfusa 
bir memur isabet etmektedir. Her bir memurun 
^kifayetsizliği yüzünden işlerin aksamasının za
rarlarını "bu iki yüz vatandaşa mı tahmil edece
ğiz. Grerek tahdidi sin ve gerekse emeklilik yaş
ları haddi dolayısiyle münhasıran bu âmme hiz
metlerinin daha iyi ifasına mütedair tedbirler 
yüzünden gelip çatan emeklilik haddini, biraz 
önce arzettiğim gibi, dramatik bir hava içinde 
yetim kalan çocuklar, üniversite atlebeleri, nafa
kası kesilen çocuklar meselesiyle karşılaştırıp 
bu yüzden ve hizmet ve memleket aleyhine olarak 
uzatamayız. Arkadaşlar, bu âmme hizmetinin 
bir organizasyonu ve reorganizasyonu değildir. 
Bu mebus olarak, iktidar partisi olarak deruhde 
etmiş olduğumuz hizmetlerin daha iyi ifası için 
alman zaruri bir tedbirdir ve bu gibi hallerde 
memleketin küllünü düşünmek mecburiyetinde 
olduğumuzu elbette ki takdir buyurursunuz ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, hizmetin yani memu
run hizmetle olan münasebetini, demin de arzet
tiğim gibi, şu anlayış ve şu tertip içinde ve şu 
maksat içinde mütalâa ettikten sonra memurun 
emeklilik hukuku ile, emeklilik ve Emeklilik San
dığı ile alâkası vardır. Bununla olan alâkaları 
hizmet bakımından 25 seneye indirilen müddetin 
emeklilik sandığına ne suretle aksedeceği ve bu
gün için yüz binlerce vatandaşın âtisi için ku
rulmuş olan bir müessesenin malî hayatiyetini 
muhafaza etmek yolunda komisyonlardaki deği
şiklikler gözden kaçınlmamak lâzımgelir arka
daşlar. 
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Yalnız, dikkat buyurunuz, teklif, mevzuun, 

meselenin hedef ve tahammülü ölçüsünde, tekni-
siyenler tarafından ihzar edildikten sonra ko
misyonlarda beliren bâzı sosyal endişelerle bâzı 
tahavvüller geçirmiş. Bu tahavvüllerin, madde
ler geldiği vakit üzerinde durulması mümkün 
olacaktır. Burada nazarı dikkate alınacak husus 
iki taraflı münasebet değildir, bilâkis burada üç 
taraflı bir münasebetin mevcut olduğunu bilve-
siyle hatırlatmak isterim. Bir tarafta memur, 
bir tarafta Devlet, bir tarafta da, üçüncü şahıs 
olarak Emekli Sandığıdır. Bu noktada; 5434 sa
yılı Kanun ruhiyle düşünüp bu memlekette öte
den beri alışılan emeklilik anlayışından ayrıl
mak mümkün olsaydı; imkânı derpiş ve tertip 
bulunsaydı ayrı bir sigorta şirketine dahi me
muru sigorta ettirmenin mümkün olacağını mü
talâa etmenizi rica ederim. Bugün umumi haya
tımızda meselâ ticaret odaları birliği gibi âmme 
hizmeti ifa eden fakat mensuplarını her hangi 
bir sigorta şirketine sigorta ettirmekte muhtar 
olan müesseseler de vardır. Muhterem arkadaş
lar, takdir buyurursunuz ki, kanunları, gayeleri 
ve istihsal edilmesi matlup olan neticeleriyle kıy
metlendirmek yerinde olur. Bu kanunun gayesi 
âmme hizmetlerini daha kifayetli ellere tevdi et
me tedbirleridir ve bu tedbirlerin lüzumuna şim
diye kadar buna mümas meselelerin müzakeresi 
sırasında Muhterem Heyetinizin izhar buyurulan 
kanaatten mülhem ve cesaret alarak diyebilirim 
ki, buna Muhterem Meclis de muntazırdır. Fa
kat âmme hizmetlerinin daha iyi ellere tevdii yo
lunda tedbirler alınırken bâzı hukuki ve sosyal 
endişeler yerine âmme hizmetini düşünmek ve 
üzerinde tevakkuf etmek de yerinde olur. Aksi 
takdirde istihsal etmeye çalıştığımız seviye yük
selme yolundaki gayretlerimiz yanında mâruz ka
labileceğimiz kayıpları hesaba katmak da icabe-
der. Hak bir dereceye kadar mevzuubahis ola
bilir. Hak mefhumunun metafiziği hukukun 
memba ve gayesi ve hakların en üstünü cemiye
tin âmmenin hak ve menfaatleridir. Kanunun ar
zettiğim gibi memurun hukukuna taallûk eden 
tarafına hiçbir tereddüt edilecek yeri kalmamış
tır. Madde, biraz evvel arzettiğim gibi, tek 
maddedir, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (B) fıkrasındaki 30 senelik müddeti 25 se
neye indirmekten ibarettir. 

Arkadaşlar; kaza mercii münasebetiyle, ida
ri kazaya baş vurma münasebetiyle, yahut 
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idarî kazaya başvurma mevzuunu bu madde mü- I 
nasebetiyle tekrar ele almaları ancak olsa olsa 
evvelce biz bunu 30 hizmet yılı için mütalâa et
miştik, mahazirine mâruz bıraktığımız sektör 
bu defa mahzurlar sahasının genişlemesi yü
zünden tekrar ele alınmasını istiyoruz denirse 
bu teklife iltihak etmek mümkündür. Fakat 
hukuk esprisi olarak, icra fonksiyonunun ida
re fonksiyonunu, (Hükümet tasarruf atı) mahi
yetinde kaza sektörü dışında, kazai murakabe I 
sektörü dışında bırakmak yolundaki prensibi 
Muhterem Heyetiniz kabul etmiş bulunuyor
lar, bu evvelce kabul edildi. Hattâ muhterem 
arkadaşlar; şunu arzedeyim ki, bu kabul işinin az 
çok kabili münakaşa bir çekirdeği varsa bu çe
kirdek tarafımızdan ihdas edilmedi, onu böy
le bulduk, ihlâl edilen hukuk, iktidar, zamanı- I 
miza dâhil edilemez. Bunu; bugün içinde yaşa
dığımız sistemin içinde mevcut bulduk, Huku- I 
ka aykırılıklar, münferiden değil sistemiyle ıs
lah edilecektir. I 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun -müzakeresinde bir talihsizlik olarak; söz 
almış arkadaşlarımız, tahmin ediyorum ki, ben
denize gelene kadar; hiç bir kanunun böyle bir 
fcao içinde, karışık ve belirsiz meseleler içinde; 
maddesi kaybedilircesine mütalâa edilmek talih
sizliğine uğramıştır. Fakat ümit ediyorum ki, 
bunu bu yolda mütalâa edenlerin ilki bensem 
sonuncusu ben değilim. 

Arkadaşlarım içinde, bu kanunun, bizim Türk I 
Cemiyetinde, memur hayatında lüzumlu olduğu
na kaani bulunan arkadaşlar mevcut olduğunu, I 
dinleyişlerinden pekâlâ istihraç ediyorum. Bu 
itibarla bu kanunun nihayet maddeleri üzerin- I 
de, trilâteral hukuk münasebeti gözden kaçırıl
madan bâzı revizyonlar yapmak mümkünse de;. 
prensipler itibariyle gayrikabili kabul bir halde 
olmadığıdır. Ne sosyal hayatımız, ne memuri
yet hayatımız ve ne de hukuk hayatımızın bun
dan asla müteessir olamıyacağını arzetmek iste- I 
rim. (Soldan, alkışlar). I 

REÎS — Ali Şükrü Şavlı. 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar

kadaşlarım; Emeklilik kanun tasarısı hakkında 
sabahki oturumdan şimdiye kadar birçok güzide 
arkadaşları dinledim, tenevvür ettim. Yalnız ka
nunun ismi emeklilik kanunu olmakla beraber, 
Fethi Çelikbaş'ın ve şimdi konuşan arkadaşımın 1 

. 1953 6 : 3 
söylediği gibi çalışmiyan memurları çaiıştırmak, 
yani âmme hizmetlerini ehliyetli ellere tevdi et
mek düşüncesiyle yapılmıştır. 

Arkadaşlar 25 senesini dolduran bir memur 
vazifesini iyi yapmışsa emekliye ayrılacak ve 
ikramiyesini de alacaktır. Emeklilik onun için 
uzun bir sâyin mükâfatı olacaktır. Bütün vücu
dunu, hayatını uzun senelerden beri çalışmasını 
şu millete feda eden bir arkadaş sonunda bu şe
refe nail olacak, yani emekli olacak. Halbuki bu 
kanunla ehliyetsiz kimseler emekliye ayrılıyor. 
Bu şerefi bununla karıştırıyoruz. Bunun hiç 
olmazsa ismini değiştirmenizi rica ederim. Mak
sat memurları çalıştırmak ise tutulacak yol bu 
olmamalıdır. Çalışmiyan memurlar için kanu
numuz vardır. Bugün bankalar elimizdedir. Bu
radaki memurlar sabahtan akşama kadar tıkır 
tıkır makine gibi çalışmaktadırlar. Diğer me
murlar çalışmıyorlarsa her halde bunun kaba
hati idare edenlerdedir. Çalıştırmasını bilmi
yorlar. Çalışmasını bilmiyoruz. Bu yola gitme
miz doğru değildir. Bu kanun tatbikata geçer
se yetişmiş, malûmatlı birçok memurlarımız
dan olacağız. Memur yetiştirmek kolay değil
dir. Yetişinceye kadar meşakkati, zahmeti esha-
bı mesalih yani bizler çekeceğiz. Tam her şe
yi öğrenmiş randıman alacağımız bir sırada ya
şını doldurdun, 45, 50 oldun çekil, diyeceğiz. 
Bunların içinde bâzılarını Avrupa'ya gönderip 
olgunlaştırdıklarımız da vardır. Bu kıymetli 
elemanların hepsini kaybedeceğiz, fakat son
ra yetişmiş memur bulup onların yerini doldu-
ramıyacağız. Bunu da düşünmek lâzımdır. Me
mur yetiştirmek kolay bir iş değildir. Bir de 
bunun mânevi bir cephesi vardır. Her kes mad
di düşünerek memur olmaz. Mânevi cepheyi dü
şünerek memur olanlar da vardır. Bunların 
basma Demokles'in kılıcı gibi, 25 seneyi asaca
ğız. Bunu da düşünmek lâzımdır. 

Sonra bir de memurların sicilinde şöyle ya
zılmıştır i 

«Hini hacette bunların cesareti şahsiyeleri 
var mıdır?» diye soruluyor. Böyle bir durum 
karşısında nasıl sorabiliriz bunların cesareti 
şahsiyeleri var mı? Diye. 

Yaş meselesine gelince, ben Avrupa'nın bir
çok yerlerinde dolaştım, evvelki sene de Ame
rika'ya gittim; birçok müesseselerde karşımda 
65 - 70 yaşında çok da değerli şahsiyetler gör
düm. Demek ki, onlar bizim gibi düşünmüyor-
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lar, onlar yaşa değil, işe bakıyorlar. Kim çalışı- ! 
yor, kim iş görüyorsa onları çalıştırıyorlar, j 
yoksa yaşı esas tutmuyorlar, şu kadar seneyi j 
doldurmuş, diye düşünmüyorlar. 

Çalışan bir kimseye mâni olmak doğru de
ğildir. Zevkle çalıştırmak lâzımdır. Binaenaleyh 
bu kanun bence ihtiyaca cevap veren bir kanun 
değildir. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
düşüncelerine iştirak ediyorum. Bu kanun adlî 
teminata, ilme, bilgiye, ihtisasa darbe vuran bir 
kanundur. 

Bu itibarla bu kanunun reddini Muhterem 
Heyetinizden istirham ederim. 

REÎS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasının değiştirilmesi vesilesiyle bugün 
huzurunuza getirilen kanun, hemen arzedeyim 
ki, ibretle temaşa etmeye lâyik ve derinliğine 
tahlil edildiği takdirde, benden evvel konuşan 
muhterem arkadaşlarımın yer yer temas ettik
leri birçok mahzurlar ve mânileri ortaya çıkara
caktır. Kanunun gerekçesini tetkik eden arka
daşlarımı ve öğleden evvelki celsede konuşan 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın izahatını dinledik
ten sonra görülüyor ki, kanun metni, esbabı 
mucibesiyle, verilen izahatiyle hiçbir zaman 
tatminkâr değildir. Gerekçede ele alman ve 
üzerinde dikkatle duracağımız enbabı mucibe-
den birisi en mühimmi yalnız şu cümleden iba
rett ir: «Matlup faaliyeti gösteremiyenler ve 
Devlet hizmetini aksatanlar, emekliye ayrılır.» 

Bu matlup faaliyetten Hükümetin maksadı 
nedir acaba? Hükümet neyi kastoiiyor aıatJup 
faaliyetle? 

Arkadaşlar, bu cümlenin istihdaf ettiği mâ
na; memurlar bir Devlet teşekkülü tarafından 24,5 
sene ihmal edildikten sonra nedense matlup faali
yet isteniyor. Memurin Kanunu 6 aylık bir staj 
müddeti kabul etmiş ve 6 aylık stajdan sonra 
memurun memuriyetini tasdik ettikten ve ara
dan 24,5 sene geçtikten sonra ve bu müddet için
de de âmirlerinden türlü taltifler, türlü ikra
miyeler almış olmasına rağmen, âmirinin her 
hangi bir maksada müpteni ve icabında politik 
maksada kadar da gidebilir, siz artık liyakatsiz
siniz, bugüne kadar da liyakatsiz olarak çalıştı
nız, ama, bugünden itibaren senin vazifene son 
veriyorum. . T " | 
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Muhterem arkadaşlarım, Devlet Teşkilâtı bir 

darülaceze midir ki, 24,5 sene ehliyetsiz bir in
sanı istihdam edelim. Ve onu doyuralım. Böyle 
bir kanunu kabul edebilmek ve ona iltifat ede
bilmek için bu fıkrayı değiştirirken yirmi beş 
seneyi ikmal edenler emekliye otomotikman ay
rılırlar deneydi, işte o zaman muhterem arka
daşlarınım dermeyan ettikleri mâni ve mahzur
lar ortadan kalkmış olurdu. Geçmiş zamanın 
acı tatbikatından burada bahsetmek lüzumsuz 
olur. Demokrat iktidarın, biz hukuk devleti 
kuracağız, yolundaki iddiasına daima iltifat 
•ettik. Antidemokratik kanunların ilgası yolun
daki gayretlerini daima tasvip ettik. Fakat bu
gün insan hakları dediğimiz mevzu, asla verilen 
bu teminat ve yapılan vait içinde mütalâa edi-
lemiyecek kadar kısır ve nakıs bir görüşün için
de mütalâa edilmeye çalışılıyor. Kim kimi tas
fiye ediyor? Âmir memuru mu? Fakat o âmi
rin kıstası nedir? Biraz evvel arzettiğim gibi 
sicil değildir. Eğer sicil müessesesini çalıştırmak 
icabederse Devlet Şûrası yolunu kapamamak 
icabeder. Fethi Çelikbaş arkadaşım Devlet 
Şûrası kararlarını infaz ediyoruz dediler. Orta
da Devlet Şûrası diye bir mevzu kalmamış ki, 
daha evvelki bir kararla Devlet Şûrası yolu 
kapatılmış ve bugünden itibaren de perçinleş-
tirilmek isteniyor. 39 ncu maddenin B bendine 
göre gidecek yol kalmamıştır. Sualsiz tasfiyeye 
tâbi tutulan memur kadere riza gösterecektir. 

Biraz evvel Hamdi Orhon arkadaşım adlî te
minat bahsine dokundu ve bu mevzuu konuşurken 
muhterem arkadaşlarımdan bâzıları reaksiyon 
gösterdiler. 25 senesini dolduran veya 25 sene 
civarında bulunan bir hâkim acaba hasbelka
der siyasi suçtan dolayı adliyeye intikâl eder
se, ben Halk Partisi iktidarına tarizde bulun-
mıyacağım. Fakat başımdan geçmiş acı bir 
hâtırayı bu münasebetle arzedeyim. Başbakan 
Recep Peker'e ya iş, ya istifa dediğimiz ve bu
nu yedi sütun üzerine büyük manşetlerle gaze
teye koyduğumuz için mevkufen Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesine sevkedilmiştik. O zaman 
Ağır öeza Mahkemesi Reisi olan zat bir celse
de bizi beraet ettirdi. Sen misin beraet kararı 
veren. Bu zat hemen o zaman lağvı mutasav
ver olan Mdllî Korunma Mahkemesi Reisliğine 
tahvil edildi. Bir müddet sonra da mahkeme 
lağvedildi ve asliye mahkemesi hâkimliğine 
indirildi ve halen bu zat Ankara 'da Asliye Mah-
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kemesinde hâkim olarak o zaman vermiş oldu
ğu kararın cezasını çekmektedir. Şimdi kendi 
kendimize soruyoruz, ne zaman insan hakları
na riayet edeceğiz?. Arkadaşlar 350 bin kişi
lik memur ordusu Devlet kadrosundan maaş 
alan bu ordu keyfî bir muameleye tâbi tutula
maz. Bakanlar Kurulunun hiçbir âzasından 
endişe etmeye hakkımız yoktur, fakat siyasi 
makamlar bugün var, yarın yok, üç ay sonra 
bir kabine değişikliği olabilir, bütün bakan 
arkadaşlarımızı, hattâ Başbakanı değişmiş gö
rürüz. (Soldan, Allah göstermesin sesleri). 
Evet, Allah göstermesin, başınızdan eksik ol
malarını temenni etmeyiz. Bu vaziyette durum 
ne olacak arkadaşlar? Şahıslara bağlı, zihni
yetlere bağlı bir iktidarın, Demokrat Part i ik
tidarının, hakikaten tam bir emniyet ve itimat 
telkin ederek kendisine kucağını açan millete bu 
şekilde bir kanun getirmesine rıza göstermeme
li idi. Devlet memurlarının ne kadar aleyhinde 
olursak olalım, çünkü 1946 - 1950 seneleri ara
sında onlardan çektiğimizi bir Allah, bir de biz 
biliriz. Fakat bir haksızlık karşısındayız. Ba
kanın keyfî iradesine bağlı bir hukuk nizamı 
tesis edilemez. Yalnız bakana kalsa iyi, ba
kanlık mevkiine kadar yükselen bir zatın bu 
salâhiyetini kötüye kullanmasından pek kor
kumuz olmıyalbilir. Fakat bunu müsteşar da 
kullanacak, umum müdür de kullanacak, mu
avini de kullanacaktır. Hattâ şube müdürleri 
âlâmeratibihim yukardan aşağı bu salâhiyeti 
kullanacaklardır. Devlet memuru 20 senesini 
ikmalden sonra her gün bir ihtilâç içinde, kor
ku içinde âmirini uzaktan gördüğü zaman göğ
sünü ilikliyecek, eğilecek, fakat mert ruhlu me
mur böyle bir şeyi anlayışı ile, görüşü ile kabili 
telif görmiyecek ve yalnız terbiyesini efendice 
kullanacak ve hiç kimseye metelik vermiye-
cektir. Fakat bu kanun, Bakanlar Kurulunu 
ve onun tevalbiini Demoklesin Kılıcı gibi üze
rinde tutacaktır. Bu hakikatta insan hakları
na tecavüzün müşahhas bir örneğidir. 

Çok bekledik, hâlâ bekliyoruz. Hükümetten 
bu münasebetle bir kere daha rica ediyorum, 
tasfiye kanununu getirsin. Cidden tasfiye ka
nununa ihtiyacımız vardır. Biz Hükümetten 
Tasfiye Kanunu bekliyorduk, o, daha nazik dav
randı. Bir tâbir kullanacağım, köylü tâbiri af
fetsinler, tazı bizim ama çulu değişmiş. Bu 
kanun da Tasfiye Kanununun tâ kendisidir. 
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[ Ama Hükümet bunu Emekli Kanunu içinde 

mütâlâa ediyor. Tasfiye Kanunu adının yapa
cağı pisikolojik tesir nazarı itibara alınabilir. 
Fakat hiçbir zaman müphem bir ifade ile kar
şımıza çıkmak onun hakiki mânasını değiştire
mez. Meclis de buna hiçbir zaman iltifat etmi-
yecektir. 

Halil Imre arkadaşımız işi gayet basit imiş 
gibi ifadeye çalıştılar ve dediler ki, bu dâva 30 
senelik müddetin 25 seneye indirilmesinden 
ibarettir; hepsi bu kadar."Ve yine Halil Imre 
arkadaşımız kanunun gayesi kifayetsiz ellerden 
alınıp âmme hizetlerinin daha kifayetli ellere 
verilmesini istihdaf etımektedir. Biraz evvel de 
arzettiğim gibi muhterem arkadaşlar, 25 sene 
kifayetli telâkki ettiğimiz bir ele nasıl kifayet
siz diyebiliriz. En kifayetsiz bir insan dahi her
hangi bir masada 25 sene aynı meseleyi yapa 
yapa 'kifayetsizlenir, tecrübelenir, artık kıyı-
lamaz hale gelir. Bu gün 20 - 25 yaşı devlet 
hizmetine giriş olarak kabul edecek olursak, 
yüksek tahsilini bitirenler 25, bitirmiyenler için 
20 yaş kabul edecek olursak 25 sene hizmetten 
sonra 45 - 50 yaşında olacaklar ki, aşağı yukarı 
hepimiz bu yaş içindeyiz. Henüz tecrübeleri-

j mizin birçok sahalarda kâfi olmadığını görü
yoruz. Tam olgunlaşacağı, kendisinden istifa
de edileceği bir ya^ta emekliye ayırıyoruz. Ha
yır ayırmıyoruz, tekâpu eden, nabza göre şer
bet veren, kavakta nar biter mi sualine kafam 
kadar diyenler, liyakatsizler, kifayetsizler bü
tün ahlâksızlığına rağmen işinde kalacaklar ve 
fakat namusu mücessem insanlar sadece kafa 
tuttun diye tutup kolundan atılacaklardır ar
kadaşlar. (öyle bir şey yok sesleri). Bu mem
lekette ya ben yaşamıyorum, veyahut da bana 
bu sözü söyliyen birkaç arkadaş realiteyi göre
memiş olabilir, bilmiyebilirİer, ama vakıalar 
böyledir, kendileri mazur görülebilirler. Bun
lar sfk sık olmakta ve tesadüf edilmektedir. 

Maruzatım : 
Bu teklif antidemokratiktir,, insan hakları

na tecavüzün ta kendisidir. Bu teklif, 350 bin 
nüfuslu memur ordusunu huzursuzluğa sevke-
decebtir. Diğer arkadaşlarımın temas ettikleri 
hususaîara temas etmek istemiyorum. 

Velhasıl topyekûn iltifata şayan olmıyan 
böyle bir teklifin reddi hususundoa verilen tak
rire iltifat etmemenizi istirhamen sözlerime son 

I veriyorum. 
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REİS — İsmet Ol'gaç. [ 
İSMET OLGAÇ (Amasya) — Muhterem ar- | 

kadaşlar, daha evvel konuşan arkadaşlarımızın \ 
da izah buyurdukları gibi memurlarımız ara- I 
smda ehliyetsiz ve kifayetsizlikleri dolayısiyle 
Devlet hizmetini lâyrkiyle başaramıyan, âmme I 
hizmetlerini aksatanlar mevcuttur. Bunların l 
ayıkhanimam icabettiğinıe ben de şaıhsam kaaniim. I 
Ancak halen müzakere etmekte bulunduğumuz J 
kanun bu gayenin tahakkukunu mümkün kıla- | 
cak durumda değildir. Arzu edilen şeyin te- t 
mini maksadiyle bir defaya mahsus olmak üze- i 
re hususi bir kanun kabul edip fiilî hizmeti kaç | 
sene olursa olsun, âmme hizmetinde verimsiz I 
ve faydasız olan memurları ayırmak mümkün I 
olabilir. i 

Müzakere ettiğimiz kanunda* 25 seneyi dol
durmuş memurlar gerek kendi arzulariyle ve I 
gerekse mensup bulundukları daire tarafından ı 
emekliye ayrılabilecektir. Benim asıl garip bul- I 
duğum şey, 25 seneyi doldurmuş memurlardan i 
biraz kusurlu olana kanunu tatbik edebilece- I 
ğiz de 25 seneyi doldurmamış olan diğerlerine ] 
25 seneyi dolduruncaya kadar âdeta bir mua- j 
fiyet kaibul edeceğiz. Bu 25 sene ne maksat ve I 
sebeple möbde oluyor, bunu •anlatmak güçtür. I 

Hüsnüniyetle hazırlanıp? huzurunuza getiri- I 
len bu kanunun tatbikatta yüzde itibariyle az I 
da olsa mahzurlar doğuracağı muhakkaktır. J 
Bilhassa geniş teşkilâtlı umum müdürlüklerde I 
belki de kifayetsiz ve ehliyetsiz olan bir umum I 
müdür tarafından daha ehliyetli ve dirayetli I 
olduğundan korkularak enerjik ve iş bilir 'biı* I 
memur emekliye ayrılabilir de bilgisiz olduğu 
halde silik ve pasif olan ve âmirine el uğuştu- I 
ran bir memur vazifeye devam ettirilebilir. Ve
killerin meşgalelerinin fazlalığı dolayısiyle bn 
işlerin teferruatı ile uğraşmaları mümkün ola-
mıyacağından listeler halinde vekillere isimle
ri ve durumları sunulacak olan bu gibilerin 
mukadderatı umum müdürlerin elinde kala
caktır. 

Kanun muhtelif komisyonlardan geçmiş ol
duğundan arkadaşlarımızın birçoğu komisyon
larda bu işe iltihak etmişlerdir. Belki de ka
nun kabul edilecektir. Hiç olmazsa emekliye 
sevkedilecek olanların Devlet Şûrasına müra
caat hakkını tanımamızın zaruri olduğuna kaa
niim. I 
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REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlarım; bu kanunun tümü hakkında konuş
maya başlamadan evvel bir noktayı zikredece
ğim : Ben, sadece 25 yılda emekliye sevketme 
hakkını değil; hattâ daha ileriye giderek, her 
an bu hakkın, daire âmirleri tarafından kulla
nabilmesi ancak, bir şartla kabul edilebilir. 

Bence her meslekte, insan haklarının en ta
biîsi olan «Müdafaa hakkı» nııı kabulü, bu ka
nunun birçok mahzurlarını bertaraf eder. Ka
nunun en büyük eksikliği; haksızlığa uğramış 
olanların, hiçbir suretle kendilerini müdafaa 
etmelerini imkân bırakmayışıdır. Evvelce, böy
le 25 senede değil de 30 yıldan sonra tatbik edi
len 39 ncu madde vardı. Danıştay yolu açık 
olmasına rağmen bu hükmün ne kadar, aııtide-
mikratik sayıldığını, ve 1948 ile 1950 arasında 
bu hususta neler söylendiğini hatırlarsınız. Bu 
kanun 1950 den sonra sokulduğu şekilden bile 
bu sefer daha tehlikeli hale konuluyor. Bu de
fa, 25 sene için, ve hiç itiraz hakkı tanıma
dan, bir âmirin, hattâ ikinci derecede bir âmi
rin bir sözü ile, her hangi memuru derhal va
zifesinden ayırmak, ve onu «Sen çalışamazsın.» 
diye emekliye sevketmek işten bile değildir. 

Bu tasarının kabulü halinde memurlarla 
iş hayatında çalışan emekliler arasında ufak 
bir mukayese yapacak olursak, yanlış yolu an
larız. Mütaaddit mütehassısların, işçilerin 
emekliliği ile alâkalı mevzulardaki fikirlerini 
hatırhyalım. Bunlarda, 55 değil 60 yaşın bile, 
böyle bir yükü kaldırabilmeye imkân görülme
diğini aktüer hesaplarından öğrenmek müm
kündür. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — İşçiler el
li olsun, diyor. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — 50 ol
sun, 55 olsun; ilgililerin arzuları ile yapıla
cak muameleye temas etmiyorum. İş hayatın
da çalışan kimselerden 55 - 60 yaşında olan
lara dahi emekliliği tatbiki büyük bir külfet 
tahmil ettiği göz önünde tutulursa, sadece .ak
tüer hesaplarının kanunun reddi için kâfi bir 
sebep olduğu anlaşılır. 

Kanunlarda esasen işe yaramıyan memur
ların uzaklaştırılmaları hakkında çok hükümler 
vardır. 

Yalnız, Sayın Çelikbaş, konuşmaları sıra
sında, «İşe yaramıyanları ekarte etmek için mey* 
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cut hükümlerin kâfi gelmediğini gördük de böy
le bir tedbire tevessül ettik.» gibi bir ifadede 
bulundu. Mealen böyle hatırlıyorum. „ 

O halde, memurluk için kanunen lâzımgelen 
şartları muhafaza etmiyenleri, memur olmak 
vasfını haiz olmıyanları ekarte etmek için bu 
kanuna baş vurmak değil, memurlar kanunun
da bu ihtiyacı temin edecek bir hüküm getir
mek gerektir. O takdirde de mutlak ve mutlak 
haksızlığa uğradıklarına kani olanlara, hakları
nı aramak imkânını vermek lâzımdır. Hak ara
maya imkân veriniz, istediğiniz maddeyi geçirir, 
tarihe karşı alın açıklığı ile yol almış olursunuz. 

Liyakatli bir memur ne lütuf ister, ne atı
fet. Sadece kendisine ve kanunlara güvenir. 
Burada kendisine olsun, kanunlara olsun gü
venme imkânını selbettikten sonra liyakatli me
muru dahi ne kadar zor duruma düşürdüğünü
zü bilmenizde fayda vardır. Gerek Hükümet, 
gerekse komisyon adına konuşan arkadaşları
mız bunun sadece 25 seneyi doldurmuş insan
ları alâkadar eden bir mevzu olduğunu ifade 
ettiler, ve aleyhte konuşanlar için «Sanki bü
tün memurları alâkadar eden bir vaziyet var
mış» dediler. 

Arkadaşlar; memuriyet hayatı yeni olanlar 
bile 10 . 15 sene sonraki vaziyetlerini düşünür
ler, ne şekilde terfi edeceklerini hesap ederler. 
Kaldı ki, bu kanun sadece 25 seneyi dolduran
ları değil, 20 seneden sonra 30 neneye kadar ça
lışmış bütün memurları bilhassa alâkadar ede
cektir. Bu memurlar daire âmirinin ik dudağı 
arasında bulunan vazifelerinden daima uzak-
laştırılabilecek bir durum ile karşı karşıya ka
lacaktırlar. 

Yine Hükümet adına konuşan arkadaşımız 
Fethi Çelikbaş, bundan evvel mevcut kanunla
rın tatbikatının bazan acıma hisleriyle yürü-
tülmediğini ve hizmeti düzenlemeye imkân bı
rakmadığını söyledi, ve şimdi böyle bir kanun 
çıkarsa, acıma meselesinin artık mevzuubahis 
olmıyarak, doğrudan doğruya tatbik imkân
larının bulunacağını ifade etti. 

Düşünün bir kere, yeni kanunla âmirlere hak 
değil, bir kısmına acıma, bir kısmına kayırma 
salâhiyeti veriliyor. Böyle bir demokratik ka
nun olmaz. Iteza Çelikbaş bu bir reorganizas-
yon işi değildir, dediler. Reorganizasyon bile 
asla bu derece karmaşık bir durum yaratamaz. 
İşi küçümsemelerine pek küçük bir iş yaptık-
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I larını ısrarla ileri sürmelerine hayret ediyö* 

rum. Bu arada liyakati tezkiyeyi nasıl hiçe 
sayıyorlar, anlıyamıyorum. Mahrem tezkiye 
varakasına bile kendisini pek liyakatli bir me
mur olduğunu kaydettirmek için emek sarfe-
den gayretli bir vatandaş, kendisini anlıyamı-
yacak bir adamın günün birinde yeni âmir, 
ve bakan olarak vazifeye gelince evvelki çalış
malarının hepsinin sıfıra irca etmesini ne de
rece doğru bulursunuz bilmiyorum. Bir insan 
için yapılan haksız bir muamelede müdafaasını 
kabul etmemek, memur ve insan hakları statü
süne ne derece yakışır, takdirinize arzederim. 
Ben sözümün başında da arzettim: Haksızlığa 
uğrıyanları hattâ bir haksızlığa uğradığını 
zannedenleri kaza mercilerine müracaat ede
bilmesi imkânı ile karşı karşıya bırakınız bu 
kanunun çok mahzurları kendiliğinden ortadan 
kalkar. 

REİS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, huzuru
nuzda derdesti müzakere bulunan kanun tasarısı 
münasebetiyle kürsüye gelen hatip arkadaşların 
mütalâalarını ve Hükümete teveccüh eden ten
kitler memzucen mütalâa edildiği takdirde şu 
şekilde telhis mümkündür : Memurun hukuku
na bir tecavüz, bir müdahale mevcuttur, memu
run istikbali emniyette değildir, memurun mu
kadderatı Hükümet veya onun yedi icraatında 
bulunan daireler âmillerinin dudakları arasın
dan çıkacak bir tek söze bağlıdır ve nihayet hiçbir 
ilmî esasa istinat etmiyen huzurunuza gelmiş 
bir tasarı mevcuttur, dediler. 

Bu arada bu tasarının ilmî mesnetlerden mah
rum bulunduğunu ve her kürsüye gelişte hâdise
leri, sözüm ona, ilim deryası içinde ve vukufla 
mütalâa eylediğini iddia eden Cezmi Türk ar
kadaşıma sarahaten cevap vermek isterim ki, bu
rada huzurunuzda vereceğim cevap, kendisinin 
gösterdiği umman değil ancak ve ancak bir ilim 
katresi teşkil edebilirse kendimi bahtiyar adde
derim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; evvelâ memurun 
hukukunu nazara alalım. Türklerin iki türlü 
hakkı vardır; biri tabiî hakları, diğeri müktesep 
haklarıdır. Tabiî hakları, doğduğu günden öl
düğü güne kadar devam eder ve hakikaten, ka
nunların teminatı altındadır. Bu haklara hiçbir 

I şekilde müdahale olunamaz. 

- 3 5 1 — 



B : 104 8.7 
Müktesep haklara gelince; şimdi burada, hu- I 

zurunuzda arzctmek istediğim, memurun hakkı, 
memurun, çalıştığı müddet zarfındaki hukuku
dur. Çalıştığı müddet zarfındaki hukukuna hiç
bir suretle tecavüz olunamaz. îşe başladığı ve işi
nin nihayete erdiği müddet arasında yani çalıştı
ğı müddet zarfındaki hukukuna müdahale olun
duğu takdirde kendisinin kazai mercilere müra
caat hakkı vardır. 

Halbuki hâdisemiz öyle değildir arkadaşlar. 
Huzurunuza gelen tasarı hiçbir sistemi değiştir
miyor. Müddet meselesini bu 25 senelik bir hu
dut içine almış bulunmaktadır. Arkadaşlar; 
müddet mevzuubahis olunca hâdiselerde ilim ari
yan Cezmi Türk arkadaşımın bir parça bu ilmî 
hâdisenin esasım tahlil eden hukuk manzumesine 
tevcihi nazar etmesini âeizanje tavsiye ederim. 
Burada müddet mevzuubahis olunca hâdise, hu
kuk ilminin esas düsturlarından olan hizmet ak
di prensipleriyle mütalâa ve tetkik olunmak ica-
beder. Arkadaşlar; Devlet bir teşekküldür. Na
sıl bir teşekküldür? Bir fabrika, bir atelye, bir 
ticarethane bir müessese, hasılı vatandaşın hiz
metine arzı iftikareden teşekküllerin mahiyet ve 
bünyesi ne ise, Devletin mahiyet ve bünyesi de 
aynıdır. Bir farkla, berikiler küçük birer teşek
kül, Devlet ise muazzam bir varlıktır. Sistem ve 
prensipler ise değişmez hepsi için aynıdır. 

Şimdi Devlet bir iş akdi tevcih ediyor, di
yor ki ; ben Devlet olarak istifade etmek iste
diğim vatandaşın hizmetinden; filân filân vazife
ler için şu kadar yaşı işe başlama yaşı olarak 
kabul ederim, şu kadar yaşı da veyahut şu ka
dar müddetle çalışma müddetini de işe nihayet 
verme haddi olarak kabul ederim. Mesele bura
dadır arkadaşlar. Eğer müddet tâyini meselesi 
memurun hukukuna tecavüz diye tefsir edilirse 
o zaman onu 25, 30, 40, 50 senede dahi teka
üde sevketmenize, vazifesine nihayet vermeni
ze imkân yoktur. Bu takdirde bir memur me-
muriyete intisabı tarihinden itibaren bedenî 
takati kendisine imkân verdiği nispette ölünce
ye kadar memur olmakta devam etmek hakkını 
iktisap ede*. 

Arkadaşlar hukuki mevzuatta hizmet ver
me ve hizmet alma sistemlerinde böyle bir ka
idenin kabulüne imkânı akli ve mantiki muta-
savveT değildiî. 

Şimdi bu kanun, ne kanunudur diyorlar. 
Cevap vereyim bu, bir zihniyet kanunudur, ar- j 
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kadaşlar. Bu zihniyetin bir nebzesini izah et
mek için hâtıralarınızı bundan evvelki Meclis 
müzakerelerinin bir celsesine irca etmek zaru-
retindeyim. 

Arkadaşlar, Said Bilgiç'in vermiş olduğu bir 
takrir vesilesiyle huzurunuzda bir mesele mü
nakaşa edildiği zaman, yani ırkçılık ve turan-
cılık dâvası sebebiyle vatandaşın gördüğü mu
amele mevzuubahis olduğu zaman bu muame
leyi reva görenlerin kim olduğuna yine bende
niz huzurunuzda arzı cevap etmekte idim, falan 
falan kimseler olduğunu ve şu vazifelerde bu
lunduklarını arz ve izah etmiş idim. O zaman 
heyeti celilenizden bana karşı tevecrüh eden 
sesler kulağımda, oh oh, ne güzel iş, daha iyi 
iş bulamadınız mı, bundan daha iyi makama 
götüremediniz mi?.. Bunları demiştiniz, tabiî 
bu hususlar tenkid edici, ikaz edici, bizi hare
kete getirici seslerdi. îşte arkadaşlar bugün 
huzurunuza getirilen bu kanun bu zihniyetin 
ifadesidiî. 

Muhterem arkadaşlar, bu zihniyette kifayet 
vardır, bu zihniyette iyi memurdan istifade et
mek keyfiyeti vardır, bu zihniyette çalışmıyan 
memurun mutlaka Devlete, memlekete bâr olma
ya hakkı olmadığı zihniyeti vardır. Bütün bunlar 
bu kanunda mündemiç bulunan zihniyetlerdir ar
kadaşlar. Bu zihniyetle Hükümet, Heyeti Celile
nizden aldığı ilhamı nazara alarak bu tasarıyı 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, niçin bu şekilde, müddet 25 sene ola
rak kanunda mevzuubahis edilmek isteniyor. 

Arzettim arkadaşlar, Devlet, vatandaş hizmet 
ifa ederken, gerek vatandaşın durumu ve gerekse 
bilhassa âmme hizmetinde elde edilecek neticeler 
mülâhaza edilerek bir emniyet ve istikrar unsuru 
tesis etmek ve bunu ilân etmek zaruretindedir. 

Devlet vatandaşa ne söylemek istiyor?. Şu yaş 
arasında seni hizmete alacağım, bu yaşa kadar 
hizmet hakkın, Meclisin çıkarmış olduğu kanunun 
teminatı altında olarak bakidir. Bunun dışında 
bir takdir mevzuubahistir. Hükümetin takdiri 
mevzuubahistir. 

îşte arkadaşlar, mesele bundan ibarettir. 
Şimdi, birçok hatip arkadaşlarımız bir tüc

cardan, bir fabrikatörden, bir müesseseden, bir 
atelyeden ve bir iş sahibinden esirgemdiği basi
reti, teyekkuzu, ihtimamı, takdiri ve isabeti Hü
kümetten esirgediği şekilde bir tenkid silsilesi-
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ne şahit olduk. Bunu üzüntü ile karşılamamak 
mümkün değildir. O tüccar, o müessese, o fabri
katör ki, ancak kendi adına icrayı vazife eder, 
hiçbir kimsenin murakebesjne tâbi değildir, di
lediği gibi kazanır, dilediği gibi işini idare eder, 
ondan bu basireti esirgemezsiniz. Ama bir Hükü
met ki, Türk milletini temsil eden Büyük Millet 
Meclisi adına ve ona niyabeten icrayı vazife eder, 
her şeyi Meclisin murakabesine tâbidir ve Hü
kümetin bütün umuru idaresini tedvire emmni-
yet ve itimatla memur edilmiştir. Bu şekildeki 
bir müesseseyi, bir umum müdür, veya bakanın 
ağzından çıkacak bir sözün bir memurun mukad
deratına hâkim olduğunu iddia etmek insafla 
telifi kabil olan hususlar değildir. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi hâdiseler her za
man murakabenize tâbidir, Türk Milletinin mu
rakabesine tâbidir. Bundan evvelki bir tefsirle, 
otuz seneyi ikmal etmiş olanların tekaüde sev-
kedilebilmeleri hakkındaki kararınızla mutlak 
olarak Hükümete salâhiyet vermenize rağmen bu
gün de 25 senelik tekaütlük hakkının Hükümeti
nizden esirgenmiyeceğine emin bulunmamız yük
sek aklıseliminize dayanır. Bizden esirgemiye-
ceğinize emin bulunduğumuz o basiret, o teyek-
kuz, o ihtimam sayesindedir ki, çalışkan, dürüst, 
temiz memurlar, vazifesinden istifade edildiği 
müddetçe çalıştırılmış ve bugüne kadar vazifele
rine nihayet verilmemiş ve tekaüde sevkedilme-
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bir mesele olarak arka
daşlarımızın ortaya attığı hususlardan birisi de 
Şûrayı Devlet yoluna müracaat meselesidir. Mec
lis karariyle teessüs etmiş bir içtihat değişmedik- I 
çe bunun aksi üzerinde mütalâa beyan etmek ca
iz değildir. Yeter ki bu içtihadın tebeddülüne 
sebep olacak mucip ve mukni hâdiselerin tekev
vün etmiş olmasını görmek mümkün olsun. Bun
dan evvel bir arkadaşımızın Emekli Kanununun 
39 ncu maddesi sebebiyle yaptığı bir tefsir üze
rine heyetinizin vermiş olduğu bir karar 39 ncu 
maddenin tefsiri zımnında Hükümetin 30 sene- I 
yi ikmal etmiş olan memurların re'sen tekaüde I 
sevkı halinde kazai bir mercie müracaata mahal I 
olmadığı merkezindedir. Bu içtihadınızı ve kara- I 
rmızı tebdil edecek bir mucip sebep ileri sürül- I 
mediği gibi, bu içtihat, bu karar el'an mer'idir I 
ve bu ana kadar Hükümet Heyeti Muhteremeniz- I 
den bir şey istememiştir. Onun için Şûrayı Dev- I 
let meselesi mevzuubahis olduğu zaman, konuş- | 
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I mamın başında da arzı izah ettiğim gibi; memu

run hukuku yani kazai bir mercie itiraz veya 
dâva yoliyle gidecek bir memurun hukuku) çalış
tığı zamandaki hukukuna aittir, yoksa vâzıı ka
nunun müddeti tescil ve ilân eden kaideleri kar
şısında hiçbir zaman hiçbir mercie müracaat hak
kı mevzuubahis olamaz. Nasıl ki 20 yaşında va
tandaşı memuriyete alırım dediği halde, hiçbir 
vatandaş Devlet Şûrasına müracaat edip de, 
Devlet 20 yaşına gelmediğim için beni memuri
yete almıyor diyemezse muayyen bir müddetten 
sonra da müracaat edip Devletin beni istihdam 
etmesi lâzımdır yolunda bir iddiada bulunamaz. 

KEMAL TÜBKOĞLU (Mardin) — Yaş de-
I ğil, sene. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YAEDIMCI 
(Devamla) — Siz arifsiniz, benim tarifime ih
tiyaç göstermezsiniz. 

Yirmi yaşında memuriyete „ girmek hükmü 
muvacehesinde 19 yaşında memuriyete alınması
nı istiyemiyeceği gibi, muayyen bir memuriyet 
müddeti olarak taknin ve tahdit edilen bir müd
detten sonra da, ben daha bu kadar çalıştırılma-
lıyım diye bir hak iddia edemez. Nazarı dik
katinizi celbederim, bir hukuk prensibinden bah
sediyorum, bilhassa nazarı dikkatinizi celbede
rim, eğer 25 sene memuriyet yaptıktan sonra te
kaüde sevkedilmiş bulunmasından dolayı bu zata 
dâva açmaK hakkını tanıyacak olursak bile istis
na 35 - 45 yaşında da, 40 yaşında da, 50 hattâ 
70 yaşında da tekaüde şavk halinde mahhemeye 
müracaat ederek, benim ehliyetim vardır, liyaka
tim mevcuttur, vücudum da çalışmaya müsait
tir. diye bir dâva açabilir. Bu prensibin kanulü-
ne imkân yoktur arkadaşlar. Şu suretle de bun
dan evvel tesis buyurduğunuz içtihat ve karar 
dairesinde müddet meselesi hakkında bir dâva 
açmaya ve itirazda bulunmaya da imkân olmıya-? 
cağını takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, hal ve keyfiyet böyle 
olunca, muhterem bâzı arkadaşlar, bilhassa isim 
tasrih etmek istemem, böyle bir, Hükümeti ve
ya bir bakanı her türlü basireti nazarı dikkate 
almadan, Meclisin büyük muraakabesini her za
man göz önünde tutmaktan hali kalacağını ve 
aynı zamf nda her gelen kanunun mutlaka bu 
Meclisten çıkacağını zannetmek, ancak ve ancak 
dünün kâbuslu rüyalarından ibarettir. Heyeti 
Celile bilir ki„ artık Türk Milleti,, Büyük Mil
let Meclisinin üç seneden beri devam eden esaslı 
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murakabe ve tetkiki, kılı kırk yaran hizmet ve 
gayreti sayesinde artık böyle korkulu rüyalar 
görmeye mahal olmadığını ve artık ortalığın 
güllük ve güneşlik olduğunu görmüş bulunmak
tadır. Kanunun kabulünü yüksek takdirinize 
araederim. 

RElS — Faik Ahmed Barutçu C. H. Partisi 
Meclis Grupu adına buyurun. 

PAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bu kanunu bu hali ile yeni rejimimizin mev
zuatı arasında yer almaya lâyık görmek müm
kün değildir. (Soldan, niçin? Sesleri) Çünkü 
demokratik rejimlerin prensipleriyle kabili te
lif değildir. Anayasa siyasi rejimimizin prensip
leriyle kabili telif değildir. Hattâ Hükümet 
programının esaslariyle de kabili telif olmadığı 
için Hükümet tarafından dahi ileri sürülmeme
si lâzımgelirdi. Hükümet programının memur
lara ait hükümleriyle, Hükümet programının 
hâkimlerin teminatına ait olan hükümleriyle, 
Hükümet programının antidemokratik kanun
ların demokrasiye uygun tadillerinin huzuru
nuza getirileceği taahhüdü ile kabili telif değil
dir. 

Aziz arkadaşlar, Tekaütlük Kanununun bu 
39 ncu maddesi, bizim iktidarımız zamanında 
kabul edilmiştir. Devamlı bir hüküm ifade edi
şi bir maksadı aşan keyfîliğe karşı müeyyide
siz oluşu göstermiştir ki, sakat bir hükümdür. 
Ve bu devlet idaresinde rasyonel esaslara gö
re bir çalışma sağlamak maksadiyle değil, ha-
kikatta memur kadrolarının daraltılması için 
bir-,tedbir olarak düşünülmüştür. Muhterem ar
kadaşlar, îkinci Dünya Harbi her yerde me
mur kadrolarının genişlemesinde âmil olmuş
tur. Hacbden sonra da kadrolarda tenzilât yap
mak ihtiyaöı aynı suretle her yerde kendini gös
termiştir. Bu yolda diğer memleketlerde müra
caat edilen tedbirlerde memurların mağduriyet
lerine meydan vermiyecek esaslar daima göz 
önünde buludurulmuştur. Ve tatbikat hiçbir 
yerde kolay olmamıştır. 

Bu maddeyi vaktiyle Meclise sevkeden Hü
kümette vazifeli idim. Fransa'da tatbik edilen 
usulleri gözden geçirdik. Fransa'da harb esna
sında yüzde 65 nispetinde memur adedi çoğal-
mıg. Belçika'da harbden evvel 40 binden iba
ren olan memurların adedi 120 bine çıkmış. 
Fransa'da muhtelif tedbirler düşünülmüş; giyotin 
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• komitesi, balta komisyonu namiyle yâdedilen he-
| yetler kurmuşlar. 55 bin arasında memur tasarruf 

edilmesi için birtakım tedbirler derpiş etmişler, 
! 5 milyarlık bir tasarruf için 3 milyarlık bir taz-
J minatı nazara almışlar, hangi memurlardan 

başlamak lâzımdır diye düşünmüşler, evvelâ be-
I kârlardan namzet memurlardan demişler. Bir 
} sürü hükümler. Belçika ise parlâmentonun ka

bul ettiği ibir kanunla tasfiye için bir komisyon 
i kurulmuş. Muvaffak olmuşlar mı? 1948 de 

Fransa'da idim, alakalanarak araştırdım, o 
; zamana kadar tek bir memuru dışarıya atama-
j mışlar, arkadaşlar. Organisation Sindicale Hü-

Hükümetin karşısına dikilmiş, çıkaramazsın 
demiş. Orada sendika teşekkülleri olduğu için 
memurun hukuku mevzuubahis olunca derhal 

j mukavemet kendini müessir şekilde gösteriyor. 
j Bizde böyle bir teşekkülü olmıyan memurun huku

kunu devlet mefhumunun icabettirdiği hakkaniyet 
kaidesi ile vikaye zarureti aşikârdır. Kadroların 
azaltılmasında ehliyetsiz memurları çıkarmak 
esas oluyor. Peki, ehliyetsiz olduğuna kim 
hükmedecek? Aziz arkadaşlar bizim burada 
düşüneceğimiz her şeyden evvel demokrasi ve 
Anayasa rejimimizin prensipleridir. Çok partili 
hayata girdik güzel . . . 

Memurun ehliyetsizi olduğuna hükmetmek 
i noktasında nöbetçi olarak bulunacak kimdir? 

İktidardaki bir parti hükümetinin politik mü
messilleri hüküm vereceklerdir. Ya tarafsız 
olmıyan gadre giden muamelelere karşı temi
nat? 

Arkadaşlar, hâdise bilirim, müsteşarını, ben 
sizinle teşriki mesai edemem, diye vazifesinden 
uzaklaştıran bakanlar olmuştur. Fakat Devlet 
Şûrasına şikâyet üzerine kararı iptal etmiştir. 
Demek ki olabilir. 

Anayasaya göre kim memur olabilir? (Her 
türk sesleri). Herkes değil, siyasi hakka sa
hip olan her Türk memur olabilir. Demek ki si
yasi hak, memur olan bir vatandaşın mahrum 
edilmemesi lâzımgelen en esaslı bir hakkıdır. 
Bir memur siyasi hakkını istimalden dolayı 
bir partinin bakanının hoşuna gitmemesi ha
linde tekaüde sevkı ihtimali olabilir. Böyle bir 
mağduriyet ihtimali karşısında o memurun 
teminatı nedir? Yoktur arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım; bu kanunun 39 ncu mad-
J desi ilk tatbik edilirken keyfiliğe karşı Devlet 
j Şûrasına gidilebiliyordu. Hatırlarım, o zaman-
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ki Devlet Şûrası Reisi Salâhattin Bey, bu bi
zim 20 senelik müesses usulümüz, diye bir vesile 
ile beyanat vermişti. Başka türlü olamaz. Çün
kü âmme hukuku, idari tasarruflarda maksat 
unsuruna önem verir, Hukuki emniyet asıldır, 
âmme hukuku zaviyesinden kanundaki maksat 
kararda aşılmış ise ne olacak, bunu kim tetkik 
edecek? Elbette Devlet Şûrası tetkik edecek
tir, etmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, hukuki Devlet mefhu
munda keyfîliğe yer yoktur. Memurini keyfî
lik içinde 'bir rejime tâbi tutmanın hukuki Dev
let mefhumu ile telifi mümkün olamaz, Mağ
duriyete uğnyan kimsenin kaza merciine mü
racaatı, hukukun ve demokratik nimzamm 
en tabiî muktazasıdır. 

Şimdi Hükümetin programına temas edeyim: 
Devlet hizmetlerinin rasyonel esâslara göre 

'baştan tanzimi, memura refah ve istikrar te
mini ve mağduriyete mahal verilmemesi vade-
diliyordu, bu yolda huzurunuza gelen nedir? 
Aziz arkadaşlarım, memur hayatına artık istik
rar vermeye mecburuz. Dünyada yeni bir me
deniyet fışkırıyor. Umumi hayatta fonksiyonu 
olan amele sınıfı dahi memur gibi istihdam is
tikrarlımı istiyor ve tediye dstikrarlığı istiyor. 

Biz memur haytmda istikrarsızlık vücuda 
getirecek vaziyetlere müsamaha caiz mi, de
ğil md münakaşasını yapıyoruz. Celâl Yardım
cı arkadaşımız dediler ki ; kanun yirmi yaşın
da memuriyete alıyor, altmış beş yaşında te
kaüde sevkediyor. 19 yaşındaki bir kimse, me
muriyete alınmasını istiyebilir mi? Veya bede
nî takat, fikrî kabiliyet iddiasiyle yetmiş sene 
devam edeceğim diyebilir mi? Böyle bir şey va
rit değildir. Esas olan, kanunun hükümleridir. 
Ve hükümler içinde memur hayatında istikrar 
sağlamak mevzuubahistıir. Memur hayatında 
hukuki, emniyeti ihlâl etmiyecek bir vaziyet, 
bir statü vücuda getirmek meselesi, mevzuuba-
his olan budur. Niçin mecburi tekaütlük için 
de kaide tesds edilmiştir? iki sebeple. Bir defa 
insanın muayyen bir devreden sonra bedenî ta
katten, fikrî takatten kalması tabiîdir. Bu 
itibarla mecburi tekaütlük için bir kaide tesis 
edilmiştir. Fakat aynı zamanda keyfî hareket
lere meydan vermemek dçin böyle bir kaide te
sisi lâzımdır. 65 yaşında herkes tekaüde sev-
kedilir. Yahut da 30 sene hizmet görmüşse te
kaüde sevkedilir (25 sene sesleri) diye bir ka-
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I ide kondu mu, bükülmez bir ciddiyetle tatbik 

olunur. Vaktinden daha evvel tekaüde sevke-
dilebdlir kaydını koydunuz mu; objektif esas
lar şarttır ve keyfîliğe imkân vermemek için 
teminat olarak kazai mercie müracaat hakkının 
kabulü zaruridir. 

Aziz arkadaşlarım, bu, memurlar hakkındaki 
mâruzâtım. 

Hâkimlere gelelim. Hâkimler, kelimenin mû
tat mânası ile memur değildir. Onlar ayrı bir kuv
vet teşkil ediyorlar ve onlar için Anayasada ayrı
ca derpiş edilen hükümlerle icraya karşı, teşrie 
karşı istiklâlleri temin edilmek istenmiştir. Ana
yasada hükümler vardır. Kaza hakkı müstakil 
mahkemeler vasıtasiyle kullanılır. Kaza hakkı 
Meclisin nefsindedir. Hâkimlerini ayrı kanun
lara tâbi olacakları ve lâyenazillikleri anayasa
larda zikredilirler. Bu, kazanın ayrı ve müsta
kil bir kuvvet olmasının tatbikatı ve hâkimlerin 
îstiklâlerinin teminatıdır. Fransızlar 1946 Ana
yasasını yaptıkları zaman hâkimlerin gerçek is
tiklâllerini sağlamak içini teşriî statü vücuda ge
tirdiler. Mazbata muharriri şunları söylü
yordu : 

(Hâkimlerin tâyinleri, nakilleri ve yerinde 
terfileri politik kuvvetin mümessili olan adliye 
nazırının veya icranın asıl memurlarının elinde 
bulunacak olursa, lâyenazillik hayal olur, hâkimin 
istikbali hayal olur. Çünkü hâkimlerin bâzı meslek 
endişelerine sahip olması insanidir. İcranın bir 
gadrine tığramak endişesi hâkimlerin istikbali fi
kir ve ruhiyle telifedilemez. Bizde şimdi 25 se
nesini doldurmuş bulunan hâkimi politik kuvve
tin mümessili olan Adalet Bakanı emekliye sev-
kedebilecektir. Yanı 45 yaşma gelmiş elan hâ
kimi, tam teminatlı olmak lâzımgelirken tekaüde 
sevkedebilecektir. Bu itirazı yapmayı vicdani va
zife bilirim. Eski kanun Meclise sevkedildiği za
man Adalet Bakanı arkadaşımız demiştir k i ; 
Temyiz hâkimlerini istisna etmişizdir, ama öteki 
hâkimler hakkında istisna derpiş edilmemiştir. 
Muhalefet safından itiraz vâki olur olmaz, deı<-
hal muvafakat edeceğim, çünkü hâkimlik temi
natı ile kabili telif germiyorum. 
, Sayın arkadaşımız Menderes'e sözümü tevcih 
ederek diyeceğim ki: Hükümet programında hâ
kimlerin Anayasadan aldıkları teminatın kâfi ol
madığını ve o teminatı gerçek bir hâle getirmek 
için lüzumlu tesislerin yapılacağı yazılı idi. 

i Beklenen, bugünkü Hâkimler Kanununun ha. 

• 
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kimlere bahşettiği noksan teminatın dedikleri 
gibi tekemmül ettirilmesidir. Kaldı ki hâkimin 
bir nevi azilliği demek olan 45 yaşında, Adalet 
Vekilinin emriyle, tekaüde sevkı terviç ediliyor, 
edilmek isteniyor. Vaktiyle atılmış: olan yanlış 
adımın düzeltilmesi lâzımdır. Ve arzettiğim 
her iki halde hüküm üzerinde ısrarın bence 
veçhi yoktur. Ve düzeltmek gayet kolaydır. 
Bir defa hâkimleri bu hükümden behemehal 
istisna etmek lâzımdır. Bir. ikincisi: Memurlar 
hakkında devamlı hüküm derpiş edilmiyerek 
kadrolarda tenzilât için 30 veya 25 sene hizmet 
görenlerden, ehliyeti kâfi olmıyanlarmın bir 
defaya mahsus olmak üzere emekliye sevkı 
mümkün görülebilir, ancak haksızlığa mey
dan vermemek için Devlet Şûrasına müracaat 
hakkını kabul etmek şartiyle. Hükümetin teş
kil ettiği ilim Komisyonu 39 ncu maddenin 
esas hükmünü antidemokratik bulmuştur ve 
biz bu sebeple bu hükmün tadilini Yüksek 
Meclise teklif etmiş bulunuyoruz. Bir memu
run keyfîlikle tekaüde sevkedilmesine demok
ratik rejimde meydan verilmez. Bir defa hu
kuki emniyeti ihlâl bakımından hukuk esas-
lariyle kabili telif olmaz. Siyasi hakları ser
bestçe kullanmayı tehlikeye koyabileceği için, 
demokratik esaslarla uygun düşmez ve aynı 
zamanda Anayasanın prensipleriyle telif edi-
lemiyeceği için bu kanunun huzurunuza gelen 
haliyle kabulüne imkân olmadığı kanaatinde
yim. (Sağdan alkışlar). 

RElS — Fethi Çelikbaş. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FKTHÎ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Evvelâ, C. H. P. <3ru-
pu adına konuşan sayın Barutçu'nun indî esas
lara istinat etse dahi, şahıslarla alâkadar ol
maksızın bâzı mütalâlar serdetmiş olmasını 
.memnuniyetle kaydederiz. Şahıslarla alâkalı de
dim, çünkü; daha evvel söz olan arkadaşlar işi, 
fikir sahasından şahısların kabiliyeti, olgun
luğu ve sairesiyle kabili telif görmedikleri gi
bi birta'kım sübjektif sahalara da intikal ettir
mek suretiyle müzakereyi mihverinden çıkar
mak yoluna saptılar. 

Bendeniz, yine umumi prensipler üzerinde 
durarak maruzatımı, söylenilen sözler karşısın
da ikmal ve itmam edeceğim. 

Bir kere; sayın Barutçu'ya şunu ifade et
mek isterim ki, muhtelif memleketlerin memur 
kadrolariyle memleketimiz memur kadrolarını 
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mukayese ederek, memurlar bizde çok, falan 
yerde azdır gibi bir neticeye varmak tanıa-
miyle yanlıştır. Çümkü bu kabîl mukayeseleri 
isabetle yapabilmek için evvelâ âmme hizmet
leri organizasyon sahasının iki memleket içeri
sinde de aynı olması lâzımgelir. Olabilir ki, bâ
zı hizmetler başka bir memlekette âmme hiz
metleri içerisinde mütalâa edilmiştir. Binneti-
ce memur fazladır. Bir başka memlekette bu 
hizmetler hususi hizmet sahasında kalmıştır. 
Binnetice in em ur un az olması lâzımgelir. Bu 
husus komisyonda da Halk Partisi adına konu
şan arkadaşlarımız tarafından serdedilmiş ve 
o zaman şöyle cevap vermiştim : Bu kabîl) mu
kayeselerin isabetle yapılabilmesi için istatis
tik vahdetini sağlamak lâzımgelir. istatistik 
vahdeti olmıyan ahvalde böyle bir mukayese 
yapılamaz, bâtıl olur. Tekrar edeyim, yaptık
ları mukayeseler tamamiyle yanlıştır. Belçi
ka 'da veya Fransa'da memurun az veya çok 
olmasının bizim meselelerimizle en ufak bir alâ
kası yoktur. Yine ileri sürmüş oldukları mem
leketlerden ifade edeyim ki, memur statüsü
nün isabetle tâyin edildiğini iddia etmek, biz
zat bu memleketlerin bu mevzularda çalışan 
müelliflerinin de ortaya süremiyecekleri bir ge
riliktedir. 

Garp memleketlerinde hakikaten birtakım 
hususi ve içtimai mülâhazalar, bâzı memleket
lerde memur statüsünün iyi tanzim edilmesine 
bâzılarında da kifayetsiz kalmasına sebep ol
muştur. Bunu onların müellifleri dahi ifade 
etmektedirler. Şu halde memleketimiz şartla-
riyle başka memleketleri mukayese etmek iyi
dir ama hakikatta mukayese edilecek bölgeler 
iyi seçilmiş olsun.( Bu sebeple mukayeselerin ta
mamen bizim ihtiyaçlarımız ve şartlarımızla 
müsavi olan bölgelerle yapılması gerekir ve 
ancak o takdirde bir kıymet ifade eder. 

Şimdi, memurların tasfiyesi mevzuundaki 
görüşlere cevap vereceğim. Bugün öğleden ev
vel ve sonra konuşan arkadaşlarımız, âmme 
hizmetlerinin iyi yürütülmesi noktasından bir 
tasfiyenin zaruri olduğu üzerinde durdular. 
inikat Hükümet tasarısında hâkim olan zihniyet 
ile ileri sürülen tasfiye şeklinin kanuniyet ka
zanması arasında bilhassa korktuklarının başa 
gelmesi felâketinin ortaya çıkacağını sabahleyin 

j ifade ettik. Eğer 25 hizmet yılı diye objektif bir 
j esas vaz'edilmiycek olursa, bütün memurlar ara^ 
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sında, hattâ böyle bir fikrin ortaya çıkıp komis
yonlara sevkından itibaren müthiş bir huzur
suzluk baş gösterecektir. Bu itibarla 25 yıl hiz
met diye tahdit etmek katiyen geniş bir kütle 
üzerinde, hattâ 25 yıl hizmet ifa edenler arasında 
dahi huzursuzluk tevlit etmiyeeek kadar esaslı 
bir ölçüdür. Çünkü hükümetler hakikaten kendi 
memurlarının muvaffakiyeti ile muvaffakiyet 
içinde bulunurlar, hizmeti iyi ifa etmemeleri ile 
ademi muvaffakiyet içinde kalırlar. Şu halde işi 
tamamen teknik zaviyeden mütalâa etmek lâzını-
gelir arkadaşlar. Sanki bütün memur zümresi
nin müdafii imş gibi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin, işi politik izaha intikal ettirmesi, havsala
nın alacağı bir şey değildir. Üç yıl idinde de
mokrasi mevzuunda katetmiş oldukları mesafe 
cidden şayanı şükrandır, ama bu sözlerin, vic
danlarının kanaati neticesi olmadığını kendi
lerine ifade etmek isterim. (Soldan bravo sesleri) 
Eskiden denmiş, iyi kanunlar kötü ellerde müs
pet netice vermez, fakat kanunlar kötü dahi ol
sa iyi ellerde müspet neticeler verebilir. Onun 
için bu, kanunları tatbik eden insanların zih
niyeti ile alâkalıdır. Daha ileriye gitmiye lüzum 
yoktur. Her hangi bir memuru bir memuri
yetten başka bir yere nakletmek için kanunları
mızda hükümler vardır. Bir memuru zorla istifa 
ettirmek için gidemiyeceği bir yere nakli yapı
lır, bu suretle istifaya mecbur bırakılır. Bu gibi 
nakillere mâruz kalan memurlar vardır. Bu 
kanunlar bilindiği üzere eski devirde çıkmışlar
dır. Devlet Şûrasına müracaat kapısı açıktır. 
ama kanunda öyle gedikler açılmıştır ki, 
bu yola gitmek hakkı tanınmakla beraber memur 
cebren, zorla istifa durumunda bırakıl-

* maktadır. Bunun demokrasi neresinde? 
Memur hukukunu siyanet etmenin bu ha
reket ile kabili telif olması mümkün müdür? 
Dediler ki, bu kanun tasarısının demokratik 
nizamın prensipleriyle alâkası yoktur, Anaya
samızın es'aslariyle alâkası yoktur. Bu çeşit ta
sarrufların demokrasi prensipleriyle alâkası ol
madığını, ben, nihayet demokrasi mevzuunda 
çok ileri giden, memur hukuku başka olmak
la beraber demokratik prensiplerine esas teş
kil ettiği kahul edilen Amerika Birleşik Dev
letlerini misal getiririm. Bu işlerin memur hu
kuku ile alâkası yoktur. Pekâlâ meurlar için 
hu kalbîl hükümler sevkederseniz memleket dle-
ri bir demokrasi memleketi olur. Bu bakım-
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j dan her mesele için, demokratik prensiplere 

uygun değildir, demek ilim heyetinin ileri sür
düğü şu hükmü serdetmek, hakikaten (hâdise
lerin sathında kalmak olur, derinliğine nüfuz 
etmemek olur. Muhterem Barutçu'nun böyle 
sathi bir görüşe sahip olduğunu ifade etmek 
bizim için hazin olur. Niçin böyle yapılmakta
dır? Politik maksatlarla yapılmaktadır. (Sol
dan bravo sesleri). 

Şu halde bu memlekette yaşıyan binlerce, 
yüz binlerce vatandaşlarımız iyi bilirler ki, bu-
gün bu şekilde ifadei meram eden insanların, 
hakikaten daha dün denecek kadar yakın ma
zide memurlar üzerinde ne gibi 'baskılar yap 
tıkları herkesin malûmudur. 

Sabahki konuşmamda da arzettim, Hükü-
I metin salâhiyetini kötüye kullandığına dair mi-
j saller arzedilsin, umumi konuşulmasın dedim. 

Arkadaşlar, biz Devlet çarkını halka hiz-
i met için organize edelim. Memurlar kadrosu

nun şişkinliğini bertaraf ederek onları terfih 
edelim. 

Arkadaşlarım, 'bugünkü vaziyette, yüzde iti-
i bariyle, memurları daha fazla terfih etmeye, 
j bugünkü varidatımız, artmadığı takdirde, im-
j kân yoktur. 

Binaenaleyh, memurların terfihi düşünülür-
I ken, böyle bir kanun tasarısı hazırlansın den-
| misken, bunun mihverinden çıkarak memurla

rı bir nevi baskı altında kalıyormuşcasma bir 
müdafaa yolu tutmak hakikaten politik mak-

I saflarla müdafaa etmekten başka bir şey değil-
| d i , 
! Arkadaşlar, işi politik sahadan çıkaralım, 
! teknik sahaya intikâl ettirelim. 
I Hakikaten vatandaşların işlerini görmek 

için bizatihi Devlet, âmme hizmetlerinin iyi or-
| ganize edilmesi için kurulmuş bir teşkilâttır. Şu 
1 halde işi ıbu zaviyeden mütalâa ettiğimiz tak-
! dirde, memurla Devlet arasındaki münaseba-
I tın mahiyeti dahi kendilerdnin izah ettikleri 

veçhile, mukavelevi değildir. Bilâkis statüer 
: bir mahiyet arzeder. Amme 'hizmetinin iyi 
I organize edilmesi için, âmme hizmetinin iyi gö-
! rülmesi için Meclisiniz, kanun denen birtakım 

kararlar ittihaz eder. Bunların içinde memur
lar hususi statüsünü iktisap eder. Bu hususi 

• statünün tanziminde birinci plânda düsünülme-
' si lâzımgelen, âmme hizmetinin iyi görülme-
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sidir. Onun yanında bu hizmeti gönlüyle, kal
biyle iyi görmek için çalışanların terfihi, tak
diri, taltifi keyfiyeti gelir, öğleden evvel de 
temas ettiğim gibi, şefkat ve merhamet, iyi 
çalışan memurlar aleyhinedir. Bugün iyi çalı
şan memurlar müteessirdir. Azap içindedir, iyi 
çalışanın takdir edilmesi ne kadar lüzumlu ise 
ıhizmete karşı lakayt olanların aynı derecede 
tecziye edilmesi, bizzat hizmetin zaruri bir 
icabı olarak telâkki edilmek lâzım gelir. (Soldan 
bravo sesleri). 

Misal arzedeceğim: Hâlen yürürlükte bulu
nan kanun 25 hizmet yılını dolduranlardan, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 20 hizmet yılını 
doldurmuş olanların kendi talepleriyle emekliye 
ayrılabilmelerine imkân sağlamaktadır. Şu halde 
bu kanundan gaye, hizmetin iyi görülmesi değil, 
fakat vaziyetleri muayyen bâzı memurlara, hiz
met aleyhine olarak kolaylık sağlanmasıdır. Bu 
çeşit hükümler, telefonlarla komisyonlarda halle-
dilegelen işlerden olduğu, uzun yıllar Anka
ra'da kalanların malûmları olan bir keyfiyettir. 

Hizmetin iyi görülmesi karşısında, hakikaten 
refahını, Devlet çarkının iyi dönmesinde ariyan 
her memur böyle bir kanunun çıkmasından mem-
nunduı*. (Soldan bravo sesleri) Sabahleyin söy
ledim, bendeniz de memuriyetten geldim. Haki
katen iyi çalışanla kötü çalışanlar arasında katî 
ve kategorik tefrikler yapılmadığı içindir ki, iyi 
çalışanlar yavaş yavaş işe karşı lâkayıt davran
ma beşerî itiyadını kazanmaktadır. însan oğlu 
teşvik, takdir görmediği müddetçe, iyi çalışan, 
muvaffak olan, takdir edilmediği müddetçe el
bette günün birinde işi terkedecektir. Suya gi
dip destiyi boş getiren de dolu getiren de bir ol
duğu müddetçe herkes boş dönecektir. 

Memuriyet statüsünün bir istikrar istediğini 
ifade ettiler. Hiç şüphesiz ki bunun istikrarsız
lıkla bir alâkası yoktur. Mevzuubahis olan, 25 
yılını doldurmuş olan memurlardır. Bunun dı
şında olan memurların en ufak bir huzursuzluk 
duymalarına sebep yoktur. Vekile selâm verme
diğinden olmuştur demeyip daha müsait bir ifa
de ile politik mülâhazalarla memur uzaklaştırı-
labilir dediler. Hayır. Muvaffak olan bir memur 
Hükümetin muvaffakiyetinin âmillerinden de
mektir. Ben pnun hizmetinden istifade ederim vt 
istifade etmek benim muvaffakiyetim için şart
tır. Ancak idareye yük olan ve kadro işgal eden 
memurlar, yenilerini oraya getirmek imkânını ve 
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alt kademlerden gelenlerin Önlerini tıkamakta
dır ki, bunu idari bir tedbire bağlamak lâzımdır. 

Ne kadar fikirlerini müdafaa ederlerse et
sinler, eski devirlerde böyle konuşulmadığı için 
garip gelir, mesuliyet yükünü biz taşıyoruz, siz 
ittifakla karar verseniz dahi biz bunu tatbik etmi-
yebiliriz. Fakat buna rağmen biz sizlerin bizi ir
şat etmenizi tenvir ve ikaz etmenizi hüsnü telâkki 
ederiz. 

Bu bakımdan Hükümetin memurlarla iş tutu
muna dikkat etmeden, memurlarla münasebeti 
külliyen bertaraf ederek, hatta Hükümetin mu
vaffakiyetini sağlamak için becerikli, kabiliyetli 
memurlara olan ihtiyacı dahi kendi aleyhinde 
kullanmak suretiyle politik maksatlarla atar di
yorlar. Politik kelimesini kullanmak suretiyle 
işi olduğundan başka bir mecraya intikal ettirmek 
tamamen yanlıştır, ve Hükümetin aklından ve 
hayalinden geçen bir iş değildir. Arzettiğim gibi, 
muvaffak memur, siyasi kanaati bizim için ma
lûm değildir, ben onu araştırmam ve araştırma
ya da tenezzül etmem. Muvaffak memurun si
yasi kanaati benim kanaatime, Hükümetin ka
naatine aykırı olsa dahi, bizim için muhterem
dir ve vicdanlarmdadır. Şayanı arzudur ki, bü
tün memurlarımız siyasi kanaatleri ile hem ahenk 
olarak rey sandıkları başına gitsinler, va
tandaş olmanın mümeyyiz vasfı budur, diğer ta
rafı tebaadır arkadaşlar. Şu halde biz memur
la rımızm rey hakkına en ufak bir şüphe düşür
memeyi ima ederken ve onların siyasi kanaatle
rinin ne olduğu bizce malûm değilken onlara si
yasi mülâhazalarımızı empoze etmek hakikaten 
bir başka zihniyetin mahsulü olabilirdi ama, bu 
devrin mahsulü değilidr arkadaşlar. (Soldan: 
Bravo sesleri). Şu halde kanun tasarısının istih- -
daf ettiği hususların neticesi, katiyen memurlar 
statüsünde bir istikrarsızlık temin etmek olmı-
yacaktır. Ya ne olacaktır? Hizmetin iyi görül
mesi arkadaşlar. 

Kadroların muayyen ölçüde hafifletilmesi, 
ile memur zümresinin terfihi yolunda bir adım 
daha fazla atılmasının sağlanması mümkün ola
caktır. Sayın Barutçu arkadaşımız hâkimler 
mevzuunda netice itibariyle çok ağır bir hüküm 
verdiler. Yirmi beş yıl şerefi ile hizmet eden 
bir hâkimin yirmi altıncı yıl dört sene daha 
hizmette kalabilmesi için vicdanından gelen 
sesi susturacağını iddia ettiler, bu memleketin 
hâkimlerini istihkar etmek olur arkadaşlar. (Sol-
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dan bravo sesleri). Malî menfaatlardan çok da
ha fazla mânevi kıymetlere ehemmiyet veren 
memurlarımız vardır. (Çok var sesleri). Son 
zamanlarda kendilerine 1500 - 2000 lira teklif 
edilen yüksek memurlardan Maliye Vekili kal
malarını rica etmiş ve her zaman yüksek ücret 
alabilirsiniz bu hizmetten kaçmayın demiştir. 
Bu vaziyette olan memurlarımız vardır ki on
lara dışarda çok daha yüksek ücret teklif olun
masına rağmen kendilerini vazifelerinde tut
maya çalışmıştır, ve onlar da kalmışlardır. Hü
kümet adına teşekkür etmeyi vicdani bir borç 
bilirim. (Soldan bravo sesleri). Şu halde mev
zuu,' politik çerçevesinin dışında tamamen teknik! 
olarak mütalâa etmemiz lâzımdır. 25 hizmet yı
lını dolduran memurlar, kendi zanları gibi mad
di bağlarla hareket «den memurlar değildir. 
Bilâkis, kendilerini, şerefli 25 hizmet yılını dol
duran insanlar olarak kabul etmekteyiz. Hele 
adlî mevzularda birden bire çok kanaat de de
ğiştirdiler. Zaman oldu aleyhlerine,'zaman oldu 
lehlerine konuşuyorlar. Adlî mevzularda hâkim
lerimizin vicdani kanaatleri hilâfına üç beş se
ne için hareket edeceğini kabul etmek bu mem
leketin kazai işlerde çalışanlarına karşı ağır 
bir hüküm olur. Biz bu ithamı reddederiz. 

Tasarının Anayasaya muhalefeti mevzuuna 
gelince; bu mesele o kadar umumi bir şeydir 
ki, her mevzuda biraz siyasi hüviyet bulundur
mak istedikleri, her.mevzuda muhalefetteki ar
kadaşlarımızın Anayasayı daima ortaya attık
ları, mevzu veya muameleyi antidemokratik di
ye tavsif ettikleri artık cümlece malûmdur. Bu 
bakımdan kendilerine mesnet olarak aldıkları 
ilim heyetinin raporunda, Men'i îsrafat Kanu
nu da anti demokratik diye tadat edilmişken 
ikide bir hakikaten üzerinde durmak istemediği
miz, istemediğimiz çünkü âmme hukuku pren
sipleri bakımından imza konulmaması lâzımge-
len bir vesikada müşahede edilen hali daima 
müdafaa ettiler ki, âmme hukuku prensipleri 
bakımından kendilerinin de müdafaa ettikleri 
bu yolu bırakmalarını rica edeceğim. Anaya
sa,, antidemokratik ve saire gibi sözler, efkârı 
umumiyenin mevcut olmadığı devirlerde hod
behot ileri sürülen, kullanılan tabirlerdi. Bu 
gün ne Meclis dört duvar arasında çalışmakta, 
ne komisyonlar odalar içerisinde çalışıyor vazi
yette değildir. Aynı suretle Hükümet de geniş 
bir efkârı umumiyenin murakabesi altındadır. 
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Bugün bütün millet işleri umumi efkâr muva
cehesinde icra ve münakaşa edilmektedir. Ana
yasaya muhalif olmak keyfiyetine gelince; mad
deler tetkik edilmek suretiyle, hattâ daha öte
ye giderek, zabıtlar tetkik edilmek suretiyle, 
esbabı mucibe lâyihaları tetkik edilmek suretiy
le teker teker tadat edilip yüksek heyetinizi 
inandıdıcı doyurucu birtakım sebepler ortaya 
atılmadan, mücerret Anayasaya mugayeretin 
sizlerce mesmu bir keyfiyet olmryacağı mu
hakkaktır. 

Bu sebeple kendilerine bu konuşma zaviye
sinde mesnet aramaları lüzumunu bir kere daha 
hatırlatmaya müsaade etsinler. Bu takdirde bu 
kanun tasarısı Yüksek Heyetinizce kabul edildi
ği takdirde memurlar arasında bir huzursuzluk 
olmıyacaktır. Bilâkis memurlar teşvik edilmiş 
olacaktır. Memur statüsünde yapılması lâzım-
gelen tadilât karşısında Yüksek Heyetinizin rey
leri tecelli edecek, tutulması lâzımgelen tutum ve
ya takip edilmesi lâzımgelen istikamet bu vesiy-
le ile belli olacak ve Hükümet ona göre çalışabi
lecektir. Bu sebeple tasarının tasvibinize iktiran 
etmesini rica ediyorum. (Soldan : Alkışlar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; tasarının aley

hinde konuşan arkadaşlardan ve Hükümet na
mına noktai nazarını ifade eden Bakan arkadaş
lardan sonra benim söyliyeceğim sözler çok az kal
mıştır. Bu sebeple mâruzâtım çok kısa olacaktır. 

Memurlarımızın tâbi bulunduğu statüye ta
allûk eden bir tasarıyı müzakere etmekteyiz. 
bu itibarla evvelâ memurlarımız hakkında Hü
kümet Reisi olarak birkaç kelime maruzatta bu
lunmama müsadde etmenizi rica ederim. Biz 
devlet memurlarının, umumiyetle, çok vazi
fe gördüklerini, namuslu ve dürüst insan
lar olduğunu, Türk devlet memurunun, bütün 
diğer memleketlerdeki devlet memurlarından, 
fazilet ve dürüstlüğü muhafaza etmek bakımın
dan, daha ileri bir itina içinde bulunduklarını, 
tahdisi nimet kabilinden, bu kürsüden ifade 
etmeyi bir vazife telâkki ederim. (Bravo sesle
ri, alkışlar) Böyle olduğu içindir ki, biz, Tür
kiye'de muazzam bir inkılâp hattâ ihtilâl deni
lecek derecede büyük bir değişiklik olmasına 
rağmen devlet memurlarının hiçbirini, bu deği
şiklik neticesinde, cezai takibata mâruz bırak
madık, hemen hemen % 100 ünü muhafaza ettik, 
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Eğer böyle olmasaydı, kendilerine bugün şu kürsü- ı 
den ifade ettiğim teşekkür hislerimi ifade etmek 
benim için müşkül olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel şu
nu da arzetmek isterim ki; bu müzakere ettiği
miz tasariyle bir rejim değişikliği mevzuubahis 
değildir. Bunun üzerinde % 100 bir katiyetle 
durmak icabeder. Burada yapılan değişiklik, sa
dece 30 senenin 25 seneye indirilmiş olmasından 
ibarettir. Başka türlü bir rejim değişikliği ba
his mevzuu ise, bu iddiada, olan arkadaşlarımın 
bu kürsüde, tasarının maddelerini göstermek 
suretile, bunu ispat etmeleri icabeder. Binaena
leyh, işi iğlâk ederek, memurin statüsünün esa
sında değişiklik yapılıyormuş gibi göstermek, 
havayı demagojik tesirler altında bulundur
mak suretiyle bir dâvayı kazanmak veyahut 
da böyle bir dâvayı müdafaa eder görünmek, 
ancak bu dâva ile alâkalı olanların ruhlarında 
yaratılacak müsait tesirden istifade etmek mak
sadına matuf olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, başının üstünde 
Demokles'in kılıcı varmış gibi 20 seneyi biti
ren memur bir korku altında kalacakmış, keyfî 
olarak tekaüde tâbi tutulacakmış, bu ve buna 
benzer bütün iddiaların hepsi 30 sene haddi 
için de varittir. Aynı vaziyet, hâkimler hakkın
da da vâkıdır. Vesveseli insanlar daima bulu
nabilir. Bunlar, memuriyetlerinin on beşinci se
nesinde dahi, 30 ncu senesinde ne olacaktır diye 
endişeye kapılabilirler. Daha az vehimli, daha me
tin olan insanlar ise, 25 senesini aştıkları halde, I 
dürüst vazife gördüklerini bildikleri, buna kani 
oldukları için, ruhlarında en küçük bir tesir, bir 
yeis hâsıl olmadan vazifelerine rahat rahat devem 
edebilirler. Binaenaleyh bu, bir mizaç meselesi
dir. | 

Muhterem arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımız, bir hâkim veya vazifeli bir Devlet 
memuru ne dereceye kadar vazifesinde ileri gi
derlerse, tekaütlük sinnine yaklaşırsa o derecede j 
bir korkunun tesiri altında bulunur, demektedir- j 
ler. İleri sürdükleri bu iddia neye müncer ola
bilir?. Burada, bir mesele üzerinde, hukuki bir , 
mesele üzerinde esaslı olarak durmak ^zımgelir. 

Arkadaşlarımız, memur hakları gasıp tehdidi 
altındadır diye iddialar serdettiler ve bu dâva
larının delillerini iki esasa istinat ettirdiler : 

Birisi, insan hakları, diğeri Anayasamızın 
bahşettiği haklar. İnsan haklarının memur sta- | 
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tüsünde yer almış olabileceğini kabul etmek bi
raz müşküldür. İnsan hakları denilen mefhum o 
derece seyyaldir ki, memurin statüsünde ne de
receye kadar yer alması lâzımgelirse, Devlet me
muru olmıyan ve fakat yine bu vatanın evlâdı 
olarak, ticarethanelerde, müesseselerde, şirket
lerde ve bankalarda ve çeşitli vazifelerde memur
luk ve ecirlik yapmakta olan ve sayısı milyonla
rı bulan Türk vatandaşların da bu haklardan 
aynı derecede istifade etmeleri insan haklariyle 
müdafaaya kalkıldığı takdirde, bunun böyle ol
ması icabeder. Binaenaleyh bu seyyal mefhumun 
mevzuumuzdaki hissei tatbiki çok az olmak ica
beder. 

Muhterem Faik Ahmed Barutçu arkadaşım, 
Anayasanın Türk'lerin haklarına mütedair olan 
maddesini ele alarak ve memur olacak Türk'ün 
hukuku siyasiyeyi hais olması, ibaresinden işi 
ileri götürerek, icranın başında bir partinin hü
kümeti bulunmasından dolayı memurların ka
naati siyasiyeleri dolayısiyle taaddiye mâruz 
kalabileceklerini iddia suretiyle memurlara temi
nat ve hak talebinde bulundular. Muhterem ar
kadaşlar, memur haklarının Anayasadan alın
dığına dair olan iddia da katiyen varit değildir. 
Çünkü, Anayasada sadece memur olabileceklerin 
hukuku siyasiyeyi haiz olması yazılı bulunmak
tadır. Anayasa, bu ibaresiyle, Devlet memuru
nun siyaset yapabileceğini ifade etmiş değildir. 

Devlet memuru politika yapmaz. Devlet me
muru vazifesini siyasete karıştırdığı taıkdirde 
onu kulağından tutup atmak lâzım'gelir. Bu 
kanaatte •müşteretk miyiz, değil miyiz, Faik 
Ahmed Barutçu? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Traıbzon) — 
Beraberiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müşterekiz. O halde, Anayasadaki o iba
re, kasdettikleri mânaya asla gelmez^ Memu
rin Kanununun 9 mcu maddesi; «Memurların 
siyasi cemiyet ve kulüplere intisap ve devam
ları, her nevi intihabata müdahaleleri, siyasi 
neşriyat ve beyanda bulunmaları memnu ve 
'bilmuhakeme sübutu halinde tardlarını mucip
tir. Vekillerin memur kılacakları memurlar ve 
onun salâhiyet verecekleri memurlar beyanat
ta bulunabilirler» demektedir. Siyasi hakkı 
haiz olmak yolundaki ibarenin mânasını, bu 
suretle anlamak lâzımgelir. 
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O halde arkadaşlar, memur statüsü üzerin- | 

deki hükümler, ne insan haklariyle, ne de bu 
hakların Anayasadan alınmış olduğu misali ile 
kabili müdafaadır. 

Diğer taraftan; muhterem arkadaşımızın 
dediği gibi, beğendiğimiz şeye demokratik, 
beğenmediğimiz şeye antidemokratik yaftasını 
yapıştırmak suretiyle meseleleri halledivermek, 
hakikaten demagoji yolunu aıçmak demektir. 
1950 inkılâbından bu yana üç yıl geçti, 'bunla
rı bir hayli tecrübe ettik. Fakat artık bunları 
bir tarafa bırakıp da meselelere serin kanla 
bakarak objektif Ölçülerle meseleleri halletmek 
zamanının geldiğine kaani bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, teokratik idarelerde, 
Devlet memuru kuvvetini ve hakkını, Allah'ın ve
kili veya Allah namına bir memleketi idare etti
ği farzolunan adamdan alırdı. Otokratik idare
lerde bizatihi hak sahibi olan otokratın sahip 
olduğu hakkı Devlet memuruna teffiz etmesi şek
linde, memurun hak sahibi olduğu farzolunur-
du. Bu, Devlet memurunun, Devletin kendisi ve
ya Devletin bir parçasıymış telâkkisini telkin 
edebilecek, kabulünü icabettirebilecek bir görüş
tür. Biz ise, ne teokratik, ne de otokratik idare
lerde olduğu gibi, memurun Devletin bir parça
sı olduğunu ne de bunların hak kaynağını otok-
ratin veya teokratik idarenin başında bulunan 
zatın teffizinden almakta bulunduğunu kabul et
mekteyiz. O halde bunların hak ve hukuk kay
nağı nedir? Devlet memurunun hak ve hukuk . 
kaynağı, sadece ve sadece bir mukaveledir. Erir
lik ve memurluk, yalnız Devlet hayatında görül
mez. Topluluk hayatının her safhasında gö
rülebilir ve yalnız 300 bin Devlet memuru değil/ 
milyonlarca memur vardır. Devlet hayatında I 
Devlet memurunun mukavelenamesi, statüsü, bir 
kanun şeklinde tecelli ediyor. Çünkü ta
raflardan birisi Devlettir. Hususi ha
yattaki, hususi sahadaki memurlar bah
sinde iş verenle iş gören arasındaki mü- . 
nasebet, Devlet memurları hakkında, Memurin 
Kanununun tanıdığı hükümler dâhilinde bir 
mukavelename şeklinde tecelli etmektedir. 

Binaenaleyh memurun hakkını, büyük lâflar
la, Anayasaya, inşan haklarına, demokratik anla- ı 
yısa, demokratik zihniyete, şuraya buraya, Dev
letin bir parçası olmak telâkkisine ve prensibine 
dayanmaktan ziyade, vaziyeti olduğu gibi, ol- I 
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duğu noktada görmek ve bunu bu suretle mü
talâa etmek yerinde olur. 

O halde, şimdi muhterem arkadaşlarıma so
ruyorum :; Devlet memurunun, diğer memurlar
dan bir imtiyazı, bir farkı var mıdır? Vardır, 
çünkü, Devlet memuru, hükümranlık haklarını 
kullanmakta olan ve hükümranlık haklarına sa
hip olan Devletin ve hâkimiyet tasarruflarında 
bulunan Hükümetin organıdır ve statüsü ka
nunla taayyün etmiştir. Ayrıca âmme hizmeti 
görmek gibi mesuliyetli bir vazifeyi görüş tar
zına göre umumi menfaatler veya zarardide ede
bilecek bir sahada çalışıyor olmasının ortaya çı
kardığı bir hususiyet mevcuttur. İşte bu husu
siyete binaendir k i ; Devlet memuruna muayyen 
haklar tanınmıştır. Bu muayyen hakların kay
nağı, arzettiğim gibi, kanun şeklinde tecelli 
eden statü ve mukaveleden ibarettir. 

Şimdi, bu mukavelenin akdinde riayet edil
mesi lâzımgelen hususlar neler olması lâzımge-
lir? Bu mukavelenin akdinde, Devlet memuru
nun her an keyfî azillere mâruz bırakılması, 
istikbalinin teminat altına alınmaması, âmme hiz
metlerinin yürütülmesi bakımından bir mahzur 
teşkil eder. Statünün ve mukavelenin gayesi, 
memura hak tanımak değil, âmme hizmetlerinin 
lâyıkı ile ve kifayetle yürütülmesini temin et
mektedir. Fakat bunun zımnında, memura 
muayyen haklar da tanımaktadır. İstikballerini 
teminat alında bulundurmak zarureti âmme hiz
metlerinin iyi yürütülmelinin bir zarureti ola
rak ortaya çıkar. (Bravo sesleri). Keyfî ve indi 
azillere tâbi bulundurmanın bu mahzurları kar
şısında bu, ifrata gitmek, diğer taraftan Devlet 
memurunun koltuğu ve mevkii ile kendisi ara
sında mülkiyet münasebetine benzer muhkem 
bir münasebetin tesisi de tefrita gitmek demek
tir. Yani, bir taraftan Devlet memurunu key
fî ve indî muamelelerin mevzuu haline getirme
mek lâzımdır. Diğer taraftan da memurun kol
tuğu ve mevkii ile kendisi arasında bir mülki
yet rabıtası tesis etmek, yani mahkemeyi kadı
nın mülki haline getirmek de, âmme işlerinin 
yürütülmesinde çok esaslı mahzurlar doğura
bilir. Bu ifrat ve tefrittan doğan intibaı biz 
kendi yaşadığımız hayatta edinmiş bulunuyo
ruz. Asıl müesseseyi ortadan kaldırıp, Devlet 
memuruna, mevkii ile yüksek ve muhkem bir 
rabıta tesis ettik. Devlet memuriyetinde ada
leti müşahede ettik. Bir arkadaşım, burada ko-
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rıuşurken, ve daha diğer ticarethane memurla
rının ne derecelere kadar iyi çalıştıklarını ifade 
etti. Ben, aynı neticeyi Devlet memurları için 
arzu ettiğinden değil, bu noktada bu iddiayı 
serdeden arkadaşıma hatırlatmak için şunu ar-
zedeyim ki, o bankanın veya o ticarethanenin 
memuru, o bankaya, ticarethaneye veya kendi
si çalıştıran zata faydalı olmadığı anda, iş 
verenin kendi işine nihayet verileceği kanaatine 
sahiptir. Bundan çıkarılacak netice şudur ki 
mevkii ile kendi arasında lâyenazillik gibi mül
kiyet rabıtasının tesisi, Devlet memurunun iyi 
çalışmamaya götürebilir. Devlet memurunun 
hakkı düşünülür ve konuşurken, ibadullahı da 
düşünmek ve konuşmak Büyük Millet Meclisi
nin mühim ve esaslı vazifelerindendir. (Soldan: 
Bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarı ile yaptı
ğımız, otuz senede tekaüt edilebilme haddinin 
25 seneye indirilmesinden ibarettir. Tekrar ar-
zediyorum, rejimde en küçük bir değişiklik 
dahi yapılmış delildir. (Sağdan hâkimlerin va
ziyeti ne olacak sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; hâkimlerde de 
vaziyet aynıdır. Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
burada konuştu. Nihayet tekaütlük müddeti 
yaklaşıyor diye mutlaka tesir altında kalacak-
larsa, yaşları ilerlemiş ve dereceleri yükselmiş 
olan hâkimlerimizin esaslı surette tesir altında 
kaldıklarım kabul etmek lâzımgelir. (Bravo, 
sesleri). 

35 seneyi ikmal ettiği halde dahi, Hüküme
tin kabulü ile 66 yaşnda da hizmet etmek, 67 
ve 70 yaşma kadar da hizmet etmek imkânı 
mevcuttur. Demek ki Hükümetten bir lûtfu ve 
atıfeti daima memuldur. 

Muhterem arkadaşlar, bir yanlış telâkkinin 
daima zebunuyuz. Bunu değiştirmek lâzımge
lir. Hükümet denilen müessesenin daima taad-
diye giden ve daima eline geçirdiği salâhiyet
leri kötüye kullanan bir müessese olduğu zeha
bına istinat ettirerek, hükümlerimizi yürüt
mekteyiz. Bunun katiyen böyle olmadığını ka
bul etmek lâzımgelir. Eğer böyle olsaydı Hükü
meti şuursuz alet ve vasıta diye kabul etmek 
lâzımgelirdi. Böyle şuursuz bir âlet ve vasıtaya 
Devlet ve millet mukadderatının teslim edil
mesi de elbette mantıksız bir hareket olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, akıllı ve şuurlu bir 
teşekkül olduğunu kabul etmemiz lâzımgelen 
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Hükümetin, Devletin iyi memurlarını iyi çalış
tırması ve onları gözünden sakınarak muhafaza 
etmesi, mantığın tabiî bir icabıdır. Hükümetleri 
kendi bildiği dalı kesen gafiller mevkiinde te
lâkki etmek, yanlış bir faraziyeden ibarettir. 
Binde bir istisnası olmakla beraber, hâdiselerin 
aksi suretle tecellisinin çok tabiî olduğunu ka
bul etmek lâzımgelir. Bu dediğim o derecede 
doğrudur ki, 1945 te kurulan ve 1950 de vazi
fe başına gelen Demokrat Partinin bu beş sene 
içinde o devrin tahakküm rejimine vasıta olan 
Devlet memurlarının olan, hak nahak, bu dere
cede zulüm ve gadre mâruz kalmış olmasına 
rağmen, o devrin Devlet memurlarını asla mu
aheze edecek bir mevkie düşmemesi ve onları 
bir kardeş muamelesine tâbi tutması bu sözle
rimin samimiyetinin esaslı delilini teşkil eder. 
(Soldan bravo sesleri), (Alkışlar). 

Ondan sonra sevgili arkadaşlarım; haddi, te
kaüt haddini 25 seneye indirmekle bir taraflı ta
sarrufta, bulunmuyor değiliz. Bundan yalnız 
Devlet, Hükümet menfaattar oluyor değildir, 
aynı hakkın istifasını Devlet memuruna da ta
nıyoruz. Yarın hayat konjonktürü öyle tecelli 
eder ki, devlet memuru olmak bir imtiyazdır. 
Aksi de varit olabilir, memlekette iktisâdi geliş
me ile vatandaşların kazanç seviyesi yükselir, öy]e 
zaman gelir ki, devlet memurunun vasati kazan
cı memlekette yaşama seviyesinin aleyhinde te
celli edebilir. Binaenaleyh, devlet memurları da 
25 sene devlet vazifesinde kaldıktan, sonra, va
zife ifa etmek mesuliyetini üzerinde taşıdıktan 
sonra kendisini serbest addetmek ve bu hüküm 
kendisine ağır geldiğini hissettiğinde bu serbes
tisini istimal etmek arzularını kullanabilir. Bu 
suretle devlet memurunu vaktinde serbest bırak
mak ve hayatmı tekrar tanzim edebilecek bir 
sinde kendisine serbestisini iade etmek keyfi
yetini, memurun lehine bir hüküm olarak kabul 
etmek lâzımgelir. 

25 senede emekliye sevketmek hakkını Hü
kümete verdiğiniz takdirde, 25 senesini bitirmiş 
olan bütün devlet memurlarının kapı dışına atı
lacağını kabul ve farz ederseniz hata etmiş 
oluruz. 

Bugün 30 senesini ikmal etmiş olan devlet, 
memurlarının emekliye şevke dilmesi hakkı Hü
kümetin elindedir. Bu hakkı istimalde ne dere
celerde imsak olunduğunu, rakamla, misal ile tet
kik ettiğimiz takdirde derhal kabul buyuracaksı-
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nız. Had 25 seneye indikten sonra bu yaşlarda 
tekaüt etmek vakaları, çok daha genç (mamur
lar bahis mevzuu olduğu için, nispet olarak 
daha da azalacaktır. 

Hükümeti şuurlu bir teşekkül olarak kabul 
etmek ve garazkâr hareket ettiğine asla ihtimal 
vermemek suretiyle Devlet memurluk ve amir
liğinin asıl hedefi, âmme işlerinin iyi yürütül
mesi olduğunu göz önünde tutarsak bu gayeyi 
tahakkuk ettirecek hüküm ve salâhiyetleri ka
bul etmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zannolunduğu 
.gibi mürakabesizlik de değildir. Murakabe, de
mokratik rejimlerde 'bir tek nevide cereyan et
mez. Murakabenin birçok nev'inin câri ve hü
kümran olduğu demokratik sistemler vardır. 
Kâmil Boran arkadaşımızın, hâkimler hakkın
da ne gibi muamele yapıldığını anlamak için 
verdiği sual takririni hatırlamaktayım. İkti
dara geldiğinizden beri şu kadar müddet zar
fında kaç hâkimin yerini tebdil ettiniz, kaç 
müddeiumuminin yerini tebdil ettiniz, bana 
hesabını veriniz, dedi. Ve bu hesabı biz millet 
huzurunda kendisine vermek mecburiyetini de
ğil, vazifesini seve seve yerine getirdik. 

Eğer, bir haksızlık geniş ölçüde taaddüt edi
yor gibi görülecek olursa, bunda bir adaletsiz
lik kokusu gelecek olursa demokratik nizamın 
çeşitli murakabe müesseseleri derhal harekete 
geçer, Büyük Millet Meclisine arzuhal verile
bilir, Muhterem B. M. Meclisi azaları harekete 
geçebilir, matbuat yazar. 

Diğer taraftan memura da bu hakkı, yani 
tekaütlüğünü talep etme hakkını vermenin ya
nında kendisine bütün diğer hakları da vermiş 
oluyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Devlet hizmetinin dı
şında çalışan bir milyon, iki milyon ecir ve me
murun vazifelerine nihayet verebilmek husu
sunda hiçbir kayda tâbi olmıyan hususi teşeb
büs sahiplerinin, şirketlerin iki dudağı arasın
da olmak fevkalâde tabiî telâkki olunuyor da 
Devlet memurunun bu derecelere kadar mııh-
fkem olan hukuku üzerinde bir indirme haddi 
yapıldığı zaman vatan elden gidiyor gibi, vazi
yet tehlikeli olarak tasavvur olunuyor. Bu 
mevzua haddizatında haiz olduğu ehemmiyetin 
çok üstünde bir ehemmiyet bahşetmek, tevcih 
etmek demek olur. Bendeniz böyle bir hakkın 
salâhiyetin verilmesini evvelâ ve evvelâ âmme 
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i 'hizmetlerinin iyi görülmesi bakımından zaruri 
j görmekteyim. Ondan sonra da Devlet memu

runun bizzat kendisi için ağır bir hüküm teşkil 
| edeceği kanaatinde değilim. Nihayet, Devlet 

memurunun 25 sene sonra, 25 senelik bir hiz-
I meten, bir iş verme ve iş görme devresinin so-
j nunda bir muhasebe yaparak; ya onun, ben, ar

tık sana hizmet etmiyeceğim, demesini, yahut 
da Devletin; biz artık senin hizmetinden müs
tağniyiz demesini kabul etmek tabiî olur. 

Ondan sonra biz bu gibilere haklarını vere
ceğiz. İkramiyelerini vermekteyiz, vereceğiz. 
Ve nihayet bunların, bu memurlarımızın başı
na gelen iş; millî hudutlarımız dışına çıkarıl
mak değildir. Yani bu derece vaveylaya sebep 
teşkil edecek bir vaziyet ortada mevcut değil
dir. 

Bendeniz; demokratiktir, antidemokratiktir, 
Anayasaya mugayirdir gibi büyük lâfları mev
zuun haiz olduğu ehemmiyetle gayrimütenasip 
gördüğüm için biraz mübalâğalandırılmış, biraz 
şişirilmiş, biraz da politik sahalara fazlaca 
yer verilmiş olması neticesine bağlamaktayım. 
Böyle bir salâhiyet verdiğiniz takdirde sadece 
âmme hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini te
min etmiş olacaksınız. Murakabe yine elinizde
dir. Bu salâhiyetin iyi kullanılmadığını Millet 
Meclisi olarak hissettiğiniz anda bunları türlü 
çeşit müeyyidelere bağlamak ve nizamın esasını 
değiştirmek yine elinizdedir. Bir defa verece
ğiniz fakat tekrar ietiyemiyeceğiniz bir hak mı 
talep edilmektedir sizden? Bugün cemiyetteki 
ıstırap, Devlet memurunun mevkiinde çok muh
kem bağlı olmasından belki ileri gelebilir. Fa
kat Devlet memurunun hayatındaki istikrarsız- * 
lıktan cemiyet içinde esaslıdır ıstırabın mevcut 
olduğuna bendeniz kani değilim arkadaşlar. 
(Soldan alkışlar). 

REİS — Faik Ahmed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

«Fethi Çelikbaş arkadaşımızdan ben daha esaslı 
cevaplar bekliyordum. Arkadaşım icraya geç
tikten sonra nazarlarını değiştirdiler. Bâzı 
noktalarda bizimle beraber olacağına şüphe et
miyordum. Arkadaşımızın eski fikrine aykırı 
olarak icranın noktai nazarını müdafaa etmesi, 
bize bu salâhiyetler verildiği takdirde merak 
etmeyin mağduriyete mahal vermeyiz sözünün 
ne dereceye kadar teminat teşkil edeceğini tak-

I dire kâfi gelir sanırım. Beşeridir bu arkadaş-
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lar. Biz iyıî tatbik ederiz, etmek isteriz, ola
bilir, fakat bu, teminat değildir. Bakan hissi
yatın tesiri altında da kalabilir. İnsandır buda 
olabilir. Kaldı ki, biz haksızlığa meydan ver
meyiz dediklerine göre bir haksızlığa meydan 
verildiği takdirde memur için müeyyide tesis 
etmenin mahzursuz olacağını kabul etmeleri ica-
beder. Mağduriyetine mahal verenler olursa 
kaza merciine müracaat edecek demektir. Bun
da mahzur telâkki etmeye imkân yoktur. 

Arkadaşım başka memleketlerle mukayese 
yaptığımı söylediler, ben mukayese yapmadım. 
Harb dolayısiyle her memlekette kadroların 
armış ve harbden sonra da bu kadroların azal
tılması zaruretinin baş gösterdiğini ifade ettim. 
Yirmi beş yılı doldurmuş ehliyeti olmıyan me
murları rızalarına bakmıyarak tekaüde sevk-
edebileceklerse memurun kaza merciine müracaat 
hakkı mahfuz olmak şartiyle bu bir defaya mah
sus olsun dedim. Arkadaşımız dediler ki ; bir 
memuru kendi kadrosu ile başka yerde istihdam 
etmek gibi daha nice tenkid edilecek usuller 
mevcuttur. Sakatlığım kabul ettikleri böyle bir 
usulün muhafaza edilmesini kendilerinden isti-
yeıı yoktur. Onu da düzeltsinler, böyle, usul 
var diye diğer bir bâtıl usulün müdafaası vecih-
siz olmaz mı? Arkadaşımız mutlak salâhiyetle
rin keyfî muamelelere meydan vereceğini, lüzu
mun takdirinde bâzan isabtsizlik olabileceğini 
binaenaleyh memura kazaya müracaat hakkının 
verilmesi yerinde olacağı tezini kendileri vak
tiyle müdafaa ediyorlardı Doğru olan fikir bu
dur. Hukuki emniyetin teessüs edebilmesi için 
bu elzemdir. Barutçu işin şathiyatında değildir 
as1! ruhuna temas etmiştir. Fakat kabul etmek 
lâzımgelir ki, cevaplar tatmin edici değildir. 

Memur hakkında keyfî muamele tatbik edil-
miyecektir. Ya edilirse ne olacak? Onu söyler 
misiniz bana? Hiç edilmezmiş bu nasıl iddia edile
bilir arkadaşlar? Hangi demokratik memlekette 
ve daha olgunlaşmış memleketlerde dahi böyle 
bir iddianın ileri sürülmesine imkân olmadığına 
göre haksızlığa karşı müeyyide derpiş etmekte 
mahzur olabilir mi? 

Sayın Başvekil buyurdular ki, biz sistem de
ğiştirmiyoruz, biz esasen 39 ncu maddede mev
cut olan sistemi muhafaza ediyoruz. Kabul edil
mesi lâzımgelir ki, Yüksek Meclisin tefsirinden 
evvel vaziet böyle değildi. Evvelki vaziyet de 
haksız görülen ve keyfîliğe giden muameleler 
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j karşısında alâkalı memurun Danıştaya müra

caat hakkı kabul edilmişti, bu sistem tefsirle 
değiştirildi. Farzedin ki, sistem eskisinin aynı
dır, mühim olan bu sistem doğru mudur? Yani 
haksız muameleye mâruz kalan bir memurun 
kaza merciine müracaat hakkının kabul edil
memesi sistemi doğru mudur, değil midir Me
sele buradadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu sistemi kim koydu? 

I FAİK AIIMED BARUTÇU (Devamla) — 
Biz koyduk, düzeltiverelim, sakatlığı görül
müştür diyoruz. Ben âmme hukukunun esasını 
söylüyorum. Demokratik sistemin icabını söy
lüyorum. 

Ben memurun siyasi hak sahibi olduğunu 
söyledim. Sayın Başbakan bundan memurun 
siyaset yapmak hakkı olduğu mânasını çıkar
dılar. Memurun siyaset yapması mevzuubahis 
değil, o, siyasetle meşgul olamaz, kanun mene-
der. Mesele o değil, mesele şu, siyasi hakkını 
kullanacaktır. Bilfarz belediye seçimi vardır, 
siyasi hakkını şu veya bu şekilde kullanmış 
olmasından dolayı hiçbir endişeye ve gadre 
mâruz kalmıyacağından memur emin olmalıdır. 

REFET AKSOY (Giresun)" — Siyasi hakkın 
mânası bu tarif ettiğiniz şekilde değildir. 

REİS — Rica ederim müdahale etmeyin, 
noktai nazarlarını söylesinler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Siyasi haklardan bahsediyorum. Seçim hakkı 
gibi reyini bir başka partinin namzedine ver
diği zaman endişeye düşmemeli, siyasi temayü
lünden emekliliğe sevk suretiyle gadre uğra-
mıyacağından emin olmalıdır. Mesele budur. 

Hâkimler meselesi : 
Ben, antidemokratiktir, Anayasa hükümle-

I rine aykırıdır, dediğim zaman gelişigüzel söy
lemiyorum, teşkil edilen İlim Komisyonunun ra-

; poruna istinaden diyorum ki, bu madde antide-
| mokratiktir, İlim Komisyonunca antidemokra

tik olarak kabul edilmiştir, diyorum, Anayasa 
prensiplerine muhaliftir dediğim zaman hâ-

I kimler teminatının Anayasada mevzuu olduğu-
I nu anlatıyorum. Hukuki esasları kendilerine 
| naklediyorum, büyük lâf yapmıyorum, hukuki 

hakikatları naklediyorum. 
Arkadaşımız, hakikatlarm kendilerini hiçbir 

suretle tesir altında hissetmiyeceklerini söyledi-

— 364 — 



B : 104 8.7 
ler. Hâkimlerin teminatını tekemmül ettirmek, I 
hâkimin menfaati bakımından değildir, adalet 
ihtiyacında olanların menfaati bakımımdandır. I 
Adaleti müdafaa edeceksin, teminatı müdafaa, I 
adaletin tarafsızlığını müdafaadır ve senin va
zifen adaleti müdafaa etmektir. Adalet kuvveti 
icranın emrine verilmemiştir, verilemez. Neden, 
Hâkimler Kanununun teminatını da kifayetsiz 
bularak, Hükümet programlarında, bu teminatın 
tekemmül ettirileceği yerinde olarak söylemiş
tir, hâkimin istikbal teminatı tarafsız adale
tin şartıdır, ne o âmmenin menfaatidir. I 

Hâkime ne zaman müracaat edersin? Tecavü
ze uğradığın zaman müracaat edersin. O icradan I 
da gelebilir, hâkime müracaat ettiğin zaman 
bileceksin ki, o her hangi bir endişenin tahtı j 
tesirinde değildir. Bu istiklâlin teminatına va-
tandaş muhtaçtır. Hâkimin icradan bir uma
cağı, bir korkusu olursa onun istiklâlinin ha
yal olacağını ben söylemiyorum, ilim söylüyor. 
Bu, şathiyat değildir. Bu realitedir. 

Hâkimlerin maaşlarının dahi Hükümet ta
rafından teklif edilemiyeeeğini söyliyecek ka
dar ileri giden hukuk adamları, vardır. Lütuf 
oradan gelir veya esirgenebilir hissinin altında 
hâkim kalmamalıdır, diyorlar. Binaenaleyh bu 
teklifler ancak parlâmentolardan gelir, gelmeli- -
dir, diyenler vardır. Bunun hikmeti vardır. Is- I 
tiklâl fikri ve ruhu bu kadar mühimdir. Şimdi 
biz istiklâlin teminatını kaldırıyoruz. Olmaz. 
O teminatın kaldırılması elbette Anayasaya mu
halif olur. Büyük lâf değil, hakikatin ta ken
disi. Arkadaşımız dediler ki, ikide bir an-
tidemoüratiktir, Anayasaya muhaliftir, söz
lerini artık ileriye sürmemek lâzımgelir. Ko
layı var. Antidemokratik sözünü işitmek iste
miyorsanız Anayasaya muhalif sözünü işitmek 
istemiyorsanız, Anayasaya muhalif hüküm ge
tirmezsiniz. Antidemokratik hüküm getirmezsi
niz, getirilen hükmün antidemokratik olduğunu 
teşkil ettiğiniz îlim Heyeti söylüyor. Sonra, 
teminatın kaldırıldığı bir yerde hâkimin is- -
tiklâlinden bahsedilebilir mi? Ve bu Anayasaya 
uygun olur mu? Anket yapınız bir ilim adamı 
derse ki, uygun olur, ben bütün bu sözlerimi 
geri alırım. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Kemal Türkoğlu arkadaşım, Hükümetin 
takdimen söz almak hakkının nizamnamede mev- I 
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cut olmadığına kani midir? Yoksa aksi kanaatte-
midir? Yani bana, sen çıkma Başvekil, her vakit 
konuşabilirsin, ben konuşayım derse, memnuni
yetle sıramı veririm. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Estağfu
rullah. 

Arka arkaya, Hükümete mensup üç hatip ko
nuştu. Biz de söz almıştık. Fakat müzakere grup
larla Hükümetin söz düellosu halini aldı. Bizim 
söz hakkımız ise kifayet önergesi ile bertaraf edi
lecektir. Yoksa istediğiniz kadar konuşun, mem
nuniyetle dinleriz. Yeter ki bize de söz verilsin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ben nizamnamenin bahşettiği bir hakla 
kürsüden konuşmaktayım. Bu hususun tesbit edil
mesine vesile oldukları için Kemal Türkoğlu ar
kadaşımı, hakşinas bir arkadaşı selâmlar gibi 
muhabbet ve hürmetle selâmlarım. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, çok sevgili, muhte
rem arkadaşım, eski dostum Faik Ahmed Barut
çu yine ortalığı biraz heyecana kaptırdı. Binaen
aleyh bu heyecan havasını, azıcık olsun, dağıt
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Kendile
ri, «antidemokratik kanun getirmeyin» ve «Hâ
kimlerin teminatı ortadan kalktı» sözleriyle kür
süden indiler. Sarahatle tesbit etmek lâzımgelir 
ki; biz, otuz senede tekaüde sevkedilme hakkım 
25 seneye indirmekten ve tekaütlüğünü talebet-
mek hakkını da keza otuz seneden yirmi beş se
neye indirmekten başka bir şey yapmadık. Hâ
kimler Kanununun teminatına da hiçbir veçhile 
dokunmuş değiliz. Bu noktanın bir defa daha 
tesebbüt etmesi lâzımdır. 

ikinci tesbit etmek mecburiyetinde kaldığım 
mesele ise, bugüne kadar, daha doğrusu şu 39 
ncu maddenin B fıkrasının tefsirine kadar olan 
ve ondan sonraki vaziyet üzerindeki serdettikle-
ri mütalâalara cevap arzetmek ve tavzih etmek
tir. 

Arkadaşlar, tekaüde sevketme hakkı zaman 
zaman değişmiştir. 35 sene olduğu, 40 sene oldu
ğu, 30 sene olduğu, 25 sene olduğu devirler ol
muştur. Binaenaleyh Devlet memurunun tekaüt
lüğü, 25 senede, 30 senede, 35 senede, 40 senede, 
zamana göre takdir edilmiş bir keyfiyettir. Zati-
âliniz dediniz ki, biz bir madde getirdik, o mad
denin sebebi tasfiye etmekti. Devlet memurlarını 
neden tasfiye etmek istiyordunuz? Çünki, ikinci 
Cihan Harbi içinde memurların adedi çok yük-
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selmişti. Biz 30 sene kanunu onun için getir
dik, dedi. Faik Ahmed Barutçu arkadaşım. Bir 
taraftan antidemokratik, diyor, bir taraftan da, 
kanunu biz bunun için getirdik diyor. Yani o za
man antidemokratik kanunu Hükümet getirmiş. 
(Soldan gülüşmeler) 

Şimdi, iş o kadar da değil, sadece Faik Ah
med Bey veya partisi böyle bir kanunu getirmiş 
olsaydı mesele yoktu. Fransa'da ve İsviçre'de 
böyle kanunlar getirildi. Buna Giyotin kanun
ları dendi, öyle ise Fransa 'da demokrasi yok
tur, mevcut değildir. 

Şimdi, müsaade ederseniz Devlet Şûrası yolu 
ne zaman açıktır? Bu telâkki üzerinde esaslı 
olarak durmak lâzımgelir. Zannediliyor ki 25 -
30 sene haddi konulduğu zaman, o müddette 
doğrudan doğruya tekaüt etmek memur için 
bir cezadır. Ceza olduğuna göre bu ceza yerin
de verilmiş midir, verilmemiş midir? Bunu an
lamak için Devlet Şûrasına gitmek icabeder. Bu 
telâkki yanlıştır. Vaktiyle memuru kırk yılda 
tekaüt ediyor idiysek Devlet Şûrasına gitmek 
hakkını-vermiyorduk. Vaktiyle memuru otuz 
senede tekaüt ediyor idiysek bunun kendisine 
yapılmış bir ceza olarak telâkki ve kabulüne 
imkân olmadığı için Devlet Şûrasına gitmek de 
mümkün değildir. Şimdi 25 ıseneye indirdiğimiz 
zaman da aynı esbabı nıucibeden dolayı Dev
let Şûrasına gitmek mevzuubahis olamaz. Te
kaüt hakkını 25 seneye indiriyoruz. Bu normal 
ıbir muameledir, ceza değildir. Bu sebepten 
Devlet Şûrasına gitmek aslında mümkün ola
maz. Bu, muhkem bir hukuk esasıdır. Bu bir 
tecziye değildir, tabiî tekaütlük müddetini 25 
seneye indiriyoruz. 30 sene dediğimiz zaman bu, 
nassı kaatı mıdır î Bu da nihayet vâzıı kanu
nun hükmüdür. Şimdi vâzıı kanun 25 sene di
yor. Yarın başka bir Meclis 35 sene diyebilir. 
Binaenaleyh bu hadde geldiği zaman Devlet 
memurunun tekaüt edilmesi bir ceza teşkil et
mez ve bundan dolayı Devlet Şûrasına gitmek 
de asla bahis mevzuu olamaz. 

Şimdi, siz tefsir ettiniz, Devlet Şûrasına gi-
demiyecek, dediniz. Biz hükmü cedit vazet
miyoruz. 39 ncu maddeyi tefsir ediyoruz. 
Tefsir demek, 'bu kanunun ruhunda mündemiç
tir, demektir. Biz bir hükmü cedit vaz'etmiş 
olsaydık, bu şekil konuşurdunuz. Biz ancak 
39 neu maddeyi, iktidarınız zamanında yapı
lan maddeyi tefsir ediyoruz. Evvelce, siz tat-
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J bikatı o şekilde yürütmekte idiniz. Kırk yıl 

günahkâr, bir gün tövbekar. Çok sevgili ar
kadaşım Barutçu'yu gördükçe konuşamıyorum, 
seviyorum kendisini.. (Soldan, alkışlar). 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Fikirlerimi sev, fikirlerimi!.. 

BAŞVEKİL ADANANI MENDERES (De
vamla) — Faik Ahmed Barutçu arkadaşım, ar-
zedeyim, tek parti devrinde dahi bütün im
kânlarını kullanarak munsif ve âdil olmaya 
çalışan arkadaşımız olarak benim hâtıramda 
yer tutmaktadır. Bu devirde isa bu kürsüde 
çok yapıcı edasiyle kendisini takdir etmek ye
rinde olur. Sevimli edasiyle, bizce başkası ta
rafından söylendiği takdirde kolay kolay din-
lenemiyecek sözleri, vaziyetin nezaketine bina
en Faik Ahmed Barutçu'dan tatlı tatlı dinlen 
mek imkânını buluyoruz. Bunu demokrasinin 
ve partiler hayatımızın inkişafı bakımından 
mesut bir hâdise olarak telâkki etmek lâzımge
lir. Hakikaten Faik Ahmed Barutçu arkadaşı
mızın bu nazik devrede, şahsiyet ve hüviyeti
nin olgunlaştırıcı bir tesiri olduğunu bir kere 
daha tekrar etmeyi bir vazife sayarım. Bura
daki konuşmalarını da, nihayet daha iyi olsun 
için bir çarpışmadan ibaret telâkki ederek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar). 

REÎS — Söz Millet Partisi Meclis Ourupıı 
adına, Osman Bölükbaşı'nındır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Başbakan ve mesai arka
daşlarının bu kürsüde vermiş oldukları teminatı 
kayıt etmekle iktifa edeceğiz. Bu nevi teminat 
larm bir hukuk devletinde bir kıymet ifade edip 
etmediğini şüphesiz sizler de benim kadar takdir 
edersiniz. Bu nevi teminatların tatbikatta ne 
şekil aldığına dair mütalâamı sonunda arzedece-
ğim. 

Yalnız yüksek müsaadeleriyle Başbakan'a bir 
noktayı hatırlatmak isterim : Başbakan bu kür
süde 1946 senesinde Matbuat Kanunu müzakere 
edilirken b 'r vecize kıymetini taşıyan şu sözleri 
sarf etmişti; ben o sözleri tekrar edeceğim, şimdi 
o sözlerdeki ruha uygun hareket etmesini kendi
sinden istiyeceğim. 

Sayın Başbakan buyurmuşlardı ki: «Bir Mec
lis seçmek, hattâ bu Mecliste bir miktar muhalif 
milletvekili bulundurmakla demokratik bir ida-

I re bir memlekette teessüs etmiş olamaz. Demok-
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rasi teminatlar rejimidir. Anayasanın vatandaş- I 
lara tanıdığı hak ve hürriyetler teminat altında 
bulunmadıkça bir memlekette demokrasiden, hak 
ve hürriyetten bahsetmeye imkân yoktur.» 

öyle tahmin ediyorum ki, burada bahsettik
leri teminatlar, başbakanların kürsüde verecekle
ri lâfzı teminatlar değildir. Hukuk devletinde te
minat, her şeyden evvel kanun ve müesseselerden 
gelir. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, bir memlekette 
vatandaşın hür olarak emniyet havası içinde ya-
şıyabilmesinin birtakım şartları vardır. Bu şart
ları bendeniz üç noktada ifade edeceğim : 

Birisi muvazeneli bir teşriî hayat, (ikincisi; 
kanuna tâbi, millet menfaatine göre hareket eden 
tarafsız bir idare, 

Üçüncüsü, her türlü tesir ve nüfuzdan uzak 
olan bir adalet cihazı. 

Binaenaleyh bu üç müessesenin varlığını ve 
fonksiyonu alâkadar eden her şeyi bu memlekette 
hürriyet için birinci derecede ehemmiyetli olan 
şeylerdir. Bugün bu kanun kimleri alâkadar ede
cektir?. îdâre cihazını alâkadar edecektir. Ada
let cihazını alâkadar edecektir, orada çalışanla
rın huzur ve emniyetini alâkadar edecektir. Ora
da çalışanların huzur ve emniyetinin ihlâl edil
mesi, yalnız kendilerini mağdur mevkie sokmuş 
olsaydı fazla hassasiyet göstermeye belki lüzum 
görmezdik. Fakat hepiniz takdir edersiniz ki, 
kanunları tatbik mevkiinde olan, adaleti tatbik 
mevkiinde olan insanların huzursuzluğu, doğru
dan doğruya vatandaşların huzursuzluğunu tevlit 
edecek bir keyfiyettir. 

Bir hukuk devletinde kendinden emin olan 
bir hükümet, kendi tasarruflarını kazai muraka
beden asla kaçırmayı düşünmez. «Bizim getirdi
ğimiz tasarı eski sistemde bir değişiklik yapmı
yor» demek suretiyle - tâbiri mağzur görsünler -
bâtılı maksunaleyh yapmak suretiyle kendile
rinde kuvvet bulmaya çalıştılar. Halk Partisi za
manında çıkarılmış olan 39 ncu maddeyi 
kendilerinin kurmuş olduğu bir ilim heyeti an-

.. tidemokratik telâkki etmiştir. îlim heyetinin 
mütalâasından bahsedildiği zaman âdeta bir 
lüksten bahsedilir gibi büyük bir hasâasiyet 
gösteriyorlar. Kurulan bir komisyonun adına 
(ilim heyeti) demekten maksat onun verdiği 
kararlara, onun mütalâalarına ilmî bir otorite 
izafe etmektir; aksi takdirde ona ilim heyeti 
demenin hiçbir mânası yoktur. | 
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irili, ufaklı yüzlerce kanunla idare edilen dev
let değildir. Hukuk devleti, kanunların tanzi
minde ve tatbikmda birtakım prensiplerin câri 
olduğu bir devlet nizamıdır. Eğer birtakım 
esaslara riayet edilmezse kanunlar zulmün ve 
keyfîliğin bir maddesi olmaktan başka bir mâna 
ifade edemez. 

Senelerce bu memleketin ilim kürsülerinde 
ders okutmuş bir profesörümüzün mütalâasın
dan bir, iki satır okumak istiyorum. îdari Hu
kuk Ordinaryüs Profesörü Sıddık Sami Onar, 
ihukuk devleti ve kazai murakabe adlı bir ma
kalesinde aynen şunları söylemektedir: «Dev
letin teşriî ve idari bütün faaliyetleri üzerinde 
kuvvetli ve tesirli kazai bir murakabe bulun
madıkça ve bunu sağlıyacak mütehassıs kud
retli ve her türlü imtiyaz ve teminata, malî hak
lara sahip hâkimler ve bu hâkimlerin elinde 
maddi vasıta ve imkân bulunmadıkça hukuk 
devleti, bir arzu ve temenniden ileri gitmiş ol
maz.» 

Muhterem arkadaşlar; yine Sayın Başbaka
nın vecize kıymetini taşıyan bir ifadesini huzu
runuzda tekrar etmek ihtiyacındayım. Greçen 
sene bütçe müzakereleri esnasında vaktiyle nis
pî temsilin aleyhinde bulunan C. H. P. si; baş
bakanlarından Şemsettin Günaltay, nispî tem
sili müdafaa ettiği zaman Sayın Menderes te
nakuzu derhal yakalamış ve bu kürsüye gele
rek aynen şu sözleri söylemişti: 

«Kendilerinin bir mazisi vardır, insanlar 
bu maziye "bağlıdır, onlar dün ifade ettikleri
nin bugün aksini ifade ederlerse onlara kimse 
itimat etmez ve itimat etmişse o itimadını mil
let geri alır.» 

Biz bu güzel sözleri burada tekrarlıyoruz. 
Demokrat Parti iktidarının (bu mevzuda mille
te vermiş olduğu sözleri yine kendilerine ait ve
sikalardan okumak suretiyle neden böyle tena
kuzlara düştüklerinin bu kürsüden izah edil
mesini istiyoruz. 

ıSALÂHATTÎN BAŞKAN (Balıkesir) — Mev
zua gel. 

OSMAN BÖLÜKBAŞT (Devamla) — Mev
zu, mevzu. 

Yine Sayın Başbakanın bir nutkunu hatırlı
yorum. Balıkesir'de buyurdular ki : «Bir si
yasi partiyi onun programı, nizamnamesi, seçim 
beyannamesi ve resmî şahsiyetlerinin beyanları 
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ilzam eder. Bunun dışında yapılan vaitler var- I 
sa va'di yapanlardan sorunuz.» diyorlar. 

Bu sözleriyle kabul ediyorlar ki, resmî şah
siyetlerin, seçim beyannamesinin, parti progra
mının millete vadettiği şeyler kendileri için ı 
mânevi bir borçtur, kendileri bu borçla mil
lete karşı bağlı bulunuyorlar. Bugün buna uy
gun olmıyan bir tasarıyı burada müdafaa eder
lerse Ibiz de kendilerini samimiyetsizlikle itham 
etmek hakkını kazanırız. 

Hâkimlerin teminatı bahis mevzuu olduğu 
zaman 25 seneyi dolduran bir hâkimin tekaüt 
edilmek endişesiyle vicdanından fedakârlık ya
pacağını tasavvur etmek büyük bir hatadır di
ye, kendilerinin tabiriyle, okşayıcı demagojik 
bir ifade kullandılar. 

Arkadaşlar; hâkim, de nihayet insandır. 25 
seneyi dolduran bir hâkim meslek hayatına, 
hiçbir sebep gösterilmeden, kazai bir mercie 
şikâyet yolu göstrilmeden, nihayet verecek si
yasi bir kudretin karşısında pekâlâ tesir altın
da kalabilir. Eğer insanları Melek olarak kabul 
ediyorsak teminat müessesesinin mânâsız oldu
ğunu bu kürsüden ilân etmeliyiz. 

Tine sayın Başbakan bu kürsüde, kendileri 
hatırlattığı için arzediyorum, Kâmil Boran'a 
hitabederken «sizler seçimlerden evvel, seçimi 
kazanmak düşüncesiyle 1 300 hâkimi yerin
den oynattınız» demişlerdi. Hâkimlerin bir yer
den bir yere nakli seçimi kazanmak gibi bir 
düşüncenin mahsulü olursa, ^böylelikle bir ne
tice almak imkânı mevcut olursa bir hâkimini 
tekaüt edilmesi endişesi elbette o hâkim üze
rinde bir tesir yapar. 

Çok tecrübeli bir hukukçumuzu burada be
ni desteklemeye davet edeceğim. 

Anayasamız adaletin müstakil olduğundan 
bahseder, fakat bu istiklâlin şartlarını katı ola
rak tasrih etmez. Bir hâkim nasıl müstakil 
olur, bir mahkeme nasıl müstakil olur? Ne za
man hâkim Hükümetten ve Meclisten 'korkmaz-
sa, en ufak bir endişeyi içinde taşımazsa, onun 
menfaatlerine Hükümet veya Meclis müdahale 
edip onu ihlâl edemezse bir hâkim o zaman 
müstakil olur. Hâkimin istiklâlinden maksut 
olan cihet budur. 

Tâyinine Hükümet karışır, terfiine Hükü
met karışır, tecziyesine Hükümet karışır, hele j 
meslek hayatına nihayet vermeye Hükümet k:ı- |. 
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rışırsa o memlekette adlî teminat kuru bir lâf
tan ibaret kalır. Bunun 'böyle olduğunu sayın 
Halil özyörük'ün başkanlığında bulunan bir 
ilim heyeti vermiş olduğu raporda tesbit etmiş
tir. îdare cihazına karşı Demokrat Partinin 
emniyet etmemesinin sebep ve hikmeti ne idi 
arkadaşlar? Yine ilim heyetine Demokrat Par
tinin vermiş olduğu cevapta «îdare cihazında 
çalışanlar doğrudan doğruya iktidarın emrin-
dedirler, onların kaderine iktidarın: ağzından 
çıkacak sözler hâkimdir, bu şartlar içinde ida
re cihazı menfi bir imtihan geçirmiştir» di
yorlardı. Bu cihetleri tetkik eden ilim heyeti, 
şu neticelere varıyor; diyor ki ; «Adalet ciha* 
zmda çalışanların teminatı da, bâzı istisnalar 
hariç, idare cihazında çalışanlardan fazla de
ğildir. Bu şartlar içinde adalet cihazının da 
idare cihazı gibi yıpranması mukadderdir» di
yor. Buna karşı tedbir olarak 'birtakım esas
lar sayıyor : «Fransa'da, ve İtalya'da olduğu 
gibi Adalet Bakanlığına bağlı olmıyan bir yük
sek konseye hâkimlerin zat işlerinin verilmesini 
tavsiye ediyor. Bu tavsiyeler arasında şimdi 
burada Hükümetin müdafaa etmiş olduğu 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi de 
vardır. Bir hâkimi Adalet Bakanı tekaüde sev-
kedebiliyorsa böyle güç şartlar içinde seçim 
emniyetini temin etmeye imkân yoktur. Bu
nun tadili icabetmektedir» demektedir. 

Sayın Halil özyörük, derin vukufiyle vak
tiyle müdafaa etmiş oldukları ıbu fikirleri, öy
le tahmin ediyorum, bu kürsüde de müdafaa 
edecekler ve Yüksek Heyetinizin vereceği ka
rarın isabet derecesini artıracaklardır. (Gülüş
meler) . 

Hukuk Devletinin ruhu emniyet olduğuna 
göre, Demokrat Parti bu cihetleri de muhale
fette iken asla ihmal etmemişti. Millete karşı 
imza ettiği senet telâkki edilmesi icabeden pro
gramının 23 ncü maddesinde aynen şunlar var
dır : 

(Memurların hal ve âtilerinin, emniyet altı
na alınması, aylıkların memur ve emeklileri 
geçim kaygısından kurtaracak dereceye getiril
mesi.) 

Memurların tâyin, terfi ve cezalandırılmaları 
hususlarının takdirden ziyade objektif usullere 
bağlanması. «Usul objektif oldu mu idi kazai mu
rakabe onun zaruri bir neticesi olur. Objektif 

— 368 -



B : 104 8.7 
usullerden kaçmak keyfîliği kanunla maskele- | 
inekten başka bir endişenin mahsulü olamaz. 

Memurların hal ve âtilerini emniyet altına 
alacağım. Onlar hakkındaki bütün tasarrufla
rım, iktidara geldiğim zaman, objektif esaslara 
istinat edecektir diyen bir partinin hükümeti | 
Halk Partisinin bırakmış olduğu bir eseri, biraz 
daha tekemmül ettirmek suretiyle sizden tasvip 
almak istemektedir. 

Şair, «Tarihi tekerrkrdür diye tarif ediyor
lar. Hiç ibret alınsa idi tekerrür eder mi idi.» 
diyor; hakikaten doğrudur. 

Bu kürsüde Demokrat Parti adına neler söy
lendiğini müsaade ederseniz başka bir vesikadan 
okuyayım: (Ne münasebeti var bunların ses
leri) Emniyetle alâkalı, mevzuyla alâkalı. Mevzu 
ile, mevzu ile.. 

iller Kanunu burada müzakere edilmektedir. 
Sayın arkadaşımız Nuri özsan Demokrat Parti 
sözcüsü olarak burada hakikaten vecize değerin
de sözler söylemektedir: (Gülüşmeler) îller Ka
nunu valilere birtakım salâhiyetler tanımaktadır. 
Bu salâhiytlerden bâzılarını arzedeyim: Memur
ları bir kazadan diğer kazalara nakil etmek. 
Sayın Nuri; akadaşımız buda diyor ki: «Şartları 
birbirinin aynı olmıyan kazalara memur nakil 
etmek memur üzerinde bir baskı yapmak netice
sini doğurur.» diyor. «Böyle bir kanun memle
kette 63 tane tümen teşkil ediyor, tümenlerin 
basma da valileri tümen komutanı olarak ve
riyor, içişleri Bakanını da başkumandan yapı
yor.» diyor. Buraya gelen tasarı ile kıyas dahi 
kabul etmiyecek bu hükümleri o zaman bu kür
süde bu kadar şiddetle tenkit eden ve şimdi 
kullanmamız- çok gördükleri demokratik ve an
tidemokratik tâbirlerini bu memleketin dört kö
şesinde kullanan Başbakan, şimdi aynı şeyleri 
biz kullandığımız zaman, bunları modası geç
miş şevler olarak tavsif etmeye kalkışıyor ve bu 
îller Kanununun, Nuri özsan'in grupu adına 
söv1 ediği nözlerden anlıyoruz ki; Anayasa kadar 
mühim telâkki ediyorlar. «Anayasa kadar mü
himdir, böyle bir kanunu ekisperes kanunlar se
risinden Meclisin tatile gireceği bir zamanda 
Meclisten geçirilemez. Ariz ve amik bunu tetkik 
edelim» diyorlar. Şimdi görüyoruz, tarih teker
rür ediyor, ekspres kanunlar serisinden Mec
lisin tatil edileceği sırada böyle kanunlar çıkıyor. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) —• Ne eks- | 
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presi? Sabahtan beri bu kanun hakkında konuşu
yorsun, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kufiye 
çıktıktan sonra ağzımı mı tutacaksın? Konuşu
yorsun diyor da... (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar; vesikaların belagatına ben bir 
şey ilâve etmek niyetinde olmadığım için sık sık 
sizin eski sözlerinize baş vuruyorum, beni mazur gö
rün. (Sermaye bitti mi sesleri) Sermaye bitti mi 
buyuruyorlar. Hakikaten hürriyet, demokrasi, 
hukuk devleti mevzuunda Demokrat Parti lider
leri, Ahir Zaman Peygamberinin nübüvvet def
terini kapadığı gibi, bu mevzuda söylenecek gü
zel sözlerin defterini kapamışlardır. Biz bir 
gayret sarfetmiyoruz. tekrar ediyoruz. (Sağdan * 
alkışlar) 

Arkadaşlar, 1949 senesinde Sayın Menderes, 
Fevzi Lûtfi ve arkadaşları izmir'de karargâh 
kurdular, inönü dolaşıyor Ege'de. Cavap hazır
ladılar ve Sayın Celâl Bayar Ödemiş'te partinin 
hazırlamış olduğu bu nutku iradettiler. 

Bakınız, bugün yine antidemokratik hüküm
lerle tesbit etmek istedikleri mevzuat hakkında 
o zaman ne söylüyorlardı : 

«Kanunla güdülen maksadın vilâyetteki bü
tün memurları kanundan ziyade harfi harfi
ne valinin emrine bağlamak olduğunda şüphe 
yoktur. Valinin azli ve nasbi, ikbal ve kaderi 
de kayıtsız ve şartsız valilerin emir ve arzu
suna bağlıdır. O zaman kanunu âdeta ipe çeki
yorlar. Böyle kanun inu olur, diyorlar, bu ka
nunu hazırlamaktan maksat şu neticeyi almak
tır, diyorlar. Bu yollarla gerek idare âmirleri
nin gerekse her sınıftan devlet memurlarının 
politikanın emrinde bulundurulmak istendiği 
açıkça görülüyor. Valilerimizin ye idare âmir
lerimizin çoğu bu vaziyetten mustariptirler. 
Pek azı müstesna, bunlar kanuna ve memleket 
idaresine karşı harekete mecbur edilmişlerse 
buna büyük bir ıstırapla katlanmışlardır. De
mek ki, eldeki mevzuat, valileri vicdanları hilâ
fına hareket etmeye mecbur edebiliyormuş, o 
mevzuatı elinde tutan Hükümet, aceba ben böy
le şeyleri yapmam, bunu yapmama imkân yok
tur, diye her keşi tatmin edebilecek mantıki bir 
delil gösterebilir mi burada? (Şarta bağlı ses
leri) Hiçbir* şart yoktur arkadaşlar, insandır, 
zamanımızda hürriyetin düşmanları arasında, 
Hükümetlere verilen geniş salâhiyetler, müellif
ler tarafından zikretmektedirler. Başbakan 
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buyurmuşlar, zaten, «Hürriyet teminat altında 
değilse o hürriyet değildir.» demişler. Biz bu 
teminatın bu memlekette mevcut olmasını isti
yoruz. îller Kanunu bu kadar tehlikeli bir ka
nun, Başkumandan olan İçişleri Bakanı, onun 
vasıtasiyle bütün idare cihazını siyasi maksat
larına alet yapabilir. Demokratik bir nizam da 
teminat, ekalliyetin haklarını ekseriyete karşı 
korumaktır. Ekseriyetin söylediği tatlı sözler te
minat olamaz. (O devir geçti, sesleri) Devir geç
ti buyuruyorlar, bunun muhasebesi yapılmak 
ieâbeder. Eğer bir devir değişti ise, eğer bir 
zihniyet değişti ise o devrin icabını, o zihniye
tin akislerini kanunlarda görmeliyiz. Neden ka
nunları değiştirmekten kaçmıyorsunuz da müte
madiyen, devir değişti 4jye, bizce bir kıymeti 
olmıyan sözleri tekrar- ediyorsunuz? 

REÎS —• Osman Bey, kanun tasarısının mev
zuu dâhilinde kaim lütfen... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — K a 
nunla alâkalı. 

REÎS — Daha çabuk netice alırız da onun 
için. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu ka
nunda ne deniliyor arkadaşlar - Memurların ka
deri valilerin ağzından çıkacak söze bağlı, vali
lerin kaderi de vekillerin ağzından çıkacak sö
ze bağlı. Böyle bir memlekette kanun hâkimi
yetini... 

EMRULLAH NUTKU ' (Erzurum) — Vilâ
yetler Kanununu mu konuşuyoruz? 

REÎS — Müsaade buyurun, müdahale etme
yin, Emrullah Bey. Siz devam edin Osman 
Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ve va
lilerin kaderi de vekillere bağlıdır, diyorlar. 
Eski iktidar zamanında İller Kanununa istina
den ne yapılabilirdi? Vali merkeze alınırdı, bu
gün de alınmaktadır. Şimdi çıkarmak istedikle
ri kanuna göre ne olacak? Bütün memurlar bu 
endişe içinde yaşıyacaklardır. 25 seneyi doldu
ranlar da bu endişe içinde yaşıyacak, 25 se
neyi dolduracak olanlar da yine endişe içinde 
yaşıyacaklardır. (Gürültüler) Gayet tabiî, gayet 
tabiî... (Kanunu süratle bekliyenler var sesleri) 
Süratle bekliyorlar, diyorlar, belki canlarından 
usananlar bekliyorlar. (Soldan gürültüler) (Ve
sikayı kayıp mı ettiniz, sesleri.) Ne ise biri gi
der biri gelir, seçim beyannamemiz var. (Gü-
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rültüler.) İdare cihazımızın seçim değişmesi
nin tesirlerinden masun veya kanunun emrin
de ve milletin hizmetinde bulunmasını zaruri 
görmekteyiz. Bu maksadın elde edilmesi de her 
şeyden evvel her sınıf memur hak ve haysiyeti
nin kanunla mahfuz bulundurulmasına bağlı
dır. Biliyorsunuz ki, zamanımızda insan hakla
rı arasında korkudan azade yaşamak hakkı da 
vardır. Her an vazifesinden atılacağını, müra
caat edeceği hiçbir kapının kalmadığını düşü
nen bir memur her zaman endişe içinde yaşıya-
eaktır. (Soldan gürültüler) 

REÎS — Osman Bey, kürsüye çıktım, söz 
aldım, diye her aklınıza geleni söyliyecekseniz 
bunun neticesini alamayız. (Soldan, bravo sesle
ri.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar; ben her aklıma geleni söylemiyorum. 
Vaktiyle her akla geleni söyliyenlerin sözünü 
söylüyorum. 

REÎS — Ama mevzu dâhilinde. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —• Mevzu 

dâhilinde. 
Devlet memurları şahıs ve zümrelerin emir 

ve arzularına tâbi olmaktan mutlaka kurtarıl
malıdır. Bütçe Encümeninde .müzakereler ce
reyan ederken, burada ismini zikretmiyeceğinı, 
bâz7 Demokrat milletvekilleri, siyasi mülâhaza
larla nakiller yapıldığını, namuslu insanlar sı-
fatiyle itiraf etmişlerdir. Siyasi mülâhazalar
la memurları huzurdan mahrum eden bir Hükü
metin eline böyle keskin bir silâhı verdiğimiz 
gün neticenin ne olacağını kestirmek güç değil
dir arkadaşlar. (Gürültüler) 

Soldan bir mebus — Ne silâhı öbür ta
rafa da çekilme hakkı veriliyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tabiî 
tabiî. 

Memuriyetten gelmiş burada yüzlerce arka
daşımız vardır. Kendileri şu anda, böyle bir 
kanunun mer'i olduğu zamanda memur yerine 
koysunlar, vicdanlarında nasıl bir kanaat hâsıl 
olursa reylerini ona göre kulansmlar. (Gürül
tüler) (Sadetle ne alâkası var sesleri). 

Sadet dışı değil arkadaşlar, sadet içi. 
Bu kürsüde tatlı tatlı teminatlar veriliyor. 

Fakat tatbikata baktığımız zaman bu teminat
ların hiçbir kıymeti yoktur. 

Ben sözlerimi fazla uzatmıyacağım, bu kür
süde teminat veren bir Hükümet, sizin grupu-
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nuzu bir siyasi mahkeme haline getirerek bir 
siyasi partinin Millet Partisinin başını yemek 
için tertipler almaktadır. (Soldan şiddetli ve 
devamlı gürültüler in aşağı sesleri) Adalet Ba
kanın... (Soldan sıra kapaklan vurmaları in aşa
ğı sesleri). 

REİS — Sözünüzü kesiyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müs

tebit sultan Abdülhamid'in Adalet Bakanı bile 
bu Adalet Bakanının düştüğü mevkie düşmedi. 

REÎS — Başvekil buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; umumi efkâ
rımızın velev küçük bir kısmının bundan evvel
ki uzun konuşmaların tesiri altında kalacağını 
farzetsek dahi bu tesiri bertaraf etmeyi temin 
için tekrar meselenin esasına avdet etmek zaru
reti vardır. Çünki; mevzu o kadar dağıldı ve 
yüreği ateşle yanan insanlar o derece barut, ateş 
açmaya çalıştılar ki; bu ateş, toz, duman içinde 
meselenin esasını biz dahi kaybetmiş olabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin esası bur-
da müzakere edilmekte olan tasarıdır ki, 
Memurlar Kanununun tekaütlük hükmüne ta
allûk etmektedir ve bu, memurların, tekaütlük 
rejiminde, tekrar ediyorum, en küçük bir deği
şiklik yapmamaktadır. Hâkimlerin teminatı 
ile asla alâkası yoktur. Başka zamanlarda, 
başka tekaütlük hadleri olduğu gibi bu sefer 
tekaütlük hakkı 30 seneden 25 seneye indiril
mektedir. Şimdi müzakere edilmekte olan ta
sarı bu olunca, biraz evvel işittiğiniz sözlerin 
bu tasarı ve mevzu ile alâkasını tesis edebilmek 
imkânını bulabiliyorsanız sizleri hakikaten tak
dir etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, birtakım iftiraların 
mahsulü olarak dolup dolup bu kürsüye. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Aynen 
size iade ederim. (Soldan sus sesleri). Doğru 
konuş. Sana inanmadığımı söyledim, o kadar. 
(Soldan sus sesleri). Ekseriyetin teminatı bu 
kadar, bağırmak! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Burada rasgele boşalmak, resgele mem
leketin her tarafında yer yer ateşlar ika ede
cek tahrikâta bimühaba, mübalâtsızca devam 
etmek vatani bir vazife ifa etmek demek değil
dir. Kendilerinin söylediklerini, bana doğru ko
nuş diyen zatın söylediklerini huzurunuzda 

tekrar etmiyeceğim; tekrarından teeddüp ede
ceğim. Burada Meclis Grubumuzu mahkeme hâ
line getrmek, şunu yapma, bunu yapma bahis
lerini açtılar. Bizim Meclis Grubumuzun faali
yeti ve vazife görüşü tarzına kendilerinin mü
dahale etmesi asla caiz olamaz. Biz hepimiz on
lar kadar bu memleketi seven, asgari onlar 
kadar bu memleketi seven ve onlar kadar ve 
hattâ bütün şerirler kadar cesaretimiz olan 
insanlarız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İmalı 
konuşma, aynen iade ediyorum. Ekseriyete sır
tını dayayarak, kanunu yüzüne maske yaparak 
zulme kalkışanlar şerirdirler. (Soldan, sus, sus, 
müdahale etme, sesleri). 

REİS — Bölükbaşı, müdahale etmeyin. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bu memlekette vatandaşa hürmet etmek his
sini kaldıran, vatandaşın vatandaşı sevmesi esa
sını kökünden yıkmak istiyen, bu memlekette 
kin ve nefreti hâkim kılmak istiyen, sönmez 
ihtirasın karşısında elbette vicdanlarınız tit
remiştir, onu dinlerken şayet bu kabîl insanlar 
iktidara gelirse acaba halimiz ne olur diye endi
şe ettik. (Allah göstermesin sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Senin 
arzuna tâbi değil, millet isterse geleceğiz. Savcı
lıktaki gizli dosyayı D. P. Grupunda okuyan, hu
kuk Devletinin Başbakanı olamaz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sevgili arkadaşlar, zamanın ne kadar de
ğişmiş olduğunu, kendileri gömülmüş oldukları 
ihtiras âleminden bir an fırsat bulup da, müşa
hede etmek imkânına sahip değildirler. 1945 te 
mücadeleye başladığımız zaman hal ve şartlar 
bunlar değildi. O zaman konuşulanları papağan 
gibi ezberliyerek yurdun her tarafında söyleyip, 
burada sayıp dökmek bugünkü şartlara göre ko
nuşmak değildir. Bu memleket menfaatine asla 
uygun düşmez. 1945 te bir konuşuluyor, 1953 te 
de bir konuşuluyor. Demokrat Parti mücadeleye 
başladığından bugüne kadar memleketin iktisadi, 
malî, siyasi, askerî, dış politikası ve topluluk ha
yatına taallûk eden her sahadaki değişiklikler 
o kadar muazzamdır ki burada konuşan arkadaş 
nasıl tegafül edip de konuştu, bunu ibretle sey
retmek lâzımdır. Galiba Yemliha gibi Eshabı 
Kehfin uykusuna varmışlardır/Demokrat Parti
nin yedi senede bu memlekete ne gibi değişiklik
ler getirdiğini müşahede etmek imkânını bulama-

— 371 — 



B : 104 8.7 
mıhlardır. Bugün Türk milletinin huzuruna seve 
seve seçime gideceğiz. Usulsüz, mübalâtsız, en kü
çük vatandaşın hak ve şerefine riayet kaydını 
duymadan yaptıkları iftiraların Türk milleti ta
rafından nasıl yüzlerine çarpılacağını; şayet bu 
karma karışık, ivicaçlı yoldan yürüme neticesi 
partilerinin başına bir kaza gelmiyecek olursa 
o zaman göreceklerdir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Dikta
tör, ha şöyle kararını açıkla. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDEEES (Devam
la) — Hükmü ben değil, mahkeme verecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir gün kürsüde, öyle 
tahmin ediyorum ki, volkan gibi yanan ihtirasla
rın muhasebesi yapılabilir. Bunlar daha dün ken
di aralarında, birbirlerine neler söylediklerini 
unutarak, bir partinin kongrelerinde sahte seçim
ler yapan bu insanlar, memleketin başına geçer
lerse neler yapmazlar? 

OSMAN BÖLÜBAŞÎ (Kırşehir) — Sahte
kâr sensin, iade ederim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Yalan
ını söylüyor? Otur oturduğun yerde. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Haydi, 
haydi bağır; yaran efendine, sana bir gemi da
ha alsın. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar şu zata bakınız. Şu 
anda duyduğum en büyük eza kendisine muha
tap olmak ve kendisine hitap etmek ezasıdır. 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bunlar, bu insanlar Türk milletini iki sene, 
üç sene, (Demokrat Parti muvazaa partisidir) 
diye aldatan insanlardır. Bunlar kendi partileri 
içinde nizam dışında çalışmayı, kanun dışında 
çalışmayı itiyad haline getirmiş olan insanlardır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

©izim tuttuğumuz idare bütün memlekette, 
bütün vatandaşlar tarafından müsellemdir. 
Müdafaa hakkımı kullanıyorum arkadaşlar, siz
lerin müdafaa hakkınızı kullanıyorum arkadaş
lar. Sizlerin rızalarınız olarak iftiralara cevap 
veriyorum arkadaşlar. Ne bednam inskn ki, böyle 
konuşabiliyor, böyle söyliyebiliyoı*. 

Muhterem arkadaşlar, benim konuştuklarımı 
ne güzel ezberlemişler. Hakikaten bu kadar güzel 
ezberlemiş olduklarını takdir etmek lâzımgelir. 
Meğer ne güzel gözler söylemişim. Bunlar zihin
lerinde mahkûk kalmış. Fakat başka bir devre 

« 
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ait olan meskukâtı başka ıbir devirde kullanan in
sanlar gibi, bugün söyliyerek, hürriyetlerin tees
süs etmiş olduğu bir memleketin siyaset piyasa
sında sarfederek söylemesi elbette mümkün değil
dir. 

tiler kanunundan bahsetti, şu kanundan 
bahsetti, bu kanundan bahsetti. Dediklerimizin, 
hepsi doğrudur. Ve başka bir devre aitti. Büyük 
Millet Meclisji hileli seçilmiş bir Meelistd. Bu 
memlekette hürriyet- hiçbir zaman teessüs etme
mişti. Secimin serbest yapılacağına dair hiçbir 
vatadaşin kalbinde emniyet mevcut değildi. 
işte bu zaman, şu kanun, bu kanun derken bu 
müeyyideler, bu hükümler üzerinde değişiklik 
yapmak suretiyle acaba, az da olsa, demokra
siye doğru bir netice elde edebilir miyiz gayre
ti içinde olduğumuz zamanlar başka, bugün 
pervasız bu memleketin dört bir tarafını ateşe 
vermek cüret ve cesaretini kendi ruhlarından 
alan insanların hürriyet nizamı içinde şu şekil
de konuştukları devir başkadır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Şimdi, demokrasi, detoi'okrasi diye göğsünü 
açıp sırtından çatlıyacak şekilde feryat eden 
zat, Halk Partisi devrinde, tek parti tahakkü
mü devrinde acalba nerede idi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Senin 
gibi mebustu, inönü'ye methiye yazıyordu. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Acaha muhterem arkadaşlar, acaba 
o zaman o ağırlığı hissetmiyor muydu? Şimdi o 
günlerle bugün arasındaki fark yüzde yüzdür, 
gece ile gündüz gibidir. Bunu görmemek isti-
yen ancak yarasa gözleridir-. Işıktan rencide 
olan yarasalardır. Bu memleketin neresine gi
derse gitsin, dört sene, beş sene zarfında bu 
memlekette her sahada vukua gelmiş olan de
ğişiklikleri bütün vatandaşların nasıl benimse
miş olduklarını görsünler. Görmektedirler. Gör
dükleri için bir türlü neticeleri havsalalarına 
sığdıramamaktadırlar, sonsuz olan kinleri için
de buna tahammül edememektedirler. 

Sevgili arkadaşlarım, Büyük Millet Mecli
sinin konuşma seviyesinin zaman zaman nerele
re geldiğini, bu zevatın mevcudiyetiyle Büyük 
Millet Meclisinin müzakeratının ne hal aldığım 
gördünüz arkadaşlar. Bu Büyük Millet Mec
lisi içinde, memleektimiz içinde şeref verici 
şeyler değildir, bu derece hürriyet aşıkı olan, 
'böyle olduklarını kabul edelim, 1945 e kadar 
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niçin «asm^DşlardK*? Buıgün burada en küçük ] 
bir korkusu yoktur, cesaretle söyliyejbilir, bu 
memlekette bu kahîl cesarete asla yer yoktur, 
vatandaşlarda kanun korkusu hâkim olmak lâ
zımdır, bunlar kanundan da korkmamaktadır
lar. Çünkü ihtirasları gözlerini kapamıştır. Ni
zamnamelerinin tâyin ettiği esaslar ve kanun
ların çizdiği yollardan çıkmışlar. (Bunlar sabit 
olacaktır. Hepsi meydana çıkacaktır. Vatan
daşa hakaret etmekle, Hükümete hakaret et
mekle, milletvekiline hakaret etmekle, küfret
mekle, halkı kıyama tahrik etmekle milletve-
killiğd vazifesi görülemez. Ben kendilerine bir 
defa daha doğru yoldan gitmelerini tavsiye ede
rim. Siyasi seviyemiz maalesef bu gibi müca
dele yüzünden soysuzlaşmaya doğru gitmekte
dir. Biz vatandaşlar arasında, partiler arasın
da konuşurken 'birbirimize düşman insanlar gi
bi mi'bakaeağız? Nedir bu? Sanki onlar mümin, 
biz kâfir. 

Kendilerinden başka bu memlekette vatanper
ver insan yok, kendilerinden başka bu memleket
te hürriyetperver insan yok, kendilerinden başka 
bu memlekette hakikati seven, söyliyen insan yok. 
Bu ne biçim iştir arkadaşlar?. 

Üç senede, beş senede bu memleketin katetfi-
ği merhaleleri bütün medeniyet âlemi enzarı hay
ret içinde seyretmekte, dost ve düşman bütün 
âlem takdir etmektedir. 

Bunları en korkunç renklerle boyıyarak kö
tülemek vatanperverlik midir, arkadaşlar'?. 

Biraz müsterih olsunlar, bu memleketin ilerle
mesinde, istikbalinde kendilerinin de hisseleri 
vardır. Kendilerinin de hisseleri olacaktır. Ne 
oluyoruz; dünden kötü müyüz?. Birtakım naza
riyelerin, boş sözlerin yülai altında bir dâvayı 
ispat ediyormuyuz zannediyorlar?. Bugün Türk 
milletinin hayatında dönülmez terakkiler kayde
dilmiştir ve bunlar her sahada olmaktan ziyade 
mânevi sahadadır. Evet mânevi sahadadır Ken
dilerinin böyle biperva konuşmasında dahi bu 
katettdğimiz merhalelerin temin ettiği garantinin 
mevcudiyeti aşikârdır. 

Arkadaşlarım, hata ettim belki; kendilerini 
muhatap ittihaz etmekle, kendilerine muhatap ol
makla hata ettim belki. Fakat ne yapayım ki, vazi
fenin böyle zor tarafları olur. Bundan çok sakın
dım. Çok iyi bildikleri halde, partimizin Halk 
Partisine satılmış bir parti olduğunu iki sene 
pervasızca söyliyen, yalan söyliyen insanlarla bir 
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defa ve son defa olmak üzere kat'ı münasebet et
miştim. Ve hayatta Allahım ne beni onlara, ne de 
onları bana muhatap etmesin diye Cenabı Haktan 
niyaz etmiştim. Fakat ne yapalım ki vazife kar
şı karşıya getiriyor. Ama yine mümkün olduğu 
kadar onlara muhatap olmaktan ve kendimi mu
hatap etmekten kaçınacağım. Allah beni bu va
ziyetlerden korusun arkadaşlar. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

REÎS — Osman Bölükbaşı (Gürültüler) 
IfcEtS — Son söz milletvekilinin olduğu için 

kendirine söz veriyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ta

sarı üzerinde konuştuktan sonra , Hükümetin' 
verdiği teminata itimat edip etmediğimizi son 
bir iki cümle ile burada ifade etmek isterim. 
Bir hukuk Devletinde adalete intikal etmiş olan 
bir mesele hakkında Başbakan ve Adalet Ba
kanı gizli olan hazırlık tahkikatına ait dosya
ları Meclis Gruıpunda okursa ve burada bu şe
kilde konuşursa o memlekette hukuk Devleti 
yoktur. (Soldan, öyle ıbir şey okumadı sesleri). 
(Gürültüler). Adalete tesir «tmek için.konuş
muştur, Biz nizamnameleri çiğnemiştik kanun
ların dışına çıkmışsak hakkımızda hükmü an
cak adalet verebilir. Adalet konuşmadan evvel 
Başbakan burada hüküm verirse o memlekette 
adalete tesir edilmek 'istendiğine hükmetmek lâ
zımdır. 

'(1945) e kadar nerede idiniz? diyorlardı. 
Menderes, ben (1945) e »kadar anlatabildim mi? 
Senin gibi Büyük Millet Meclisinde İnönü'ye 
methiyeler yazan mebus değil, bir vatandaştım. 

©AŞTEKtL ADNAN MENDEBIJS (İstan
bul) — Yalan söylüyorsun. 

•OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalan 
söylemiyorum, o kadar bilirim. Ben senin gi
bi İnönü'ye methiyeler yazan .milletvekili deği
lim. 

(1945) e kadar istibdat vardı, dediniz, on
dan sonra söylediniz. O istibdadın mesnetleri 
sizlerdiniz, şayet, şayet istibdat varsa.. Bana 
»hesap sormaya kalkışma... Milletvekili iken, sen! 
İnönü'ye methiyeler yazarken ben talebe idim, 
•burada şahitleri v*rdır. (öoldan, gürültüler). 

REİS — Kifayet takrirleri vardır. 

Yüksek. Başkanlığa 
Eaaekli Kanununun bâzı m*ddeieriai değiş

tiren kanun tasarısının heyeti umumiyesi hak-
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"kındaki görüşmeler kâfidir, maddelere geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Tokad 
Zeki Erataman S. Atam; 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 

M. özbey 

Başkanlığa 
Türkiye C. Emekli Sandığı Kanunu hakkın

daki lâyihanın tümü hakkındaki mütalâalar 
kâfi görülmüştür. Maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Erzurum Mebusu 
Enver Karan 

Riyaseti Aliyeye 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerat kâ

fidir. Kifayetin reye vaz'mı teklif ederim. 
Çanakkale 
Ömer Mart 

REÎS — Takrirlerin hepsi görüşmelerin ki
fayetine dairdir. Kifayet aleyhinde söz istiyen 
Hikmet Fırat 'a söz veriyorum. Buyurun efen
dim. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaş
lar, 300 bin memurun hukuku ve onların ailele
rinin... (Soldan anladık be birader sesleri). 

REİS — İkmal buyurun efendim. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — Ailelerinin 

hukuki vaziyetini görüşmemiz ieabederken elek
trikli bir havanın geçmişte şişirmiş olduğu iki 
akümülâtörün boşalması ile karşı karşıya kal
dık. Ben kendi hesabıma bundan hiçbir şey ka
zanmadım. Meclis şu vazifeyi yaparken, bu va
ziyete sebebiyet vermek bakımından kendilerini 
muatep tutarım. 

Arkadaşlar, mevzuumuz olan kanunun icap
ları henüz konuşulmamıştır. (Soldan: siz dinle
memişsiniz saatlerden beri konuşuluyor, sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, rey yi
ne sizindir. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Kerem bu
yurun bir dakika. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hatibin sö
zünü kesmeyin. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Sağol Suat 
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Başol (gülüşmeler). İçinizde bulunan birçok kim
seler gibi memuriyet hayatından gelen bir arka
daşınız sıfatiyle bu hususun lehinde ve aleyhin
de konuşmak hakkını haiz olmamız lâzımdır. 
Burada politik mülâhaza ve müzakereler geçmiş
tir. Bunlar bizi alâkadar etmez. Onlar kendi 
arzularını tatmin ettiler. Akümülâtörler boşal
dı. Pekâlâ rahatlandılar. Çok sürmez akümülâ
törler yine dolar ve yine boşalır. (Siz yapıyor
sunuz sesleri). Siz diye hitabetmeyin. Ben mev
zuat üzerinde konuşacağım. Hayatımda mevzuat 
haricinde bu kürsüden politik bir kelime kul
lanmadım. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu po
litika değil mi? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Potuoğlu, 
biz iktidarda siz muhalefette iken böyle konuşur-* 
dum. Şimdi siz iktidardasınız ben yine böyle 
konuşacağım. Ben böyle doğdum, böyle öleceğim. 
Müsaade buyurun bu kanun müzakere edilmiştir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Edildi canım. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Hayır, heye
ti umumiyesi hakkında lâyıkiyle müzakere cere
yan etmedi. Eğer bu kadar müzakere ile arkadaş
ların vicdanı tatmin edilirse o başka. Fakat 
maddeler üzerinde konuşmak çok tâli kalır. On
un için ben doymadım, doyurulmadım, fikrimi 
beyan etmedim, bu mevzuda konuşacak daha 40-
50 arkadaş vardır. Müzakerenin kâfi olmadığını 
arz ediyorum, yarma kalsın. 

REİS — Kifayet hakkındaki takrirler okundu. 
Aleyhinde söz istiyen bir arkadaşımıza da söz 
verdik. Bu itibarla görüşmelerin yeterliğini 
kabul edenler... Etmiy enler... Kifayet takrir
leri kabul edilmiştir. Bir takrir vardır okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 5434 

sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hasının maddelerin müzakeresine geçilmeden 
reddini Yüksek Meclisin tasvibine arz ve tek
lif ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REİS — Takrir maddelere geçmeden bu 
I tasarının reddini mutazammmdır. önergeyi re-
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yinize arzediyonım; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo
nım; kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda tasarının ivedilikle görüşülmesi 
yazılı olarak istenmektedir. Tasarının ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin bâzı fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

b) Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş 
olanlann istekleri üzerine; 

40 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında ya
zılı olanlarla seçilmiş belediye reisleri ve vilâ
yetlerin daimî komisyon azalan hariç olmak 
üzere 25 hizmet yılını tamamlamış olanlar ku-
rumlannca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aran
maksızın re'sen; 

Ceza bakımından kovuşturma veya muhake
meleri yapılmakta olanlardan bu durumda bulıı-
nanlann istekleri kovuşturma, veya muhakeme
leri sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay ve 
gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde is
tekleriyle emekliye aynlma muameleleri, dura-
mun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler îcra Vekilleri Heyetince tes-
bit edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî memur olduktan sonra veya askerî memur 
olmazdan evvel öğrenci sıfatı ile yabancı mem
leketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet 
edenler masraf lan kendi taraflarından ödenmiş 
ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri ara
sında geçen müddet kadar, Devlet tarafından 
ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar yu
karda yazılı (25) yıl fiilî hizmetten ayrıca hiz
met etmedikçe emekliye ayrılmalarını ist iyem ov.-
ler. 

Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bn 

1953 0 : 3 
kararlar aleyhine "hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vurulamaz. 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j 
ve m) fıkralannda gösterilenlerden müstahak 
iseler, hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bulu
nanlar istekleri üzerine; 

g) Belediye reisleri ile vilâyetlerin daimî 
komisyonu âzalannın bu. yerlerde iken (b) fık
rasında yazılı duruma girmelerinde istekleri 
üzerine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hizmet 
müddetlerinin 20 yılı (e ve f) fıkralannda yazılı 
hallerde de 25 yılı doldurmuş bulunmalan 
şarttır. 

* (b, e ve f) fıkralanna göre kurumlarınca 
emekliye aynlanlann 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık 
veya ücretin tutarının yıllık toplamının % 10 
nu. ilgili kurumlarca derhal ve toptan Sandığa 
ödenir. 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmet 
müddetlerine zam yapılanların 55 ten eksik yaş-
lannm hesabında eklenen bu müddetler kadar 
yaşlarından indirme yapılır. 

REİS — Birinci madde hakkında konuşmak 
istiyen? Buyurun Necip Bilge.. 

>NECÎP BİLGE (Ndğde) — Muhterem arka
daşlarım. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin tadili hakkında gelmiş olan tasarı
nın içerisinde mevcut iki fıkra hakkında konu
şacağım. Müsaade ederseniz bu fıkraları hatır
latıyorum. 

Bu fıkralardan biri, kanunun B bendi içeri
sindeki re'sen emekliye sevk hakkındaki kısım
dır. Kanunun B bendi şöyle demektedir: 

«Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş 
olanların istekleri üzerine; 40 ncı maddenin 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlarla seçilmiş 
belediye reisleri ve vilâyetlerin dadmî komis
yon azaları hariç olmak üzere 25 hizmet yılını 
tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görül
düğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen teka
üde sevkedilebilirler.» Diğer fıkra da şudur: 
«Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 
kararlar aleyhine hiçbdr suretle kaza mercileri
ne baş vurulamaz.» Maddenin (B) fıkrasının 
birinci kısmında gerek re'sen, gerekse alâkah» 
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hin arzusu üzerine emekliye ayrılma müddeti
nin 25 yıla indirilmesi mevzubahistir. 25 yıl 
veya 30 yıl meselesi üzerinde münakaşa edilebi
lir. Bunun hangisinin doğru ve münasip olduğu 
meselesinin iyice aydınlatılabilmesi için Emek
li Sandığı hesapları üzerinde ve bugünkü duru
mu hakkında aktüer tarafından yapılan hesap
ların bilinmesi icabetmektedir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde yapı
lan münakaşalarda hu hesaplara ait en ufak 
bir işarete rastlanamamıştır. Bundan başka ge
rek Hükümet teklifi gerekçesinde, gerekse ko
misyon raporunda bu noktaya ait olmak üzere 
en ufak bir işaret bulunmadığından dolayı ait 
•olduğu kurum mümessilinin veya Maliye Baka
nının bu mevzu üzerinde aydınlatıcı izahlarda 
bulunması faydalı olur. Bunu istemekten mak
sadım şudur; bâzı memleketlerde emekliye 
ayırma müddeti daha başka şekillerde tesbit 
edilmiştir. 

Sabahleyin bir arkadaşımız hatırlattı; is
viçre Emekli Kanunu bu meseleyi 50 senelik 
bizni"' ve 70 yaş olarak tesbit etmiş 'bulunmak
tadır. Ve ancak bâzı faallerde 35 senelik hizmet 
müdedtini kabul etmiş bulunmaktadır. 

îsviçre ile memleketimizin şartları arasında 
ayniyet mevcut olmadığı için müddet meselesin
de de ayniyet olmak lâzımgelmediği ileri sürüle
bilir. Hakikat da böyledir. Ancak îsviçre 50 se
nelik müddeti kabul ettiğine göre bizim, onun 
yarısı olan 25 senelik müddeti emekliye re'sen 
ayırma için kâfi kabul etmemizin esbabı mucibe-
sini izah etmek lâzım idi. Gerçi Hükümet tasarı
sında bunun mucip sebebi olarak kadroların eh
liyetli ellere tevdi edilmesi ileri sürülmektedir. 
Fakat kadroların ehliyetli ellere verilmesi orta
ya atıldığı takdirde bu meselenin Emekli San
dığı Kanunu ile ilgili olmaması icabeder. Çünkü 
memurun liyakati ve ne kadar hizmet göreceği, 
memurun ne kadar hizmetinin sonunda vazifesin
den ayrılmasının lâzımgeldiği meselesi Emekli 
Sandığı Kanunundan ziyade Memurin Kanunu
nun hükümleri içinde yer alması icabeden bir 
mevzudur. Çünkü, ehliyet denilince, bir memu
run kendisine tevdi edilmiş olan vazifeyi yapma
sı için lüzumlu olan fikrî iktidarın bulunup bu
lunmadığı anlaşılır. Bu iktidar meselesi de Emek
li Kanunundan ziyade ehliyetle ilgili olan Memu-
r'.n Kanunu içinde mevzuubahis edilmesi lâzım
dır. Bu itibarla ehliyete taallûk eden hususlar 
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evvelâ Memurin Kanununda ele alınmak ve ora
da derpiş edilmek doğru olabilir. Bunun aksi mâ
kul değildir. Bundan başka ehliyet ve liyakat 

' meselesinin 25 yıl hizmetle münasebeti de anla-
; sıkmamaktadır. Ehliyetsiz bir memur 25 yıldan 

önce vazifeden almamıyacak mıdır? Diğer taraf
tan «B» bendinde mevcut olan hük
mün içerisinde re'sen emekliye sevket-
mek için alâkalı kuruma verilen bir 
takdir salâhiyeti vardır ki bu takdir salâhiyeti 
kanunun metninde «lüzum görüldüğünde» keli
mesiyle ifade edilmektedir. Bunu başka bir tâ
birle, muhik sebeplere binaen emekliye ayrıl
mak diye telâkki edebiliriz. Yani bir memur va
zifesini görmekte iken, cezai mahiyette olmamak 
ve ancak kendisinin de suiniyeti mevzuubahs ol
mamak üzere vazifesini görmekte iken bâzı liyakat
sizlikler gösterebilir, zamanın şartlarına ve va
zifenin kendisinden istediği ioabata uymıyabi-
lir ve bu sebepten dolayı kendisini emekliye 
sevketmek vaziyeti hadis olabilir. (Madde üzerin
de konuş, sesleri) Madde üzerinde konuşuyo
rum. Maddede lüzumu halinde emekliye sevket
mek meselesi mevzuubahs olduğuna, göre bu 
«lüzumu halinde» kelimesinin tahlilini yapmak
tayım. Binaenaleyh mevzu içerisinde olduğu
ma kani olabilirsiniz. Bu, lüzumu halinde, ke
limesinin, muhik sebepler, olarak anlaşılması 
mümkündür. Fakat ne Hükümetin gerekçesinde, 
ne de komisyonun esbabı mucibesinde ve kanun 
metninde, muhik sebebin ne olduğu hakkında 
her hangi bir işarete raslanmamaktadır. 

Başka memleketlerde de muhik sebepler tah- -
tında bir kimsenin vazifesinden ayrılması mev
zuubahis olabilmektedir. Nitekim İsviçre'de, me
murlar Kanununda muhik sebepler dolayısiyle, 
bir memurun vazifesine son verilmesi, tekaüde 
sevkedilmesine dair hüküm vardır. Fakat bu 
muhik sebeplerin nelerden ibaret olabileceği ka
nunda bir iki misalle işaret edilmiş ve ondan 
sonra umumi tâbirler konmak suretiyle, icra ba-

I şmda bulunan, o memuru tekaüde sevkedebile-
cek olanların bunu tatbik hususunda takip ede
bilecekleri istikamet tâyin edilmiş bulunmakta
dır. 

Müsaade ederseniz, 3 Haziran 1927 tarihli 
olan îsviçre Federal Kanununun 55 nci madde
sinin bir özetini .arzedeyim. 

55 nci madde; muhik sebepler dolayısiyle 
I vazifeye son verme başlığını taşımaktadır. 
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Maddenin metninde de, bu muhik sebeplerin 
hangi sebeplerden ibaret olacağı hususu birkaç 
misal verilmek suretiyle aydınlatılmıştır. Bu 
misallerden birkaçını arzedeyim; ehliyetsizlik, 
iflâs, neticesiz kalmış haciz, seçilme yetersizli
ğinin zıyaı ve nihayet kanun metninin içersine 
girmiyen diğer hâdiseleri de içersine alabile
cek şekilde şu umumi ifade kullanılmıştır; hüs
nüniyet kaidelerine göre hizmete devamı mu
hik göstermiyecek haller. Görülüyor ki, başka 
memleketlerde idareye bir takdir hakkı veril
diği zaman dahi bu takdir hakkının istikameti
ni gösterecek, tâyin edecek bâzı hal ve hâdise
ler ortaya atılmış ve onun dışında kalan hâdi
seleri içine alabilecek umumi ifadeler kullanıl
mıştır. Fakat bu umumi ifade içinde hüsnüni
yet kaidelerine göre hizmete devamı muhik gös
termiyecek haller tâbiri de aynen konmuş bu
lunmaktadır. Bizde de bu lüzumun aydınlatıl
ması gerekir. Bundan sonra yine aym kanu
nun bu maddesinin diğer bir fıkrası vazifeye 
son verme halinde hangi sebepten dolayı vazi
feye son verildiğinin alâkalıya tebliğ edileceği
ni, âmir bir hüküm olarak derpiş etmiştir. 

Bu hüküm diyor ki : ... son verme kararı 
ilgiliye yazılı olarak, mucip sebeplerle birlik
te tebliğ edilir. Halbuki bizim müzakere et
mekte olduğumuz kanunun (b) fıkrasının ikin
ci cümlesi «lüzum halinde» kelimeleri ile nele
ri işaret etmekte olduğunu açıkça göstermedi
ği gibi; emekliye sevkedilen ımemurun ne gibi 
sebeplerden dolayı emekliye ayrıldığı hususun
da kendisinin malûmat sahibi olmasını müm
kün kılacak her hangi bir hükmü de ihtiva et
memektedir. Bu itibarla «lüzumu halinde» ke
limelerini daha aydınlık bir hale sokacak şe
kilde başka kayıtlar ve fıkralar ilâve «dilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bu nokta üzerindeki düşüncelerimizi hulâ
sa edersek; emeklilik bakımından 25 yıl hiz
met Emekli Sandığının durumuna uygun dü
şer mil Yani Sandık yeni durumdan doğacak 
yüke tahammül edebilir mi? Bu husus izah edik 
melidir. Diğer taraftan lüzumu halinde tâbiri, 
bâzı misaller verilmek suretiyle aydınlatılma
lıdır. 

Şimdi, diğer fıkraya geçelim. Bu frfcıada, 
emekliye ayırma kararının her hangi bir şekil
de kazai yollara müracaat edilemiyecek şekil
de katî olduğu ifade edilmiş 'bulunmaktadır. 
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I Kanaatimizce her hangi bir idari tasarrufun 

kazai murakabenin dışında bırakılması hukuk 
Devleti mefhumuna aykırı düşer. Çünkü hu
kuk Devleti mefhumu, sadece bir meclis tara
fından çıkarılmış olan kanunlara riayet edil
mesi fikrini değil, aynı zamanda onunla birlik-

I te idarenin yapmış olduğu idari tasarrufların 
kazai murakabeye tâbi olması lâzımgeldiğini de 
ifade eder. Bu itibarla sadece bir kanun çıkar-

I mak kâfi değildir. O kanunun tatbikatında ya
pılacak idari muamelelerin kazai murakabeye 
tâbi olması lâzımdır. îdari tasarrufların ve fi
illerin kazai murakabeden hariç tutulması lâ-
zımgeîdiğinin kabul edilmesi hususundaki şu 
hüküm hukuk Devleti mefhumuna aykırı dti- / 
<şer. Zamanımızda birçok devletler sadece idari 
tasarrufların değil, hâkimiyet tasarrufları de-

I diğimiz Bakanlar Kurulu tarafından alınmış 
olan ve Hükümetin umumi siyasetine taallûk 
edim diğer kararların dahi kazai murakabeye 
tâbi olması lâaımgeldiği ve hattâ teşriî tasar
rufların dahi kazai murakabeye tâbi olması, ge
rektiği hususunda hükümler kabul ederlerken 
bizim Hükümetin temşiyet tasarrufları dediği
miz idari tasarruflarının bir kşsmını kaza mu-

I rakabesinin dışarısına çıkarmaklığımız demok
ratik sistemin mâna ve mefhumiyle bağdaşamaz 

I bir müessese halinde ortaya dikilecektir. Dev
let Şurası Kanunu kazai murakabe esasını kur
muştur. Bu esasın muhafazası zaruridir. 

Aynı zamanda böyle bir tasarrufun kazai 
murakabenin dışında bırakılması, takip etmek
te olduğumuz gaye ile de bağdasamıyacak bir 
netice doğuracaktır. Hükümet tasarısında ve 
komisyon raporunda bu 25 senede emekliliğe 
sevketme kararının ehliyetli elemanlar yetiştir
mek için müracaat edilmiş bir tedbir olduğu 
ileri sürüldüğüne göre, kazai yollara müracaat 
kapısının kapanması, ehliyetli memurlar yetiş
tirilmesi hususundaki bu gayeyi Ortadan kaybet
tirir. Çünkü kanunun diğer hükümlerinde mev
cut olduğu üzere bir kimsenin cezaen emekliye 
sevkedilmesi hususunda, cezaen emekli muamele
sinin yapılması hususundaki idari tasarruflar ka
zai murakabeye tâbi olduğu halde, kendisine 
ceza verilmesi mevzuubahis olmadığı söylenen 
ve 25 seneyi doldurduktan sonra emekliye sevk-

| edilmeleri hakkındaki emekli, muamelesine ka-
' zai murakabe yolunun kapanması memur ahlâkı 

üzerinde fena neticeler doğuracaktır. Bâzı me-
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hıürlar bu şekilde kazai murakabe imkânının I 
kendilerine sağlanmasını temin için 25 seneyi 
doldurduktan sonra kendisinin bu hükme istina
den emekliye sevkdilmesini beklemiyecek, belki 
de kazai yola mj^aeaat imkânının temini için 
kendisinin cezai mahiyyette emekliye sevk-
edilmesini temin etmek yollarına baş vuracaktır. 
(Gürültüler) Bu suretle kazai yola gitmek im
kânı mevcut olduğu için belki kaza mercii ida
renin bu gibi tasarruflarım iptal imkânını bula
caktır, diye böyle bir yolu tercih edecektir. Bu 
hükmün memur ahlâkı üzerinde yapacağı fena 
tesirleri bertaraf edilmesini temin için bu hük
mün kanun tasarısının bu maddesinden çıkarıl
ması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bâzı arkadaşlar, kaza murakabe yoluna git
memek ve onun bulunmamasının bir mahzur 
olmıyacağım ifade etmek için icra mevkiindeki 
kimselerin hiçbir keyfî muameleye tevessül et-
miyeceklerini çünkü efkârı umumiyenin ve Mec
lisin kendileri üzerinde daima murakabesinin 
mevcut olduğunu ileri sürdüler. Kanun bugünkü 
Hükümet ve iktidar için yapılmaz yarinki hü
kümet ve iRtidarı da düşünmek lâzımdır. Dünkü { 
muamelelerinden şikâyet ettiğimiz Halk Par
tisi yine iktidara gelirse bu takdiri nasılf kullana
cağından endişe etmemek imkânı yoktur.* Efkârı
umumiyenin murakabesini ve Meclisin muraka
besini tabii olarak kabul etmemek icabeder ve 
bunların her ikisi de ancak siyasi mahiyette bir 
murakabedir. Bu gibi hukuki bir .meselede ka
zai murakabe yolunu açık bırakmak daima hu
kuk devletinin icabı olarak kabul edilmek lâ
zımdır. Yine bir arkadaşımız yirmi beş seneyi 
(heyeti umumiye meselesi değildir., fıkra üze
rinde konuş sesleri) fık*a üzerinde konuşuyo
rum, bunun çıkarılma sebebini, esbabı mucibe-
sini izah etmek mecburiyetindeyim. Bir arka
daşımız vekillerin ancak yüksek derecede olan 
memurlarla ilgili bulunacağını, aşağı derecede 
bulunan memurlarla ilgisinin her zaman tees
süs edemiyeceğini söylediler ki bu doğrudur. 
Bir memurun emekliye sevkedilmesi hususunda 
vekil ancak yüksek derecede vazife gören me
murlarla alâkalıdır. Aşağı derecedeki memur
larla yakın ilgisi olmayabilir. Bu görüş bizi şu
raya görütür. Bakan her mesele ile meşgul ola-
mıyacağma göre bir memurun emekliye sevke-
dilmesinin bâzan muhtelif tesirler altında yapı- | 
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labümesi imkânı hâsıl olur. Çünkü vekil yüksek 
dereceli olmıyan memurların durumlariyle her 
zaman ilgilenemiyeceği için aşağı derecedeki 
memurun tekaüde sevkedilmesi hususunda bir 
fikri olmıyabilir. Bu sebeple aynı vekâletin muh
telif şubeleri arasında muhtelif içtihatlar doğ
ması gibi bir vaziyet hâsıl olur. Bunu vekâlet
lere teşmil edince, vekâlet adedince bu içtihat
ların da daha fazla karışacağını kabul etmek 
lâzımgelir. Halbuki kaza yoluna gitmek kabul 
edilecek olursa bütün vekâletlerin şu hakkı tak
diri ne şekilde kullanacakları hakkında Danış
tay'da bir içtihat teessüs eder ve puna uymıyan 
kararlar reddedilmek suretiyle aynı prensipte 
birleşme mümkün ve hâsıl olur. 

Bu arzetmiş olduğum sebepler dolayısiyle-
dir ki Emekli Sandığı Kanunun önümüze gel
miş olan maddesinin cümlesinden birisi olan ka
zai yollara müracaat imkânını kaldıran fıkrası
nın tasarıdan çıkarılması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; saat 
beşe on kaladan beri dikkat ettim, Meclis bü
yük bir siyasi heyecan fırtınaları içinde çalkan
dı, durdu. Bu arada kanunu objektif bir şekil
de tetkik etmek, hattâ usul hakkında konuşmak 
jmkânını bile bulamadım. 

REİS — Usul hakkında söz istediniz, Terdim. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Usule ait söz 

istedim. Kifayet takririnin aleyhinde konuş
mak istiyen bir arkadaşa söz verddniz. Halbu
ki bendeniz Burhanettin Onat arkadaşımızın 
verdiği takrir hakkında konuşacaktım. Fakat 
o sırada öyle bir tozkoparan fırtınası esti ki, 
cumhurun ruhiyatı Sayın Başkana da intikal 
«tti, konuşmak imkânını bulamadım... 

RElS — Sözünüzü ikmal buyurun, tavzih 
edeyim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bendeniz önü
müzdeki seçimlerde Kırşehir'de cereyan edecek 
mitinglerden birisinin burada provası yapılıyor 
zannettim. (Gülüşmeler). Prelüt bu olursa di
ğer perdelerin nasıl cereyan edeceğini tasavvur 
ve tahayyül ediyorum. Arkadaşlar, Meclis dol
du, boşaldı. İstirhamım şudur: Kanun vâzıı 
olarak gayet objektif esaslarla bu kanunun mü
zakeresi lâzımdır. Birinci maddeden itibaren 
teknik hükümler geldi. Bu teknik hükümlerin 
emekli sandığı durumuna, kaynaklarına ve bu 
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yolda yapılacak tediyelere dair hesaba müstenit 
olan hükümler burada müzakere edilerek hiçbir 
hesabı görülmemiştir. Sayın Başkandan istir
ham ederim, lütfetsinler, Meclisi tatil etsin
ler, hiç olmazsa ruh sükûnuna kavuşalım. Ya
rın bu kanunu objektif olarak tetkik imkânını 
bulalım. (Doğru, doğru sesleri). 

REİS — Efendim arkadaşımız usul hakkın
da dahi konuşmak imkânını bulamadık, dediler. 

Usul hakkında söz istiyeceğim dedikleri za
man kifayet takriri aleyhinde Tüzük gereğin
ce bir arkadaşa söz vermiş bulunuyorduk. Ki- -
fayet aleyhinde ancak bdr arkadaş konuşabile-
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ceğine göre kendilerine söz vermek imkânı yok
tur. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Burhanettin 
Onat'm tümünün reddi hakkındaki takrir hak
kında.... 

REÎS — Burhanettin Onat arkadaşımızın 
takriri, tasarının tümünün reddi hakkında idi. 
Reye konuldu, reddeildi. Binaenaleyh usul hak
kında konuşulacak bdr şey kalmamıştı. 

Vaktin ademimüsaadesine binaen, 9 Temmuz 
1953 Perşembe günü saat 10 da toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19,36 

mmm 

5. — SORULAR VB CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgüler'in, Ziraat Bankası tarafından köylü
ye yapılan çeşitli kredi yardımlarına, Marshall 
ve Karşılıklı Güvenlik yardımlarından ne kada
rının Ziraat Bankası kanaliyle köylüye tevzi 
edildiğine dair Başvekilden olan sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikhaş'ın yazılı 
cevabı (6/1087) 

28. V. 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Ankara 

1. Ziraat Bankası tarafından köylüye yapı
lan çeşitli kredi yardımlarının 1946 - 1950 ve 
1950 - 1951, 1951 *- 1952, 1952 - 1953 yıllarında 
miktar ve maliyetlerinin, müddetleri ile faiz 
miktarlarının; 

2. 'Marshall ve Karşılıklı Güvenlik yar
dımlarından ne miktarının Ziraat Bankası ka
naliyle köylüye tevzi edildiği ile şartlarının; 

3. İllere yapılan plasman miktarı ile tah
siste takip edilen usulün neden ibaret olduğu; 

4. Doğu illerine tercihli muamele yapıl
maması sebepleri; 

5. Bâzı bakanların ve milletvekillerinin se
çim çevrelerine diğer illerden ziyade tercihli 
muamele yapılması sebebi nedir? 

Ş, Yukarda yazılı hususlara göre yıllara 

göre yapılan kredilerden ne miktarinın zama
nında tahsil ve tecil edildiğinin yazılı olarak 
cevaplandırılmasını ve bu yazılı soruma Başba
kan tarafından cevap verilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boytıcıgüler 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Genel: 38179 
Özel : 1/354 

7 . VII . 1953 

Sayı 

T. B. M. M. Reisliğine 
Başvekâletten muhavvel 30 . V . 1953 gün ve 

6/1087-5375/11821 sayılı yazıya C: 
Ziraat Bankası tarafından köylüye yapılan 

çeşitli kredi yardımlarına ve Marshall ve karşı
lıklı güvenlik yardımlarından ne kadarının Zi
raat Bankası kanaliyle köylüye tevzi edildiğine 
dair Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller tarafından verilen yazılı soru önergesi 
hakkındaki mütalâamız aşağıda arzohmmuştu*: 

1. T. C. Ziraat Bankasınca açılan zirâi kre
dilerin 1946-1952 yılları ile 1953 Mart sonundaki 
bakiyeleri mukayeseli olarak ilişik «1» numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 
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T. C. Ziraat Bankası kanaliyle doğrudan doğ

ruya müstahsıla verilen kredilerle, Tarım 
Kredi Kooperatiflerine yapılan ikrazatm mahi
yetleri, miktarları ve vâde bakımından tasnifleri 
do «2» numaralı cetvelde açıklanmıştır. 

«1» numaralı cetvelin tetkikmdan da anlaşı
lacağı üzere, Ziraat Bankasınca doğrudan doğru
ya müstahsıla ikraz edilmek üzere Tarım Kredi 
kooperatiflerine açılan kredilerle Tarım Satış 
kooperatiflerine ve Zirai Donatım Kurumuna 
yapılan ikrazat 1946 yılından itibaren aşağıdaki 
seyri göstermiştir : 

Yılı Lira 

1946 176 923 808 
1947 243 931 445 
1948 241 952 251 
1949 336 889 535 
1950 412 196 650 
1951 646 506 229 
1952 1 067 665 119 
1953 Mart 1 127 401 836 

Gerelf banka ve gerek kooperatifler kanaliyle 
verilen çevirme kredileri, yıllık işletme masrafla
rını karşılamaya matuf bulunması itibariyle, o 
yılın istihsal bedelinden tahsil edilmek üzere âza
mi bir yfl. vâdeye; donatma kredileri, çiftçinin 
yıllık istihsal değeri ve ödeme gücü ile mütena
sip olarak âzami beş yıl; verimlendirme ve iyileş
tirme, tesis ve edindirme ve ziraat sanatları kre
dileri ve müstahsilin ödeme gücü nazara alına
rak âzami «20» yıl Marshall harici teçhiz kre
dileri «3» yıl ve sürüm satış kredileri de en çok 
«9» aylık vâdelere bağlanmaktadır. 

Bir müstahsıla muhtelif mevzularda ikraz 
edilen zirai kredilerin mecmuuna, (500) liraya 
kadar % 6, bu miktardan fazla olanların tama
mına % 7 faiz tatbik edilmektedir. 

6389 sayılı Kanuna göre tahvil hâsıllarından 
açılmakta olan verimlendirme , ve iyileştirme 
kredileriyle, tesis ve edindirme kredilerine 
% 3, zirai alet ve makdna teminine matuf Mar
shall harici teçhiz kredilerine de keza % 3 faiz 
tahakkuk ettirilmektedir. 

2. Marahall Yardımından kredi yoliyle 1953 
Nisan sonuna kadar ithal edilerek çiftçimize 
intikal ettirilen vasıtalardan mütevellit ala-

1953 O : 3 
caklarla, 1952 yılında başlıyan Karşilıklı Gü
venlik İdaresinin hibe şeklindeki yardımlariyle 
memleketimize gelerek çiftçiye satılan vasıta 
bedellerine ait matlubatın,1953 Nisan sonunda
ki bakiyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Mahiyeti Zimmet Matlup Bakiye 

Marshall 
yardımı 
(Kredi 
yoliyle) 
Karşılıklı 
Güvenlik 
Yardımı. 
(Hibe 
yoliyle) 

Gerek 

73.257.946 40.964.368 32.2®3.578 

10.823.143 '385.916 10.437.227 
Marshall Yardımından kredi ve ge

rekse Karşılıklı Güvenlik İdaresi kanaliyle hi-
fbe şeklinde yurdumuza gelen zirai makina ve 
vasıtalardan edinecek kimselerin her şeyden 
evvel çiftçi olduklarını Tarım Vekâleti Teşki
lâtından alacakları bir belge ile tevsik etmele
ri lâzımdır. 

Çiftçi vesikalarını haiz kimseler alacakları 
vasıtaların bedelinin % 20 sini peşin ödemekte, 
% 80 ni için Ziraat Bankasına borçlanmakta
dırlar. İşlenmemiş topraklarını yeniden ziraate 
açmak maksadiyle traktör alacaklar veya bu 
'makinalardan bir kısmına sahip olup teçhiza
tını tamamlamak maksadiyle yeniden bir kısım 
aletler almak istiyeeekler arasından peşin 
ödenmesi gereken % 20 yi tediyeye malî im
kânları müsait olmıyan çiftçilerimize, Ziraat 
Bankası bir kolaylık olmak üzere *bu meblâğı 
da bir sene vâde ile ikraz eylemek suretiyle 
çiftçinin makina temin etmek imkânları sağlan
maktadır. 

Traktör ve diğer ziraat makinaları için açı
lan krediler traktör ve ekipmanlar için üç, di
ğer ziraat vasıtaları için ika »ene vâde ve tak
site bağlanmaktadır. 

3. Ziraat Bankasının şube ve ajansları em
rine plasman tevziinde, plasman miktarlarının 
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I züğünün hükümlerinden mülhem olunmakta, 

vâki müracaatlar, mevzuat esasları dairesinde , 
incelenerek her hangi bir tefrik ve tercih ya
pılmamaktadır. 

Bu taleplerin is'afında birinci plânda na
zarı dikkate alınan esas, şube ve ajansların ma
hallî ziraat sahaları ve ihtiyaçları bakımından • 
verdikleri malûmat ve istedikleri plasman mik
tarlarıdır. 

6. Ziraat Bankası ve Zirai Kredi Koopera
tifleri tarafından müstahsıla açılan kredilerden 
vâdesinde tahsil edilemiyen matlubatm 1952 yılı 
sonundaki bakiyeleri, ait olduğu yıllar itibariyle 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 
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tâyin ve tesbitinde 3202 sayılı Ziraat Bankası 
Kanunu ile Tüzüğünün âmir hükümleri uygu
lanmaktadır. 

Ziraat Bankasının ana gayeleri'olan mevzu-
larla ilgili ihtiyaçlardan çevirme, donatma, ve-
rimlendirme ve iyileştirme, arazi edindirme, sü
rüm ve satış ile ilgili olanları, şube ve .ajans-
larca mahallerinin istihsal ve ziraat şartlarına 
göre incelenerek ve çiftçilerle ilgililerin istek 
ve dilekleri tahkik ve tatmin edilerek Banka 
Genel Müdürlüğüne bir raporla bildirilmekte 
ve bütün bu ihtiyaçları hakkında verilen tahmi
nî rakamları daha önceki yıllarla kıyaslandık
tan ve icabında alâkalı vekâletlerden de bilgi 
alındıktan sonra, bankanın umumi kaynakları
nın verdiği imkânla mütenasip olarak teşkilât 
emrine gerekli plasmanlar tahsis edilmektedir. 

Bu tahsisler Eylül sonu itibariyle başlıyan 
bir yıllık faaliyet-dönemine ait bulunmakta ve 
bu dönem içinde de banka kaynaklarında hâsıl 
olan imkânlar, mezkûr hükümler dairesinde 
teşkilâtından intikal ettirilen ihtiyaçlarla müte
nasip olarak tevzi edilmektedir. 

4. Bilûmum şube ve ajansların zirai kredi 
ihtiyacı, Krediler Düzenleme Yüksek Kurulun
ca belirtilen iş programındaki esaslara göre kül 
halinde mütalâa edilmekte ve bölgeler arasında 
her hangi bir tefrik yapılmamaktadır. 

Bununla beraber memleketimizin diğer böl
gelerine Olduğu gibi, Doğu bölgesine de ban
kanın imkânları nispetinde gereken ehemmiyet 
verilmektedir. Bu cümleden olarak Ziraat Ban
kasının teşkilâtı bulunmıyan Varto, Eleşkirt, 
Başkale, Ovacık, Pülümür, Savur, Kurtalan, L i 
ce, Şenkaya, Ardanuç, Yusufeli, ilçelerinde bi
rer ajans açılmış, Kızıltepe, Malazgirt, Eruh, 
Muradiye, Tatvan, Fındıklı Hecelerinde de bir 
ajansı faaliyete geçirilmek üzere İdare Mecli
sinden gereken karar alınmıştır. 

Bu suretle Doğudaki Ziraat Bankası teşki
lâtına tahsis edilen plasmanlar evvelki yıllara 
nazaran büyük mikyasta artırıldığı gibi, ban
ka kredilerinden de daha fazla müstahsilin is
tifadesi sağlanmıştır. 

5. Bâzı vekillerin ve mebusların seçim çev
relerine, diğer illerden ziyade tercihli muame
le yapılması mevzuubahs değildir. 
* Plasman tahsislerinde ve kredi tevziatında 
üçüncü suale verilen cevabımızda tebarüz et
tirildiği veçhile Ziraat Bankası Kanun ve Tü-

Yıllar 

1945 ve daha evvel 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Yekûn 

Bankamızca 
doğrudan doğ
ruya yapılan 
ikrazatta vâ

desi geçen 

295.701 
68.915 

177.735 
369.779 
896.108 

3.116.159 
11.644.434 
50.415.122 

66.983.953 

Tarım kredi 
kooperatif

leri 

559.168 
229.962 
652.641 

1.847.327 
1.756.292 
2.888.717 
6.335.645 

39.653.707 

53.923.459 

Vâdesi geçeri ikrazatfcan «§ki senelere ait 
bakiyelerle, 1950, 1951, 1952 yuları bakiyesi ara
sında, mühim farklar görülmekte ise de, bu
nun büyük nispetlerde artan kredi hacmi ile ya
kın alâkası bü tezayüdün bû$h6a sebebi olduğu 
gibi, tahsilatın bilâfâsıla devam etmesi önümüz
deki yıllarda son üç seneye ait bakiyelerin de 
azalmasını temin edecektir. 

Esasen, 1953 Mart sonunda banka ikrazatm
dan vâdesi geçen matlubat (49.316.127) liraya ve 
tarım kredi kooperatifleri ikrazatmdan tahsili' 
teehhür eden matlubat ise (41.846.846) liraya 
düşmüştür. 

Mütaakıp aylar zarfında da bu miktardan 
mühim bir kısmının tasfiye edilmesi muhtemel 
görülmektedir. 

1946 - 1952 yıllarında vâdesi gelen matlu-
battan kanuni ve mücbir sebeplerle bir sene için te-
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cil edilen miktarlar aşağıdaki cetvelde gösteril
miştin Bu miktarlar haricindeki alacakların 
nakden tahsil ve tasfiye edildiği tabiî bulun
maktadır. 

T. K. Koope-
Banka ikraza- ratif leri ikra-
tından tecil zatından tecil 

Yıllar edilenler edilenler 

1946 419.942 583.486 
1947 7.270.880 1.492.925 
1948 12.820.189 3.915.985 
1949 72.420.176 5.461.804 
1950 67.553.825 13.089.184 
1951 16.647.335 5.457.497 
1952 19.242.975 2.957.966 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının açtığı zirai kredilerin 1946 - 1952 yıl sonu bakiyelerini 
gösterir cetvel 

Bankaca doğ
rudan doğru- Bankaca 

Seneler 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 Mart 

ya çiftçilere • 
yapılan ik-

zat 

82.916.482 
121.397.967 
127.160.886 
186.978.420 
232.991.474 
394.818.311 
611.799.429 
643.181.101 

tarım kredi 
kooperatif

lerine 

57.684.263 
76.807.179 
66.889.263 
88.103.975 
96.046.040 

116.005.225 
183.723.854 
195.048.959 

Bankaca ta 
rım satış koo
peratiflerine 

25.842.543 
39.756.468 
39.483.597 
43.055.101 
54.591.983 
88963.721 

213.671.448 
227.129.939 

Bankaca 
Donatım 

Kurumuna 

10.480.520 
5.969.831 
3.769.339 

— 
821.031 

9.053.288 
18.644.858 
22.819.381 

Tohumluk 
yardım 
kredisi 

— 
4.649.166 

18.762.038 
27.746.122 
37.665.684 
39.825.530 
39.222.456 

Umumi 
ikrazat 
yekûn 

176.923.808 
243.931.445 
241.952.251 
336.889.535 
412.196.650 
646.506.229 

1.067.665.119 
1.127.401.836 
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1946 - 1952 yıllarında ve Mart 1953 gayesi itibariyle müstahsıla açılan kredilerin mahiyetleriy 
bakımından tasniflerini gösterir cetveldir 

Hesap isimleri 1946 1947 1948 1949 1950 1 

Çevirme kredileri 70.051.675 
Donatma kredileri 1.991.593 
Verimlendîrme ve iyileştirme Kr. 522.496 
Sürüm ve satış kredileri 8.510.692 
Tesis ve edindirme kredileri 1.723.458 
Ziraat sanatları kredileri 116.568 
Yeni arazi açma kredileri — 
Munzam ve muvakkat zirai krediler — 
5389 sayılı Kanuna göre verimlendirme 
kredileri — 
5389 sayılı Kanıma göre tesis ve edin
dirme kredileri — 
5389 sayılı Kanuna'göre teçhiz kredileri — 
Marşal harici teçhiz kredileri — 
Ziraat makinalan kredileri — 
Yerli imalâtı zirai alet kredileri — 

Banka teşkilâtınca doğrudan doğ
ruya müstahsıla verilen kredilerin 

vyekûnu 

Kredi kooperatifleri 

Hjmka teşkilâtınca kredi koopera
tiflerine ve müstahsıla açılan 
kredilerin yekûnu 

97.514.884 
3.488.113 
1.280.075 

16.492.249 
2.500.350 

122.296 

106.809.816 121.260.914 163.168.162 225. 
3.736.744 
1.941.880 

11.613.346 
2.899.045 

160.055 

6.437.005 
2.888.312 

16.297.263 
4.803.669 

143.499 

8.886.596 
2.884.619 
9.535.831 
4.648.346 

496.317 

26. 
3 

26 
4. 
1. 

35.147.758 32.801.011 11. 

— 4.122.731 9. 

— 2.457.823 10. 

3.763.208 
226.830 

74. 

82.916.482 121.397.967 127.160.886 186.978.420 232.991.474 394. 

57.684.262 76.807.178 66.889.263 88.103.974 96.046.039 116. 

140.600.744 198.205.145 194.050.148 275.082.395 329.037.514 510. 



Bankamızca doğrudan doğruya müstahsıla ve T. K. kooperatiflerine açılan kredilerin v 

Hesap isimleri 1946 1947 1948 1949 19 50 
Kısa vâdelî (bir seneye kadar) 
Orta vadeli (beş seneye kadar) 
Uzun vâdefi (beg seneden fazla) 

136.246.630 190.814.313 185.312.426 260.809.907 301.77*7.870 38 
2.108.158 3.610.406 3.896.796 6.580.505 13.146.122 10 
2.245.956 3.780.426 4.840.926 7.691.983 14.113.522 2 

Yekûn 140.600.744 198.205.145 194.050.148 275.082.395 329.037.514 51 

i 
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2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

Trabzon'da bir çimento fabrikası kurulması hu
susunda her hangi bir tetkik yapıhp yapılmadı
ğıydı dair soruşuma İşletmeler Vekili Sıtkı Yw-
calı'mn yazılı cevabı (6/1111). 

fr.6-.I963 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İşletmeler Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılar. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Trabzon'un kalkınmasında bilhassa imar bah
sinin ön plânda geldiği aşikâr olduğu gibi yeni 
yeni iş yerlerine olan ihtiyacı da açık bar ha
kikattir. 

Bu sebeple bir taraftan şehrin imarını sağ
lamak, bir taraftan da işsiz vatandaşlara yeni 
bir iş sahası temin etmiş olmak için Trabzon'da 
bir çimento fabrikasının kurulması lüzumuna 
katiyetle kaani bulunmaktayız. Birçok vilâyet
lerde çimento fabrikalarının kurulmakta oklu
ğunu duyduğumuz bu sıralarda Trabzon'da da 
bi» çimento fabrikası kurulması hususunda her 
hangi bir tetkik yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne
ticesi nedir? Çimento fabrikası kurulmasa, ka-
rarlaştırılan vilâyetler arasında Trabzon var 
mıdır? Varsa ne. zaman ve ne şekilde kurul
ması düşünülmektedir? 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti . 7 . VII. 1953 

Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 
özel : 4/1099 

özü : Trabzon Mebusu Mah
mut Goloğlu'nun yazılı 
sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . VI . 1953 tarihli ve 5432/11953/6-1111 

sayılı yazıları k: 
Trabzon'da bir çimento fabrikası kurulması 

hususunda bir tetkik yapılıp yapılmadığına da
ir, Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun ya
zılı sorusuna verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İşletmeler Vekili 

S. Yırcalı 
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Trabaon Mebusu. MahmutGoioğju'nu» Trabzon'
da bir çimento fabrikası kurulup kurulmayaca
ğı hakkındaki yazılı, soru önergesinin cevabıdır. 

Son yıllarda, memleketimizde artmış bulu
nan çimento istihlâkini karşılamak üzere hususi 
teşebbüsün ve Millî bankalarımızın yeni çimento 
fabrikaları fcurmak i«J» saatlikleri gayretler 
liükümetimi&ce tertiplenmekte ve desteklenmek
tedir. 

Bu konuda yapılan ihzari tetkiklerden Trab
zon'da da bir çimento fabrikası kurulmasının 
uygun olacağı neticesine sarılmıştır. Ancak 
bir çimento fftbrikasmm kurulabilmesi bilhas
sa şu esasların sağlanmış olmasına vabestedir: 

1. Fabrika kurulması düşünülen mmtaka, 
jeolojik ve ekonomik şartliar bakamından elveriş
li bulunmalıdr. 

2. Mahallî sermayedarların ve tasarruf sa
hiplerinin böyle bir tesise iştirakleri temin edil
miş olmamdır. 

Vekâletimiz, çimento sanayii için Trabzon'-
un iptidai mailde durumu müte&ıssjsl&îfdan mü
rekkep bir heyet marifetiyle ve pek yakında 
etuâ ettirmek arzusundadır. Bununla beraber 
Trabzon'da bu maksatla bir müteşebbis. heyıejfcpı 
teşkil edilip edilmediği ve mahallî iştirak nis* 
betiyle taahhüt edilen sermaye miktarı hak
kında bilgi verilmesi ma^sadiyle 26 . V . 1953 
ve 24 . V I . 1953 tarihlerinde adı geçen valiliğe 
gönderilen yazılarımıza şimdiye kadar her hangi 
bir cevap alınamamıştır. 

3. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm Çankırı 
ve Bitlis vilâyetlerinde 1954 yılında açılacağı 
bildirilen liseler için gerekli tetkiklere girişilip 
girişjlmediğine ve Çankırı'nın Eskipazar Kaza
sında ne zaman ortaokul açılacağına dair soru
suna Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'm 
yazılı cevabı (6/1120). 

16 . VI . 1953 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar-

1. 1953 yılı Bütçe müzakereleri sırasında 
(Bütçe Komisyonunda) eski Millî Eğitim Vekili 
Tevfik İleri'ye tevcih ettiğim suale cevaben 
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1954 senesinde Çankırı ve Bitlis vilâyetlerinde 
iki lise açılacağı beyan buyurulmuştu. Progra
ma dâhil* edilen ve resmen teyit olunan bu mev
zu hakkında şimdiden gerekli tetkik ve tedbir
lere girişilmekte midir? 

2. Çankırı lisesi hazırlıkları ikmal edilip 
hangi tarihte tedrisata açılacaktır1? 

3. Bütün ilçeleri ortaokula kavuşan Çan
kırı'nın yegâne eksiği Eskipazar ilçesi ortaoku
ludur. Bu ilçemiz ne zaman ortaokula kavuşa
caktır? 

6 . VII . 1953 
T. C. 

Millî Eğitim Vekâleti 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Muamelât Ş. 
Sayı : 001 - 14417 

özet: Yazılı soru öner
gesi H. 

Türkiye B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

18 Haziran 1953 tarih ve 6/1120 sayılı yazı
nıza K: 

Çankırı ve Bitlis liseleri ile Eskipazar İlçe
sinde bir ortaokul açılmasına dair Çankırı Me
busu Kâzım Arar'm yazılı soru önergesine ve
rilen cevap ilişik olarak gönderilmiştir. 

Durumu arzeder saygılarımı sunarım. 
M. Eğitim Vekili 

R. S. Burçka 

6 . VII . 1953 

Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm Bitlis ve 
Çankırı liseleri ile Eskipazar İlçesinde Ortaokul 
açılmasına dair yazılı soru önergesi cevabıdır: 

1. 1954 öğretim yılından itibaren Bitlis ve 
Çankırı Ortaokullarının liseye çevrilmesine ve-
kâletimizce karar verilmiş ve gerekli hazırlıklara 
başlanmıştır. 

2. 28 . IX . 1953 Pazartesi günü adı geçen 
liselerde tedrisata başlanacaktır. 

3. — Eskipazar'da «Eskipazar ortaokul Yap
tırma Derneği» nin kurulduğu, 2.000 m2 arsa 
ile 5991 lira ve 12 ton kireç sağlandığı valilikten 
alman 9 Haziran 1953 tarih ve 2337 sayılı ya
zıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

Mahallen yaptırılmak istenilen ortaokul bi
nasının plânı vekâletimizce hazırlanmak üzere, 
sağlanan arsanın plânı istenilmiştir. Arsa plânı 
geldiğinde binanın plânı hazırlattırılıp mahal
line gönderilecektir. Bu binanın inşasına baş
landığı takdirde 1954 bütçesiyle alınacak yar
dım ödeneğinden müteşebbis derneğe yardım ya
pılacaktır. 

1954 - 1955 ders yılı başına kadar bina ik
mal edildiği ve okul eşyası da sağlandığı takdir
de bu ilçede bir ortaokul açılması mümkün ola
caktır. 

Saygılarımı sunarım. 
M. Eğitim Vekili 

R. S, Burçak 
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Adlî T 

AFYON KARAHT8AB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 4&VTAVA 

Celâl Yardımcı 
AMASYA 

Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Eurtbek 
Talât Vasf î öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

ip Müessesesi Kanununa verilen ı reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
256 
253 

2 
1 

215 
16 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Ckcuoğla 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emiîç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Âtakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

1 Kâmil Tayşı 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Eınrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

, 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Âbdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Halil özyörük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade (î.) 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

B : 104 8. 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Şerai Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hûdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

7.1953 O : S 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 
Cezmi Türk 

SîtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

Cemil Yardım 
SINOB 

Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk, ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Âltuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hüsnü Türkand 
SINOB 

Muhit Tümerkan 
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B : 104 8.7.1953 O : 3 
[Çekinserler] 

NİĞDE 
Necip Bilge 

[Eme kattlmıyanlttf] 
AFYON KARAMSAR 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis (1) 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înoe (I.) 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel (t.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcıı 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (I.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş (Vekil) 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntenı (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat (Vekil) 
ihsan Karasioğhı 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
(Reis V.) 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 

Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesçy 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Yarınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Güli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

tTMfR 
Halide Edib Adıvar 
Sadık Giz 
Necdet Ineekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunea 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
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B : 104 8.7 . 1953 O : 3 
Haindi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
(t) 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

¥ 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (î.) 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk îlker 
Refik Şevket înce (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim Ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 

Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik ileri 
Şükrü Uluçay (I.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Alfr-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Riza tncealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık mebusluklar] 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

16 

t > 0 « 
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T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI : 217 
Tüdriye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Büt

çe komisyonları raporları (1/534) 

* T. C. 
Başbakanlık t6 .1.1953 

Hîuametât Umum Müdürlüğü 
Tetkik mmrlü#ü 
Sf«tff: 72-.3S5Ö, 6/89 

Büyük Millet MMUSİ Yüksek Reiıli#ne 

5434 Hayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair İçişleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 14 . 1 . 1953 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla «zerlerim. 

Başvekil 
A* Mtmdsf$t 

Mucip sebepler 

Halen yürürlükte bulunan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamanı 30 iüzm»t 
yılmı doldurmuş olan memurların 55 yaşını bitirmiş olmaları kaydiyle istekleri üzerine ve yine 
30 hizmet yılını dolduranların yaş kaydı aranmaksızın kurumlarınca lüzum görüldüğünde emekli
ye sevkedihnesmi kabul etmiştir. 

Ancak 25 hizmet yılım bitirmiş olup da henüz 30 yılını bitirmemiş olanlar arasında da matlup 
faaliyeti trösteremiyenler ve umumi hizmeti aksatanlar bulunduğunun görülmesi dolayısiyle, yal
nız 30 hbraet yılını bitirmiş olanların emekliye sevkedilmesi suretiyle kadroların ehliyetli eleman
larla takviyesine tam imkân bulunmadığı anlaşıldığından kurumlara 25 hizmet yılmı doldurmuş 
olanları da re'sen emekliye sevketme .yetkisi verilmesi zaruri görülmüş ve tenazuru temin etmek 
için 25 yûmı doldurmuş olan memurların da yaş kaydına bakılmaksızın istekleri üzerine emekli
ye ayrılmaları kabul edilmiştir. 

Bu çeşit memurların mağdur edilmemesi için muayyen bir nispette emeklilik ikramiyesi alma
ları ve emeklilik aylığından faydalanmaları da sağlanmıştır. 

Bu yeni hükümlere göre 5434 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde düzeltmeler de yapılmış
tır. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
tçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/534 
Karar No. 42 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası,-Maliye Vekilinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

îşbu kanun lâyihasiyle 25 hizmet yılını bitir
miş olup da henüz 30 yılını bitirmemiş olanlar 
arasında da matlup faaliyeti gösteremiyenler ve 
bu itibarla umumi hizmeti aksatanlar bulunması 
hasebiyle kadroların ehliyetli elemanlarla takvi
yesini sağhyabilmek için kurumlara 25 hizmet 
yılını doldurmuş olanları da re'sen emekliye şev
ketine yetkisi verilmekte ve buna mütenazır ola
rak 25 yılını doldurmuş olan memurların da 
yaş kaydına bakılmaksızın istekleri üzerine 
emekliye ayrılmaları kabul edilerek bu gibilerin 
mağdur edilmemeleri maksadiyle muayyen bir 
nispette emeklilik ikramiyesi verilmesi derpiş 
edilmektedir. 

Bu hususta hükümetçe ileri sürülen mucip 
sebepler Komisyonumuzca da kabul edilerek 
maddelere geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

25 yılını duldurup da istekleri üzerine emek
liye ayrılacakların emekli aylıklarının yüzde 5 
noksanı ile bağlanacağı hakkındaki ikinci mail
de üzerinde yapılan münakaşalar sonunda hü
kümetçe bu maddeye dair verilen izahat tatmin 
edici mahiyette görülmediğinden ve eski kanun 
gereğince 25 yılını dolduranlar hakkında böyle 
bir hüküm mevcut olmadığı gibi kurumlarca 25 
yılını dolduranlar arasında re'sen emekliye sev -
kedilenler hakkında da böyle bir kesenek tatbik 
edilmediği halde sırf kendi arzulariyle ayrılan
lara tatbik edilmesinin hak ve adalet mefhumla
rına uygun düşmiyeeeği <mütalâasiyle biı mad
denin kaldın İmasına ekseriyetle karar verildi. 

3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kalbul edildi. 
25 yılını dolduranlardan re'sen veya istekleri 

üzerine emekliye ayrılacaklara 30 yılı dolduran! a-
verilecek ikramiyelerin yansının ödeneceği hak
kındaki 6 nci maddenin müzakeresinde, prensip 
itibariyle hizmet müddeti 25steneye inmiş oldu-

" , ü-, ,- ,-AV 

Yüksek Reisliğe 

18 . II . 1953 

ğundan ikramiyesinin nısıf olarak değil, 30 sene
ye nispetle 25/30, 26/30 şeklinde verilmesinin 
daha uygun olacağı hususunda ileri sürülen mü
talâa beşe karşı altı reyle kabul edilmiş ve 6 nci 
madde bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Mütaakıp 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerin ay
nen ka'bulünden sonra işbu kanun lâyihası ile 
mer'i kanunun 39 ncu 'maddesi tamamen kal
dırılmış olduğuna göre Büyüik Millet Meclisin
ce kalbul edilen, bu maddenin Ikatî olduğu hak
kındaki tefsirin yeniden tedvin edilen 39 ncu 
madde hakkında da cari olup olmadığı husu
sunda ileri sürülen fikirler dolayısiyle yapılan 
münakaşa sonunda bu kanun lâyihası ile değiş
tirilen 39 ncu madde yalnız eski 39 ncu madde
deki müddetlerin indirilmesi hususuna inhisar 
ettiği ve bu maddenin tamamen sözü geçen tef
sirin rulh ve maksadına uygun şekilde hazırlan
dığı aşikâr olduğundan bu hususta her hangi 
bir tereddüdün varit olmıyacağı neticesine varı
larak Hükümet lâyihası ekseriyetle kaimi 
edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Komisyonu Reisi Reisvekili 

Edirne Bursa 
R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Amasya Muğla 
K. Eren Y. Başer 

Afyon K. Balıkesir 
A. Veziroghı SI. Başkan r 

Bursa Çoruh 
7?. Aylar Z. Ural 

imzada bulunamadı 
Çorum Erzincan 

B. Kolam O. Gönene 
imzada bulunamadı 

Kastamonu Kırklareli 
F. Keçecioğlu F. Üstün 
Kütahya Kütahya 
V. Aysal B. Besin 

( S. Sayısı : 217 ) 
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Niğde 

F. Ecer 
Samsun 

M. özkefeli 

Ordu 
F. Boatepe 

Trabzon 
Muhalifim 
H. Orhon 

Van Yozgad 
î. Akın Â. Doğan 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

. A. Yurdabayrak 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/534 
Karâr No, 50 

30 . / / / . 1953 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti p]mekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası Başvekâlet, Maliye 
Vekâleti, İçişleri Vekâleti ve Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü mümessil
lerinin de iştirakiyle Komisyonumuzca tetkik 
ve müzakere olundu. 

.Gerekçede gösterilen sebeplere ve mümessil
lerden alman izahata göre bu lâyiha ile istihdaf 
edilen gayenin 125 hizmet yılını doldurmuş olan 
T. C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin gerek 
kendi istekleri gerekse kurumlarınca re'sen 
emekliye ayrılmalarını teminden ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. Bu lâyiha ile 25 hizmet yılını 
doldurmuş olanlardan matlup faaliyeti göstere-
miyenler ve umumi hizmeti aksatanların kadro
larının daha ehliyetli elemanlarla takviyesi müm
kün olacaktır. Diğer taraftan bu suretle emekli
ye sevkedilen memurların mağdur edilmemeleri 
için muayyen bir nispette emekli ikramiyesi al
maları ve kendilerine emekli aylığı bağlanması 
hususu da temin edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde cere
yan eden müzakereler sonunda esbabı mucibeyi 
muhik ğoren komisyonumuz lâyihayı esasından 
kabul etmiş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Başlık aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 1. — Maddenin başlangıcında 5434 

' sayılı Kanunun: târihini zikretmek komisyonu-. 
muzca4üzumlu görülmediğinden metinden çı
karılmış ye (17 . VI . 1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Kanunun) ibaresi yerine (5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanunu) ibaresi konulmuştur. 

Maddenin (b) fıkrasının 2 nci bendinde ge
çen (müesseselerince tâbiri) 5434 sayılı Kanunun 
1.2 nci maddesinin (I) işaretli fıkrasında göste
rilen daire, idare, müessese ve teşekküllerin hep
sine bu kanunda (Kurum) denildiğinden (Ku
rumlarınca) şekline sokulmuştur. Aynı fıkranın 
4 ncü bendinde geçen (. . .Bittiği devrelere) ye
rine vuzuhu temin maksadiyle (. . . Bittiği ta
rihler) ibaresi konulmuştur. . (c) fıkrasındaki 
(Müesseselerince) tâbiri (Kurumlarınca) olarak 
değiştirilmiş, keza (e) fıkrasında aynı tadilât 
yapılmıştır. Maddenin (f) fıkrası ile (g) fıkra
larında yazılı bulunan (Müessese) kelimeleri 
yukarda arzedilen sebepler dolay isiyle (Kurum) 
olarak değiştirilmiştir. 

2, 3 ve 4 ncü maddeler Hükümet lâyihası n-
daki şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddenin 2 nci fıkrasında vuzuhu te
min için (Fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve da
ha fazla bulunanların ayrılışlarında kesenek
leri geri verilmez.) şeklinde değişiklik yapılmış
tır. 

6 nci madde İçişleri Komisyonu raporunda 
gösterilen sebepler komisyonumuzca da yerinde 
görüldüğü cihetle İçişleri Komisyonunun 5 nci 
madde olarak değiştirdiği şekilde 6 nci madde 
olarak kabul edilmiş ve maddede zikredilen (Mü
essese) kelimeleri yerine yukarda yazılı sebep
lerle (Kurum) kelimesi konulmuştur. 

Lâyihanın 7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

8 nci maddede (5434 sayılı Kanunun) keli
meleri yerine ,(Ayn ı kanunun) kelimeleri ika
mesi sureti ile ve 9, 10, 11 nci maddeler Huku
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met lâyihasındaki şekli ile aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Ancak : 1. T. C. Emekli Sandığının aktü-
er hesapları katiyetle tesbit edilmemiş bulun
makla beraber kesenekler toplamının genç yaş
ta emekliye sevk imkânının sağlanması dolayısiy-
le kısa bir müddet zarfında emekli memura te
diye edilmekte bulunduğu ve bugünkü şartlar 
dâhilinde sandığa ödenen primin ve sandık ge
lirinin genç emekliye tahsis edilecek meblâğı 
karşılamaktan uzak bulunduğu komisyonda ce
reyan eden görüşmelerden anlaşılmış bulunma
sına göre sandık istikbalinin temini yönünden 
icabeden tedbirlerin en kısa bir zamanda Hükü
metçe alınması, 

2. 25 hizmet yılını tamamlamış ve fakat 
matlup faaliyeti gösteremiyen, hizmeti aksatan 
şahısların emekliye sevkında, tayinlerindeki 

usule uygun işlem yapılmasının teraenni mahi
yetinde rapora derci hususu komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 
Maliye Komisyonu 

Rize 
L Reisi 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açthsöz 

Konya 
Ümran Nazif Yiğiter 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Amasya 
H. Köray 
Mardin 

Abdülkadir Kalav 
İmzada bulunamadı 

Yozgad Zonguldak 
//. TatUoğlu R. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/534 
Karar No. 92 

İ.Tl. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 16 .1.1953 tarihli ve 
6/89 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâyihası 
İçişleri ve Maliye • komisyonları raporlariyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Devlet, Adalet, İçişleri ve Maliye vekilleri hu-
zurlariyle tetkik ve müzakere edildi. 

j>43.4 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncuı maddesiyle, emeklilik için fiilî hizmet müd
deti prensip olarak (30) yıl kabul edilmiştir. 
Ancak, mecburi emeklilikte, bu hüküm mutlak 
olduğu halde ihtiyari emeklilikte ise, yalnız 
(30) fiilî hizmet yılını doldurmak kâfi olmayıp 
ayrıca istisnai bir hükümle 55 yaşın ikmali 
şartı da vaz'edilmek suretiyle esas kaide tak
yide tâbi tutulmuştur. 

Memurin statüsü, âmme hizmetlerinin daha 
rasyonel bir şekilde ifasiyle sıkı bir alâka ve 

münasebetinin mevcudiyeti derpiş ve tekaüt
lük müessesesi, yalnız malî bakımdan değil, 
kuruluşundaki maksat ve takip ettiği tarihî 
seyir, idarenin dinamik faaliyetleri üzerine 
müessir olan âmil ve unsurlarla birlikte ve bir 
kül halinde nazara alınmak suretiyle sevkedi-
len tadil lâyihası, iki esaslı prensibi ihtiva et
mektedir. 

1. Emekliliğe esas olan fiili hizmet müddeti 
(30) yıldan (25) yıla indirilmiş ve aynı za
manda esas kaideye muvazi ve ahenkli olarak 
re'sen emekliye sevkında nasıl yaş kaydı aran
mıyorsa (25) fiilî hizmet yılını doldurmuş 
olanlara da, yaş kaydı aranmaksızın kendi 
rızalariyle emekliye ayrılmalarını talep etmek 
salâhiyetinin tanınmış olması, 

2. Gerek kurumlarınca re'sen ve gerek ken
di arzulariyle emekliye sevkedilenler arasında 
emekli aylığı tahsisi ve ikramiye verilmesi hu
susunda her hangi bir tefrikin yapılmış olma
ması. 
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Söylemeye M ç f c a ^ yüktür ki; günden gü

ne' tfenewft arbeden ve bn« sebepten, teknik bil
gi ve ihtisasa" cidfiî bir ihtiyaç gösteren âmme 
hizmetietiBin, l&yiba veçhile ifa edilebilmesi 
içiır kadroların, fikrî * kabiliyet?- ve»mftnevi vasıf
larla mücehhez, kifayetti unsurlarla* takviyesi
nin' ıırtinafetti» kabuli etnriyen bir hakikat' oldu
ğu ve:tragüır gerek mâirevt vawı£ları ve gerek 
fikrî- takatsizlik ve- kifayetsügiMleri yütönden 
âmme* MzmetleTi sahasında, kenöüermden lsyi-
kı veçhile* istifade imkânları hemen mefkut 
olan kimselerin, daha uzun yıllar hizmeti aksat
malarına mahal bırakılmaması da derpiş edile
rek; bir taraftan (25) fiilî hizmet yılını doldur
muş o t a btt gibilerin re'sen emekliye sevkedi-
lebilmeleri için idareye bir takdir- s«I£hiyeti ve
rilmesi diğer taratan meşkur müddeti; doldur
muş olanlara da arzulariyle tekaüde sertlerini 
talep etnrefe salâhiyetinin tanınması kabul edil
mek suretiyle maddedeki hükümler arasında 
ahenk'V0 tenazur temin edilnriçtir. Her ne ka
dar yöîıs^r Umumi Heyet- idarece lüzum görül-
dügündej re%en emekliye sevk' tasarruftan tak
dire? taallûk eden tasarruflardan olduğu cihet
le bunların esas bakımından, kazai murakabe
yetSbfr tutttfattTiyaeağını 1728 sayılı karariyle 
izhw? tmyurmak suretiyle tatbikat»4 müspet bir 
istikameti ve veçhe vermiş1 ise de"; meveırabahis 
kararın-, bu defa madde bünyesinde yapılan t& 
dile tefimi1 edilemiyeeeği şeklinde tattökatta 
yenUteriftfr temayül! v«e telaÜlüyepmeyâan • vere-
çete mahiyette istidatlar arzettaesi ihtimalleri 
komiayroromuzca derpiş edüerek araedilen ifcfcî-
lâ£ ve1 tereddütleri' önlemek mtölataBesiyle^ hu* 
kufctessslara istinat eden Unranıi Heyetin yffki 
sek kanar ve'tenmytflÜ^degbVö^Üı^rtîıt^ltoak 
mevzunbahis tasarruflar dolayısiyle kazai yol
lara b*ş: vurulatmyaeağı şeklinde bir fıkramn 
ilâvesi suretiyle maddeye vuzuh verilmesi uygun 
görülmüştür. Gerçi vehieiulâafc, kasap yolunun 
kapalı ttrttümasitti muvafık bulamıyanlar ola
bilin* Fakat? hemen ilave edetim ki, bu nevi ta
sarruflar, cezai bir mahiyet ve karakteri asla 
haiz değüöir. Çünkü) tadil ediletr madde ile 
nasıl (25) yılını ikmal eden* kimselere arzula-
riyîe^tekaiidesevklerhıi isteraefchakkı*bahşedil
miş/ise, bu bükümle muvazi ve ahenktar olarak 
mezkûr müddeti doldurmuş olanları da lüzum 
gö^dtfğünde' ikramiyeleri de verilıaek sure-
tiyle^ekatfde^evketmekhusuatmda idareye mut

lak bir takdir salâhiyeti ve bir har«ket serb«r-
tîsi tanımanın mantıki zarureti aşikârdır. 

Kaldı ki; vâzıı kanun, 39 ncu maddenin (F) 
fıkrasında cezai bakımdan tekaüde sevM tazammun 
eden ayrı ve müstakil bir hüküm vaz 'etmiş olmakla 
takdire müsteniden yapılan tekaüt tasarruflannuı 
cezai mahiyette olmadıklarını tam bir vuzuhla 
tezahür ettirmiştir. Ezcümle, bir taraftan ida
reye takdir hak ve salâhiyeti tanınırken diğer 
taraftan bu takdire müsteniden yaptığı tasarruf
ların kazai murakabeye tâbi tutulmasını kabul 
etmek tenakuza müntehi olacağı gibi bizatihi 
takdir müessesesinin hukuki mahiyet ve bünyesi 
bakımından da izahı mümkün olamayacağı aşi
kârdır. 

Binaenaleyh bu nevi takdire taallûk eden 
tasarrufların, kazai murakabe sahasının dışında 
kalmasının hukuki izahını yapmak daima müm
kündür. 

Nitekim kanun vasıflarının, bilgi, ihtisas ve 
enerjiye ciddî ihtiyaç, gösteren âmme hizmetle
rinin daha rasyonel ifa ve istikrarın temini hu
susunda idarenin faaliyet şekillerini ve yapaca
ğı bu nevi tasarrufların sebep ve saiklarını bü
tün teferruatiyle daha evvelden derpiş ve hü
kümler tedvin edemiyeceği bir hakikattir. Bu
nun içindir ki, değişen, înkişaf ve terakki arze-
den âmme hizmetlerinin iyi bir tarzda ifası hu
susunda idareye tahmil olunan uiesuliyetlere 
muvazi olarak bu gibi ahvalde, yani tekaüde 
sevk tasarrufunun saikını diğer bir ifade ile fiilî 
ve hukuki vakıaların tahakkuk ve mevcudiye
tini tâyin ve tesbitînde idareye bir takdir hak 
ve salâhiyetinin tanınması zaruridir. Binaen
aleyh, tasarrufun lüzum ve saikına taallûk eden 
mutlak takdir salâhiyetinin kullanılması sure
tiyle yapılan takdirî tasarrufların esas bakı
mından kazai murakabenin dışında kalacağı 
takdir müessesesinin tabiî ve hukuki bir netice
sidir. 

Kaldı ki, aksi müttÛHföa, evvelâ takdir mü
essesesinin mahiyet ve hukuki hüviyetiyle kabili 
telif ve izah olamaz. Saniyen idarenin dinamik 
faaliyet ve hareket serbestisini felce uğratmak
tan başka bir işe yaramaz. 

îşte arzolunan hukuki mülâhaza ve prensip
lerden mülhem olan komisyonumuz, yukarda 
mevzuubahis fıkrayı, esasen maddenin bizatihi 
bünyesinde mündemiç olan hükmü, bir kat da
ha vuzuhlandırmak ve binnetice tatbikatın ha-
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tali istikametlere teveccüh eylememesini temin 
bakımından ilâveyi lüzumlu ve faydalı görmüş
tür. 

Komisyonumuz; Maliye Komisyonunun ha
zırladığı birinci maddeyi görüşmeye esas tut
muş ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin, üzerinde 
değişiklik yapılması gereken fıkraların] madde 
metninde bırakmak ve değişikliği ihtiva etmi-
yen fıkralarını ise tayyetmek ve (b) fıkrasına 
yukarda arzolunan hükmü ilâve, (ç) ve (g) fık
ralarını da aynen kabul etmek suretiyle birinci 
maddeyi yeniden tanzim etmiştir. 

Hükümetin teklifi olan 3 ve 4 ncü maddeler 
2 ve 3 ncü, Maliye Komisyonunun 5 ve 6 neı 
maddeleri 4 ve 5 nci, Hükümetin 7 nei maddesi 
6 neı, Maliye Komisyonunun 8 nci maddesi 7 nci 
ve Hükümetin 9, 10 ve 11 nci maddeleri ise 8, 
9 ve 10 ncu maddeler olarak aynen komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek'üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis V. Ru rapor Sözcüsü 
Giresun Gümüşane 

M. Şener K. Yörükoğlu 
Kâtip 
Sivas Antalya 

Söz hakkım ma h fuzdu r A. Sanoğlu 
H. İmre 

.Çanakkale . Diyarbakır - • Elâzığ 
R. Akmanlar Muhalifim fi. F. Savar 

M. R. Bucfik 
İstanbul İstanbul istanbul 

E. Adakan F. Saytmer Muhalifim 
/ / . Hüsnıan 

tstanbul tzmir tzmir 
S. Oran Muhalifim T. Gürerk 

B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
Muhalifim S. Bakay R. Özdeş 
JT. Türe 

Konya Konya Ordu 
R. Birana M. Â. Ülgen İt. Aksoy 

Samsun Seyhan Siird 
T. îleri Tümüne muhalifim B. Erden 

C. Türk 

Muhalefet şerhi 
'Hükümetin tasarısı muhtelif bakımlar

dan kaJbuie şayan değildir. Şöyle ki : 
A) Hükümetin gerekçesiyle kanun ta

sarısının ihtiva ettiği hükümler arasında te
nazur ve tevafuk yoktur. 

B) Tasarı Anayasaya ve hukuk esas
larına aykırı hükümleri ihtiva etmektedir. 

C) Tasarının bâzı hükümleri memur 
ahlâkını ve disiplini ifsat edici mahiyettedir. 

Bu noktalara mütaallik mütalâalarımızı 
aşağıda kıssaca tesbit ediyoruz. 

* * 
A) Gerekçe ile kanun tasarısı tezat ye 

tenakuz halindedir. 
Hükümet gerekçesinde aynen şöyle den

mektedir: 
« 25 hizmet yılını bitirmiş olup ,da 

henüz 30 yılını bitirmemiş olanla^ arasında 
matlûp faaliyeti gösterip gösterıeıniyenler 
ve umumi hizmeti aksatanlar buhımduğumın 
görülmesi dolayısiyle yalnız 30 hizmet yılını 
bitirtmiş olanların emekliye sevlk edilmeleri 
suretiyle kadroların ehliyetli elemanlarla 
takviyesine tam imkân bulunmadığı anlaşıl
dığından kurumlara 25 hizmet yılını doldur
muş olaniları da re'sen emekliye şevketine 
yetkisi verilmesi zaruri görülmüştür. ». 

Demıelk oluyor ki, Hükümet bu tasarıyı 
« kadroların ehliyetli elemanlarla takviyesi » 
maksadiyle sevketmekte ve 30 seneyi doldu
ran memurlar hakkındaki re'sen emekliye 
sevk yetkisini 25 yılı doldurmuş memurlara 
teşmil suretiyle aslında bâtıl olan bir (kaziye
yi gerekçesine mesnet ittihaz etmektedir. 

Gerekçede başka bir sebep gösterilmemiş
tir. Şu halde bu «sebep» üzerinde durmak lâ
zımdır. 

Hükümet adına Bütçe Komisyonunda 
hazır bulunan Devlet Bakanları, Maliye, Ada
let ve İçişleri bakanlarından her biri, tasarı
nın gerekçesini bu «mucip sebep» mihveri et
rafında fakat birbirinden farklı esaslara is
tinat ettirerek izah etmişlerdir. 

Sayın Devlet Bakanı Fethi Çelikbaş, «Bu 
kanun, idari reorganizasyonun ilk adımıdır.» 
dediler. 

Maliye Bakanı Hasarı Poktkaıi; 25 hiz
met yılını doldurmuş memurların umumi kad-
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roİarm % 5 i etrafında olduğunu, bu tasarı
nın devlet ve diğer teşekküllerin bütçelerine 
kaça mal olacağının henüz kesin bir hesaba 
istinaden ifade edilemiyeceğini söylediler. 

Demek oluyor ki, Hükümet memleketin 
idari bünyesinde esaslı bir reforma ihtiyaç; 
görmektedir. Hükümetin bu görüşüne bizler 
içle iştirak etmekteyiz. Ancak, mesele bu gaye
nin bu kanun tasarısı ile gerçekleştirilip ger-
eekleştirilemiyeceğidir. 

Dâva çok şümullüdür. «îdare» deyince, 
tetkik konumuz bakımından, 

1. Âmme hizmetleri, 
2. Mahallî hizmetler, 
3. İktisadi Devlet Teşekkülleri, gibi bün

ye, işleyiş, gaye ve ruh haletleri bakımından 
birbirinden farklı müesseseler bu tâbirin şü
mulü içine girmektedir. 

Bu müesseselerin ıslah tedbirleri de bir
birinden farklı olmak lâzımdır. 

Şurası muhakkaktır ki, bu tedbirleri, ka
nunlar şeklinde tatbik sahasına koyabilmek 
için, evvel emirde bu müesseselerin ayrı ay
rı ele alınarak çok şümullü, çok esaslı bir 
etüde tâbi tutulmuş olması gerektir. 

Tetkik konusuna girecek meseleler çeşit 
çeşittir. 

Meselâ, âmme hizmetleriyle İktisadi Dev
let Teşekküllerine şâmil olarak yapılacak 
etüdlerin aşağıdaki konuları ihtiva etmesi lâ-
zımgelir : 

I - Rasyonalizasyon. 
1. Servislerde birlik ve beraberlik, 
2. îş bölümü 
3. Yeni şartlara kolaylıkla intibak ka

biliyeti, 
4. Sürat, 
5. Emniyet 
6. Vasıtaların iyi surette intihabı ve 

standardizasyonu ; 
a) Maddi vasıtalar : Hükümet konak

ları, mefruşat, arşiv, dosya ve saire, 
b) İnsan unsuru : Memurlar, ücretliler. 

geçici, hizmetliler, 
c) İdari kanunlar ıslahı. 
7. Vazife, salâhiyet ve mesuliyetlerin 

dinamik esaslara göre tensikı : Memur inisi
yatifi, mesuliyet deruhte hissi v, s. 

8. Memurların intihap ve yetiştirilmesi: 

(•S-., S a y 

Ücret, mükâfat, mücazat, emeklilik (Psychö •.-
teehnique). 

11 - Teşkilât ıslahatı: 
1. Devlet sektöründe . 
a) Merkeziyetçiliğin daraltılması, 
b) Mülki teşkilâtın iktisadi esaslara gö

re tensik ve yeniden kurulması, 
c) Mevcudun yeni kurulacak teşkilâta 

adapte edilmesi 
2. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben

zerlerinde : 
Bu müesseselerin genel kurul, idare mec

lisleri, murakabe gibi umumi sevk ve idare 
organlarının ve işletme ünitelerinin memle
ket şartlarına ve icaplarına göre yeniden ku
rulması, 

Yukarda, ilmî bir tasniften ziyade, ne 
gibi konuların tetkik çevresine girebileceği 
hususunda bir fikir vermek üzere sıralanan 
meseleler taaddüt ettirilebilir; ve bunlar ilmi 
usule uygun bir tasnife de tâbi tutulabilir. 

Nitekim, Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının Hükümetimizin iştirakiyle finansa 
ettiği heyetin 1951 de yayınladığı raporda, 
170 - 248 nci sahifeleri bu konulara mütaallik 
mütaaları ihtiva etmektedir. Bu arada, 216-226 
ncı sahifeler «Âmme idaresine» tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu konularda, yerli ve yabancı mütehas
sıslar tarafından Hükümete verilmiş raporlar 
olduğu gibi, neşriyat da mevcuttur. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
tâbi memurların adedi (300) bine yakındır. 
Bunlardan ancak % 4 - 5 i (25) senesini dol
durmuş bulunmaktadır. 

Şu halde, bir an için tasarının, Hükümet 
tarafından iddia olunan gayeleri istihsal için 
tedvin edildiğini farz etsek bile, bu büyük me
mur kitlesinin % 95 i dışarda kalmaktadır. 

Bu da göstermektedir ki Hükümetin ileri 
sürdüğü mucip sebeplerle, kanun tasarısının 
hükümleri arasında irtibat yoktur. 

Şu halde Hükümet bu tasarıyı niçin getir
miştir? Bu sualin cevabını, işbu muhalefet 
şerhimizin sonuna bırakmayı muvafık gördük. 

• • . - : . • • - . : . • . - • - r . . - , * * * * ^ - * - , & t 
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B) Tasarı Anayasaya ve hukuk esaslarına 
aykırıdır. 

Hükümet tasarısı, kanunlara hâkim ol
ması lâzımgelen «adalet, içtimai nizam» düs
turları yönünden içişleri ve Bütçe komis
yonlarında bir dereceye kadar ıslah edilmiş 
olmakla beraber, en mühim nokta üzerinde 
maalesef bu komisyonlar da Hükümet görü
şünü kabul etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu nokta, hâkim, memur, subay gibi ma
aşlı ve diğer ücretli Devlet memurları ile 
Emekli Sandığına dâhil iktisadi Devlet Te
şekküllerinin her sınıf ve dereceden maaşlı ve 
ücretli memurları hakkında re'sen tatbik edi
lecek «Emekliye çıkarma» muamelesidir. 

idare, ömrünün 25 yılını hizmete hasır ve 
tahsis etmiş bir memuru, hiçbir muhik sebep 
göstermiye lüzum olmaksızın emekliye sevk-
edebilecektir. Bu memur, bu idari tasarruf 
aleyhine, velev ki, her türlü hak, adalet, idari 
zaruret ölçülerinin dışında dahi olsa, hiçbir 
mercie şikâyet ve müracaatta bulunamıya-. 
çaktır. 

Tasarı, bu suretle, memur vatandaşın dâ
va hakkını iptal etmektedir. Dâva ifakkı, 
Anayasamızın 51 nci maddesinin teminatı al
tındadır. Bu maddede «idare dâvalarına bak
mak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek Üze
re bir Danıştay kurulur» denmektedir^ 

idare ile bir fert arasındaki ihtilâfın en 
yüksek hal mercii bu mahkemedir. 

Anayasanın 8 nci maddesinde «Yargı 
hakkı, millet adına usul ve kanuna göre ba
ğımsız mahkemeler tarafından kullanılır» 
denmekte olduğuna göre, tasarı, memur va
tandaşı, idarenin, kendi hakkında tatbik ede
bileceği ihraç muamelesine karşı bu «ba
ğımsız mahkemelere» müracaat hakkından 
mahrum bırakmaktadır. 

Tasarının bu hükmü, bir başka cihet
ten de Anayasaya aykırıdır. Biraz evvel işa
ret ettiğimiz, Anayasanın 8 nei maddesi 
«mahkemeleri bağımsız» olarak tanır. 

Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlerin 
her türlü tesir ve nufuizdan azade olarak 
hukuk kaideleri ve vicdanlarına göre hare
kette tam serbest 'bulunmalariyle mümkün
dür. 

Halbuki, tasarı, Adalet Bakanına, 25 yı
lını doldurmuş hâkimleri de, diğer memur

lar misillû emekliye sevketmek yani meslek
ten çıkarmak yetkisini vermektedir. 

Adalet Bakanı sayın Osman Şevki Çi-
çekdağ, Bütçe Komisyonu müzakereleri sı
rasında, «şimdi demokratik rejim içindeyiz; 
hangi bakan aldığı bu nevi bir yetkiyi kötü
ye kullanabilir? Nitekim, 30 senesini doldur
muş olduğu halde emekliye şevketim ediğimiz 
hâkimlerin mevcudiyeti de bizim iyi niyet 
ve maksatla hareket eden insanlar olduğu-r 
muzu göstermeye kâfidir» yolunda bir be
yanda bulundular. 

Hükümette, adalet cihazının, kaza kuv
vetinin mümessili durumunda olan bir baka
nın böyle bir hukuki anlayışa sahip bulun
ması, tek başına bu hâdise, bu zihniyet, 
kaza kuvvetinin metne pek sağlam olmıyan 
bağımsızlığının nasıl bir tehlikeye mâruz 
bulunduğunu göstermeye kâfidir. 

Şu noktaya da işaret etmeliyiz ki, bugün 
adalet cihazımızın en yüksek mertebelerine 
ulaşmış hâkimlerimiz, yıllarca bu cihaz için
de başarı ile hizmet etmiş insanlardır. 25 
'yıl hizmet etmiş 'hâkimler, umumiyetle hâ
kimlik teminatına sahip derecelerde bulun
maktadırlar. Hâkimlik hayatlarının en ve
rimli çakındadırlar. 

işte, bu kemal yaşı içinde bulunan hâ
kimlerin, hâkimlik hayatına, Adalet Baka
nı, hiçbir makul ve muhik sebep göstermek
sizin her türlü itira* yollan kapalı olarak 
nihayet verebilecektir. 

C) Tasarının bâzı hükümleri memur ah
lâkını ifsat edici mahiyettedir. 

25 yılını dolduran memurlar, sicilleri ne 
kadar temiz ve başarılı olursa olsun, hiçbir 
sebep tgösıterilmeden emekliye çıkatrlahilecek-
ler, yani hikmetlerine nihayet verMefeilecektir. 

Bu memurlar umumiyetle 45 yaşı civa
rında bulunan insanlardır. EmeMİ maaşı, 
memuriyet maaşımın % 45 ne tekâfrül etmek^ 
tedir. ömrünün en verimli çağmı Devlet 
hizmetinde geçirmiş olan, artık toaşjca saba
larda yeniden hayatını kazalıma imkânların
dan ımahrmn bulunan bu insanlar için, mazi
deki başarılı hizmetleri temrizuat' ttagkil etme
mektedir. Kaderleri, âmirlerinin eH:odedir7 
<bu âmirlerin sicüe dayanmıyan, bu itibarla 
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objektif mesnetlerden malınım takdirleri me-
oıaıran mokadde**tuiL tkfİM& kâödiz. 

BimdKLWw 1«wf wmdft» înwm«r içi» tek föe 
yol kalmaktadır., âmire- jğftimnmalr. Cemiyet
te kahramanlar da vardır; fakat herkesten 
bu nevi kahramanlık ve fedakârlık beklemek 
caiz değildir. 

Bundan başka, idare tarafından re'sen 
emekliye sevkedilen bir memurla, emekliye 
kendi rızasiyle çıkarılacak memur arasında 
da, bağlanacak maaşın ve ikramiyenin mik
tarı bakımından ikinci kısım memurlar aley
hine olmak üzere farklar mevcuttur. 

Hükümet tasarısında çok daha ağır ol
duğu halde içişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarının taşanlarında îkısmen hafifletilmiş 
olan bu farklı muamelelerin mucip sebebini 
anlamak cidden mümkün değildir. 

Bütçe Komisyonunun tasarısına göre, 25 
yılını doldurmuş bir memur Hükümet tara
fından emekliye sevkedilirse, almakta olduğu 
maaşı üzerinden eme'M maaşı ve ikramiyesi 
'hesaplanacaktır. *Bu maaşı en az dki sene
den beri alıp almadığına bakılmıyacaktır. 

Halbuki kendi rızasiyle emekliye çıkacak 
bir memur, eğer sen maaşını iki yıldan beri 
almıyorsa, bir aşağı derece üzerinden emekli 
maaşı ve ikramiyesi hesaplanacaktır. 

Tek geçim vasıtası emekli maaşı olan bdr 
insan için 'bu fark çok önemlidir. Bu hal, 
memuru, kendisini işe yaramaz addedilen 
memurlar gibi emekliye sevkettirmek çarele-
rind aramaya, tembellik, disiplinsizlik, ilti
mas ve tavassut aramak gibi pek ahlaki ol-
mıyan yollara sevkedeTrilir. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi, bir taraftan 
geçim zaruretlernıin tazyiki, 'bdr taraftan hak 
ve adalet mefhumlarının kanunlia ihlâli gibi 
amüJerhiT tesiri altında en iyi insanların bile 

kendilerini isyaır idslertn»- feaptîra^melerini 
imkânsız., görmsamak. icakedec 

Bu hal,. tıararamT), iddiam edilen «ayeleri* 
nin aleyhinde. ö*tic*i*r twüt edftbilir. 

D) BSil&sa ve netice 
Bütün bu izahlarla şu cihetleri belirtmek 

istemekteyiz: 
Bu tasarı Anayasamıza, demokratik an-

layAplara aykırıdır; üstelik nuemur; ahlâkını 
ifsat edişi, idareyje karşı güveni kırıcı hü
kümleri muhtevidir. 

Bu tasarı, D, P, programının 19 ilâ 25 
nei maddelerinde ve 1950 seçjm beyanname-
sinde memurlara karşı taahhüt edilen «temi
nat» lara. münafidir ve 'bu veeikalardaki 
«idari ıslahat» gayelerini teminden külliyen 
uzaktır. 

Şu halde bu, tasan Hükümet tarafından 
ne maksatla getirilmiştir? Bu suali cevaplan
dırmayı lüzumlu bulmuyoruz. Ancak, şu ci
het apaç*k görülmektedir ki, bu tasarı, yük
sek rütbeli hâkimler, memurlar ve subayların 
memuriyet mukadderatı üzerinde dilediği gi
bi tasarrufta bulunmak; bunları mutlak te
sir ve- nüfuzu, altın* almak bakımlarından. 
Hüktimeti.genöş imkânlarla teçhiz etmektedir. 

Demokrasimizden beklediğimiz bereketli 
feyizlerin kaynağı oknası lâzımigelen Büyük 
Millet Meclisi Kamutayından, tasarının, bu 
haliyle geçemiyeceğîhe gevenimizi muhafaza 
ederek; işbu muhalefet şerhimizi Yüksek KA-
m uta ym dikkat nazarlarına ve takdirlerine 

^arzediyoruz» 
Trabzon MîüetveBK Van MületvekdH 

C. R. S%üboğlu F. Melen 
IVMatya MMleisneMIti ftferdin Mlfltotvekjli 

M. 8. JEU A. R. Erten 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

- 1 6 -
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRÎŞİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekU San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun lâyiham 

MADDE 1. — 17 . VI . 1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır : 
a) Reisicumhurlukta bulunanların bu yer

lerden ayrılışlarında istekleri üzerine; 
b) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldur

muş olanların istekleri üzerine; 
40 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında 

yazılı olanlarla seçilmiş belediye reisleri ve 
vilâyetlerin daimî komisyon azaları hariç ol
mak üzere 25 hizmet yılını tamamlamış olan
lar müesşeselerince lüzum görüldüğünde yaş 
kaydı aranmaksızın re'sen; 

Ceza bakımından kovuşturma veya muha
kemeleri yapılmakta olanlardan bu durumda 
bulunanların istekleri kovuşturma veya mu
hakemeleri sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşlardan harbe hazırlık devresin*-
de istekleriyle emekliye ayrılmış muameleleri, 
durumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçme
sine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin baş
ladığı. ve bittiği devreler tcra Vekilleri Heye
tince tesbit edilir. 

Subay ve Askerî memurlardan, subay ve 
askerî memur olduktan sonra veya askerî me
mur olmazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı 
memleketlerde tahsil veya stajda bulunarak 
avdet edenler, masrafları kendi taraflarından 
Ödenmiş ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş* 

v tarihleri arasında geçen müddet kadar, Dev
let tarafından ödenmiş ise bu müddetin iki 
misli kadar yukarda yazılı (25) fiilî hizmet
ten ayrıca hizmet etmedikçe emekliye ayrılma
larını istiyemezler. 

c) İştirakçilerden 40 ncı madde gereğince 
haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak 
olanlar müesşeselerince re'sen veya (60) yaşını 
dolduranların da istekleri üzerine; 

e) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, 
,j ve m) fıkralarında gösterilenlerden müstehak 
iseler, hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bu
lunanlar istekleri üzerine, 

d) 88 nci madde gereğince emekli kesenek-

5434 sayılı Tibrkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kammunnm bâzı maddelerinin değiştiril

mesine dair Kanun '••• 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRİŞl I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine I Kanununun bâzı • maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası r dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Saındığı Kanununun 39 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır : 
a) Reisicumhurlukta bulunanların bu yer

lerden ayrılışlarında istekleri üzerine; 
b) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldur

muş olanların istekleri üzerine; 
40 neı maddenin (a) ve (b) fıkralarında ya

zılı olankırla seçilmiş belediye reisleri ve vilâyet
lerin daimî komisyon azalan hariç olmak üzere 
25 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumla
rınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmak
sızın re'sen; 

Ceza bakımından kovuşturma veya muha
kemeleri yapılmakta olanlardan bu durumda 
bulunanların istekleri kovuşturma veya muhake
meleri sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, du
rumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler tora Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî memur olduktan sonra veya askerî memur 
olmazdan evvel öğrenci sıfatı ile yabancı mem
leketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet 
edenler, masrafları kendi taraflarından ödenmiş 
ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri 
arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafından 
ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar yukarda 
yazılı (25) yıl fiilî hizmetten ayrıca hizmet et
medikçe emekliye ayrılmalarını istiyemezler. 

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

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve 
m•'')' fıkralarında gösterilenlerden müstahak ise
ler, hikmet mliddetleri 25 yılı doldurmuş bulu
nanlar istekleri üzerine; 

d) 88 nci madde gereğince emekli kesenek-

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin bâzı fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

b) Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş 
olanların istekleri üzerine; 

40 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında ya
zılı olanlarla seçilmiş belediye reisleri ve vilâ
yetlerin daimî komisyon azaları hariç olmak 
üzere 25 hizmet yılını tamamlamış olanlar ku
rumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı 
aranmaksızın re'sen; 

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

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, du
rumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as-
' kerî memur olduktan sonra veya askerî memur 

olmazdan evvel öğrenci sıfatı ile yabancı mem-
' leketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet 

edenlerin masrafları kendi taraflarından öden-
:; miş ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri 
: arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafın

dan ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar 
yukarda yazılı (25) yıl fiilî hizmetten ayraca 
hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını istiye
mezler. 

Bu- fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
; sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 

kararlar aleyhine hiç bir suretle kaza mercileri-
', ne baş vurulamaz. 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j 
; ve m) fıkralarında gösterilenlerden müstahak 

iseler, hizmet müddetleri 25 yılı duldurmuş bu
lunanlar istekleri üzerine; 

g) Belediye Reisleri ile Vilâyetlerin Daimî 
komisyonu âzalarının bu yerlerde ilçen (b) fık-
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leri geri verilmemiş olanların 60 yaşını doldur- ı 
malarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki \l 
durumda iseler re'sen; j 

e) Subay ve askerî memurlarla gedikli su- jj 
bay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından j ; 
hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebep
lerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut aske- ! 
r l mahkemelerce verilecek kararlar üzerine mües- I 
seselerince re'sen; I 

f) e fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler I 
ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı ni- j 
zamnamesine göre sicilleri üzerine müessesele- I 
rınce re'sen; I 

g) Belediye reisleri ile vilâyetlerin daimî 
komisyonu âzalarının bu yerlerde iken (b) fık-
rasîffda yazılı duruma girmelerinde istekleri üze- I 
rine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıki I 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hizmet I 
müddetlerinin 20 yılı (e ve f) fıkralarında ya- I 
zili hallerde de, 25 yılı doldurmuş bulunmaları I 
şarttır. I 

(b, e ve f) fıkralarına, göre müesseselerince I 
emekliye ayrılanların 55 den eksik olan her yaş 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık I 
veya ücreti tutarının yıllık toplamının % 10 u I 
ilgili müesseselerde derhal ve toptan sandığa I 
ödenir. I, 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmet I 
müddetlerine zam yapılanların 55 ten eksik yaş* I i 
larınm hesabında eklenen bu, müddetler kadar I 
yaşlarından indirme yapılır. I) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 41 nci madde- I; 
sine aşağrdaki fıkra eklenmiştir : I 

1 . I . 1950 tarihinde fiilî hizmet müddetleri I 
25 yıldan az olup da, bilâhara bu müddeti ikmal I 
edenlerden istekleri üzerine emekliye sevkolü- I 
nacakların yukarıki esaslara göre hesaplanacak I 
emekli ayakları % 5 noksaniyle bağlanır. Bu I 
gitölerden fiilî hizmet müddetleri 30 yıl ve daha I 
fazla olanların aylıklarından bu ûndirme yapı- I 
lamaz. I 

MADDE 3. — Aynı kanunun 62 nci madde- I MADDE 2. — Hülcüınetia ü#n,cıü maddesi 
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- I ikinci- madd^ nlarnik. ^yı^n k^h>ıl Mibr'iigftfoj 
tir : I 

a) Emeklilik'hakkı tanınan bir vazifeye tâ- I 
ynr edilmiyeniere isterlerse fiilî hizmet müddet- I 
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leri geri verilmemiş olanların 60 yaşını doldur
malarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki 
durumda iseler re 'sen; 

e) Subay ve askerî memurlarla gedikli su
bay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından hü
küm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerin
den dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mah
kemelerce verilecek kararlar üzerine kurumla
rınca re 'sen; 

t) ö fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler 
ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı nizam
namesine göre sicilleri üzerine kurumlarınca 
re'sen: 

g) Belediye reisleri ile vilâyetlerin daimî 
komisyonu âzalarının bu yerlerde iken (b) fık
rasında yazılı duruma girmelerinde istekleri 
üzerine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıki 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hizmet 
müdetlerinin 20 yılı (e ve f) fıkralarında yazılı 
hallerde de 25 yılı doldurmuş bulunmaları 
şarttır. 

(b, e ve f) fıkralarına göre kurumlarınca 
emekliye ayrılanların 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık 
veya ücreti tutarının yıllık toplamının '$> 10 u 
ilgili kurumlarca derhal ve taptan sandığa 
ödenil*. 

Ancak 32 nci madde gereğince-fiilî hizmet 
müddetlerine zam yapılanların 55 ten eksik yaş
larının hesabmda eklenen bu müddetler kadar 
yaşlarından indirme yapılır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen .kabul edilmiştir. 

B. K. 

rasında yazılı dununa girmelerinde istekleri 
üzerine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hiz
met müddetlerinin 20 yılı (e ve f) fıkralarında 
yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş bulunmaları 
şarttır. 

(b, e ve f) fıkralarına göre Kurumlarınca 
emekliye ayrılanların 55 ten eksik olan her yas 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık 
veya ücretin tutarının yıllık toplamının % 10 
nu ilgili kurumlarca derhal ve toptan Sandığa 
ödenir, k 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hazmet 
müddetlerine zam yapılanların 55 ten eksik yaş
larının hesabında eklenen bu müddetler kadar 
yaşlarından indirme yapılır.. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi 2 
lifli .madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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leri 5 yıldan fazla 20 yıldan az olmak şartiyle 
emekli kesenekleri geri verilerek sandıkla alâ
kaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri 20 
yıl ve daha fazla ise 60 yaşını doldurdukları 
zaman fiilî ve itibari hizmet müddetleri topla
mına göre emekli aylığı bağlanır. Veya hizmeti 
20 yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan 
ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan fiilî hiz
met müddetleri 25 yılı doldurmuş bulunanlar 
emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilir-

MADDE 4. — Aynı kanunun 66 neı madde
sinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

f) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha 
fazla olup da kesenekleri geri verilmemiş du
rumda olanlardan 60 yaşını doldurmadan ölen
lerin. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j , m) 
fıkralarında yazılı olanlardan fiilî hizmet müd
detleri 20 yıl ve daha fazla bulunanların kese
nekleri geri verilmez. 

M A D D P J 6. — Aynı kanunun 89 "ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanma sıra
sında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müddet
leri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ik
ramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan 
vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık 
toplamı ödenir. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl veya daha faz
la ve 30 yıldan eksik olanların müesseselerince 
re'sen veya istekleri üzerine emekliye ayrılma
ları halinde bunlara 25 yıllık fiilî hizmetleri 
için yukarıki fıkraya göre hesaplanacak emek
li ikramiyesinin yarısı verilir. 25 yıldan fazla 
olan hizmet yıllarının her biri iğin bu ikrami
yeye, aylık bağlanmasına esas tutulan vazife 
aylık veya ücretleri tutarının yarısı ayrıca ilâ
ve olunur. 

Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin he
sabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl 

îçiş. K. 

MADDE 3. — Hükümetin dördüncü madde
si üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin beşinci maddesi 
dödüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE D,. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki •-şekil de değiştirilmiştir : . 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanması, sara
sında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müddetleri 

I 30 yılı doldurmuş bulunnlara (Emekli ikrami
yesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan vazife 

I aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı 
I ödenir. 

Fiilî hizmet, müddetlen 25 yıl veya daha 
I fazla ve 30 yıldan eksik olanların müesseselerin-
I ce re'sen veya istekleri üzerine emekliye ayrıl

maları halinde bunlara 30 seneyi dolduranlar 
için verilecek ikramiye miktarının 25 veya daha 
fazla senelere isabet eden nisJpetteki miktarı ve
rilir. 

Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesa
bında altı ay ve daha fazlayı! kesirleri tam yıl 

I sayılır. Altı aydan az kesirler nazarı itibara 
\ alınmaz. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş 
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MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 88 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j , m) 
fıkralarında yazılı olanlardan fiilî hizmet müd
detleri 30 yıl ve daha fazla bulunanların ay
rılışlarında kesenekleri geri verilmez. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı, ilk defa bağlananlardan bağlanması sı
rasında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müd
detleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli 
ikramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan 
vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıl
lık toplamı ödenir. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl veya daha 
fazla ve 30 yıldan eksik olanların kurumlarınca 

. re'sen veya istekleri üzerine emekliye ayrılma
ları halinde bunlara 30 seneyi dolduranlar için 
verileöek ikramiye miktarının 25 veya daha 
fazla senelere isabet eclen nispetteki miktarı 
verili*. 

Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesa
bında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl 
sayılır. Altı aydan az kesirler nazarı itibara 
alınmaz. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş 

...... M***.. •..J.Ü*W'V. 
B K. 

MA! LDDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 3 
ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 5 nci 
maddesi 4 ncü madde olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 6 nci 
maddesi 5 nci madde olarak ayniyle kabul edil
miştir. 
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sayılır. Altı aydan az kesirler nazarı itibara 
alınmaz. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş 
bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölen
lerin ikramiyeleri 68 nci maddedeki esas ve nis
petlere göre aylığa müstahak dul ve yetimleri
ne ve artarsa bu da yine aynı nispetlere göre 
bunlara ödenir. 

•Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile is
lenmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası 
karşılığında müesseıselerinıee sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikra
miyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâ
rislerine ödenir. 

(MADDE 7. — Aynı kanunun geçici 14 ncü 
maddesinin aon fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

32 ve 36 racı maddelerdeki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin âzami hadlerinin hesap
lanmasında bu kanunun meriyete girmesinden 
öîuee k«zanılmi!ş olanlar hariç tutulur. Ancak 
39 ncu maddenin son fıkrası gereğince 65 yaş
tan yapılacak indirme hiçbir suretle 6 yıldan 
fazla olamaz. 

MADDE 8. — 5434 sayılı Kanunun muvak
kat 31 nci maddesi kaldırılmıştır. 

*'MADtDE 9. — Aynı kanunun muvakkat 66 
nci maddesinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlan
ma iptal edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak 
borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma gö
re ımütenasiben bulunacak müddetler fiilî hiz
met müddetlerine eklendikten sonra bu müd
detler 20 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

(MADDE 10. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekili Deıvlet Vekili 
A. Menderes M. Alakant 

ÎÇİş. K. 

bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölen
lerin ikramiyeleri 68 nci maddedeki esas ve nis
petlere göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine 
ve artarsa bu da yine aynı nispetlere göre bun
lara ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile isten
mesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşı
lığında müesseselerince sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emekli ikra
miyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâris
lerine ödenir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 6 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adaliet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

MillM Saıvuntoıa Vekili 
S. Kurtbek 

MADDE 7. — Hükümetin 8 nci maddesi 7 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir: 

MADDE 8. -~ Hükümetin 9 ncu maddesi 8 
nci madde olarak aynen krifoul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 ncu maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( 8 . Sajuft :. 23.7 ) 
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bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölen
lerin ikramiyeleri 68 nci maddedeki esas ve 
nispetlere göre aylığa müstahak dul ve yetim
lerine ve artarsa bu da yine aynı nispetlere 
göre bunlara ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile iste
nilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası 
karşılığında kurumlarınca sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik
ramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâ
rislerine ödenir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci 
aynen kafcul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 8. — Aynı kanunun muvakkat 31 
nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nei maddesi 
ncı madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maliye Komisyonunun 8 nei 
maddesi 7 nci madde olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi 8 
nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
9 ncu madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
10 ncu madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Bayındırlıik Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
E. II. Üstündağ 

Tarım Vökili 
iV. Ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Dılşi'şleri Vekili 
F. Köprülü 

Milılî Eğitim Vökili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vökili 
E. Güreli 

O. ve Tekel Vökili 
• 

Ulaştırma Vökili 
Y. Üresin 

îşlötmelerf Vekili1 ve1 

Güm. ve T. V. V. 
S. Yırcalı 

»ve« 
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S. SAYISI .245 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 20 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Büt-

çe komisyonları raporları (1/619) 

T. C. - • ~ 
Başvekâlet ' # ^ # f - ' : ' ^ 29. V. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü ; '•' " 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2460, 6/1697 
Büyük MiUet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kânununun 20 nci naddesine bir fıkra ilâvesine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinde hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 14 . V . 1953 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kaTarla^tanUn kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş oldu-
#unu sa-yıarüanmla arzedeıinı. 

Başvekil 
; , . * ' - ) • • • ' - ' A. Menderes 

3202 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Balıkçılığımız, muhtaç olduğu kalkınmayı- gerçekleştirebilmek için, ziraat ve sanayi sahalarında 
elduğuj gibi her-şeyden evvel kredi bulmak mecburiyetindedir. 

Ziraatimizin bugün iftiharla gördüğümüz gelişmesinde, çiftçimizin bir desteği haline gelmiş 
olan rT. G. Ziraat Bankasının kredi yardımlarının ne büyük bir yer tuttuğu izahtan varestedir. 

Babkçıkğamızın da bu kaynaktan faydalanması için iktisadi imkânlarımızın kanuni hükümler
le desteklenmesi zarureti hissedilmiş ve bu maksatla 3202 sayılı T. € . Ziraat Bankası Kanununun 
•çiftçimiz ve zirai işletme için vaz'edilmiş olan hükümlerinin su ürünleri sahasına da teşmilinin 
en yerinde bir hareket olacağı takdir edilerek zikredilen kanunun 1 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 8 - 20 nci 
maddeleri hükümlerinin aynen su ürünlerine de tatbikini temin maksadiyle ilişik kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

-3202 sayılı Kanunun yukarda zikri geçen maddelerinde verilecek kredilerde çiftçilerin teşkilât
lanması derpiş edilmiştir. .Bundan maksat 2834 ve 2836 sayılı kanunlara tevfikan Tarım Kredi ve Ta-
rın Satış.skooperatiflerinin kuruldukları yerlerde zirai krediden faydalanmak i-çin bu koopera
tif lere girmeyi mecburi kılmak ve bu suretle krediden istifade eden çiftçileri bankanın kontrol ve 
murakabesine tâbi tutmaktır. Su ürünlerinin de bu krediden istifade etmesi için ilişik .kanun 
tasarısı ile 3202,sayılı Kanuna bir n adde eklenirken Tarım Kredi ve Tarım Satış kooperatifleri 
•feanuBterana da buna muvazi birer hüküm eklenmesi hatıra gelebilirse de bahsi geçen iki kunu-
*fsn*su ürünleri sahasına teşmili için ayrıca kooperatif ve birliklerin statülerinin bu yeni ihtiyaç-
ilara^göaseihazırlanması zarureti hâsıl olacaktır. Uzun tetkikler neticesinde yapılabilecek olan bu 
mesailin çok jsüstacel irir durum a^zeden su ürünleri kredisinin daha ziyade gecikmesine mahal ver-
asemefc için ilişik Myihada T. O. Ziraat Bankasının kontrol ve murakabesini kabul etmek şartiy-
le hükmi şahıslara «Çmumi hükümlere göre kurulmuş Su Ürünleri Kooperatifine» kredi açılması 
derpiş edilmiştir. 

r&aasen S&34 ve 2836 sayılı kanunlar bugünkü .ihtiyaca «öre yeniden hazırlanmakta olduğun
dan su ^ürünlerinin de bu meyanda göz önünde tutulması ve ona göre yeni hükümler vaz'edilmesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince ele alınmış .bulunmaktadır. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T: B.M.M 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/619 
Karar No. 27 

8 .VI. i m 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 20 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası, ilgili vekâletler temsilcileri
nin iştirakiyle komisyonumuzda incelendi: 

Su mahsulleri müstahsıllarmın süratle 
kalkınmalarını temin için, ziraat sahasında ol
duğu gibi, her şeyden evvel bu müstahsıUarm 
muhtaç bulundukları kredilerin sağlanması bir 
zarureti teşkil etmektedir. . 

Bu zarureti göz önünde, tutan Hükümet ta
rafından hazırlanmış bulunan lâyihanın 1 nci 
maddesinde, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası 
Kanununun 1, 3, 4 ve 8 ilâ 20 nci maddelerine 
atıf yapılmış bulunmaktadır. Halbuki, mevzuu-
bahis maddelerde çiftçinin mahiyet ve hususi
yetleri ile muhtaç bulundukları kredilerin ne
vileri, mezkûr maddeler hükümleri ile derpiş 
olunan ihtiyaçlara müşabih olmadığından, ko
misyonumuzca T. C. Ziraat Bankasının vazife
lerini tesbit eden 3202 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde bahsi geçen Türk çiftçileri tâbiri
nin şümulüne su mahsulleri müstahsıllarmın it
hali de muvafık bulunmuş ve bunların muhtaç 
oldukları kredinin sağlanması ile bu bankanın 
vazifelendirilmesini temin etmek üzere lâyiha
nın 1 nci maddesi ile hüküm konulmuştur. 

Su mahsulleri müstahsıllarmın kredi ihtiyaç
larının karşılanabilmesi için, bunların hususi
yetleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 
3202 sayılı Kanun ile tesbit edilmiş olan zirai 
kredi nevileri/ lâyihanın 2 nci maddesinde ta
dat edilerek, su mahsulleri müstahsıllarmın da 
bahis konusu zirai kredilerden faydalandırılma
ları ve çiftçinin zirai kredilerde haiz olduğu 
muafiyetlerden istifade ettirilmelerini sağlıya-
cak hüküm vaz'edilmiştir. 

Umumi hükümlere göre kurulmuş su mahsul
leri kooperatiflerinin T. C. Ziraat Bankasının 
su mahsulleri kredilerinden faydalanmaları ha
linde bu kooperatiflerin 2834 ve 2836 sayılı ka
nunlar hükümleri dairesinde bankanın teftiş ve 
murakabesine tâbi olması hususu; 3 ncü madde 
İle hükme bağlanmıştır. 

T. C. Ziraat Babkasımn, su mahsulleri müs-
tahsıllarma açacağı kredilerin esaslarını tesbit 
etmek üzere, zirai kredilerin tatbikatını göste
ren nizamnameye mütenazır olarak, komisyo
numuzca Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafın
dan bir Nizamname hazırlanmasının uygun ola
cağı kanaatine varılmış ve bu maksadı temin 
etmek üzere lâyihaya 4 ncü madde hükmü ilâve 
edilmiştir. 

Hükümetin 2 nci ve 3 ncü maddeleri, 5 ve 
(i nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye . Komisyonumla 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Ko. Reisi Bu R. Sözcüsü 
Kütahya İstanbul 
/ / . Gedik A. H. Başar 

Kâtip 
Kocaeli Ankara 

Hamdi Başak S. Benli 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Ankara Bolu 
// . Bulgurlu V. Yöntem 

Bursa Denizli 
Muhalefet şerhi aşağıdadır, E. Şahini 

H. Şaman îmızada ıbulunsmajdt 
Erzurum İstanbul 
8. Başak B. N. Gökmâl 

İmzada bulunamadı 
Kastanwn.ii ıKütalhyıa Rize 

Ş. Kerimzade M. Alkin O. KavrakoğH 
Sivas Trabzon 

H. Yüksel C. Zamangü 
İmzada* butaramıadı 

Muhalefet şerhi 
Lâyihanın 2 nci maddesi; mevcut bir-

kanundaki hükümlerin kıyas ve tefsir yo-
liyle bir başka sahaya tatbiki hususunda 
Hükümete salâhiyet vermektedir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 neı 
maddesine aykırı olduğuna kaani bulundu
ğum lâyihanın yazılış şekline muhalifim, 

Bursa Mebusu 
H. Şaman 
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Maliye Komisyonu rapora VT-

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/619 
Karar No. 82 

10.VI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 20 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası, Ekonomi ve Ticaret Vekâ
leti ve Ziraat Bankası temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Ticaret Komisyonu raporunda gösterilen 
mucip sebepler komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve Ticaret Komisyonunun 1, 2, 3 ve 4 
ncü maddeleri ve Hükümet lâyihasının 2, 3 ncü 
maddeleri 5 ve 6 ncı madde olarak aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/. Akçal M. D. SiMp 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açtksöz 

Konya 
U. N. Yiğiter 

İmzada bulunamadı 

* 
Seyhan 

Z. Akçalı 

Niğde 
H. Aribaş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. İ/619 
Karar No. 102 

Yüksek Reisliğe 

2 . VII . 1953 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 20 nci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . V . 1953 
tarihli ve 6/1697 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası, Ticaret ve Maliye komisyonla
rı raporlariyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ve Ziraat 
Bankası mümessilleri hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de tafsilen be
lirtildiği üzere memleketimizde zirai inkişafın 
yanı başında su mahsulleri istihsalinin de geliş
mesini temin için 3202 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Ziraat Bankası Kanununun 20 nci maddesi
ne bir fıkra ilâve etmek suretiyle Ziraat Bankası 
kredisinin su mahsulleri sahasına da teşmilini 
istihdaf etmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra memleketimizin iktisaden kalkınması 
göz önünde bulundurulursa bu kalkınmanın bir 
cüz'ü olan ve bilhassa üç tarafı su ile çevrili bu
lunan yurdumuzun su mahsullerinden lâyiki veç
hile faydalanabilmesinin', muvakkat bir tedbir 
olacak bu lâyiha ile, mümkün olamıyacağı ve bu
nun için esaslı bir lâyihanın Hükümetçe hazırlan
ması lüzumu temenni edilerek Ticaret Komis
yonunun hazırlamış olduğu metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir, 
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Birinci madde Ticaret Kamisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen ve ikinci madde ise, 3202 
sayılı Kanunun hükümlerinden faydalanacak 
olan su mahsulleri müstahsıUarına yapılacak 
kredi tevziinde bu krediden evvelâ küçük su 
müstahsıllarının faydalanmalarını temin için 
bir fıkra ilâve edilmek suretiyle kabul e4İl#ttf-
tir. 

3 ve 4 ncü maddeler Ticaret Komisyonunun 
değiştirişi ve yürürlük maddeleri Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul olunan kanun lâyihası 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Bu rapor 
Sözcüsü 

İstanbul 
F. Sayvmer 

Erzincan 
JV. Pekcan 

İstanbul 
E. Adakan 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. BÜgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Elâzığ 4 
Ö. F. Sanaç 

Mardin 
B. Erten 

Seyhan 
Söz hakkım mahfuz 

C. Türk 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuz 
O. R. Eyüboğlu 

Urfa 
H. Açanal 

Söz 

Ordu 
R. Aksoy 

S. 

İstanbul 
H. Hüsman 

İzmir 
T. Gürerk 
Kırşehir 

R. Özdeş 
Malatya 

hakkım mahfuz 
M. 8. Eti 

Samsun 
T. îleri 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
F. Kalayctoğlu 

Zonguldak 
H. Bittik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

M$2 svgüıT. O. Zirmt Bankası 
Kanwmwv& 20 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDjE 1. — 3302 «ayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankas* Kanununun 20 nsi mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir. 

Bu kanunun 1, 2, 3, 4, 8 - 20 
nci maddelerinde yazılı banka 
muameleleri her türlü sü ürün
leri istihsal ve işletmesiyle işti
gal eden hakiki şahıslar ile T. 
C. Ziraat Bankasının kontrol ve 
murakabesini bir taahhütname 
ile kabul etmiş olan hükmi şa
hıslara da tatbik olunur. 

TÎCABET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRlgî 

3202 myıh T. C. Ziraat Bankası 
Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3202 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde bat -
si geçen Türk çiftçileri tâbiri
nin şümulüne su mahsulleri 
müstahsıllan da ithal edilerek 
muhtaç oldukları kredilerin 
sağlanması ile T. C. Ziraat 
Bankası vaifelendirilmiştür. 

t 

MADDE 2. — Bu müsfah-
sıll'ar, ihtiyaçlarının hususiyeti
ne göre 3202 sayılı Kanunda 
mahiyet ve maksatları tarif ve 
izah edilen çevirme, donatma. 
verimlendirme, tesis ve edin
dirme, sürüm ve satış kredile
rinden istifade ederler ve çift
çinin zirai kredilerde haiz ol
dukları muafiyetlerden fayda
landırılırlar. 

MADDE 3. — Umumi hü
kümlere göre kurulmuş su mah
sulleri kooperatifleri Ziraat 
Bankasının, su mahsulleri kre-̂  
dilerinden faydalanmaları ha
linde bu Bankamn, 2834 ve 2836 
sayılı kanunlar hükümleri dai
resinde teftiş ve murakabesine 
tâbi olurlar. 

MADDB 4. — Bu kanunun 
tatbikatına dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti tarafından bir 
nizamname hazırlanır. 

BÜTÇE KG3ÜÎYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRIŞÎ 

3^02 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası Kanununa ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ticaret Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmâflftir. 

MAD©p 2. — Bu müstahsıl-
lar, ihtiyaçlarmaı hususiyetine 
göre 3202 sayılı Kasunda mahi
yet ve mtössaUarı Jtarif ve izah 

. edilen öfPdrme, donatma, verim
lendirme, tesis ve edindirme, 
sürüm ve «atış feredilerin-
ıden istifâde ederler ve çift
çinin zirai kredilerde haiz ol-
oldukları muafiyeHerden f ayda-
landirMAr. 

Bu ksedMm tmiiBjde evvelâ 
kuçöfe su BEtüstAhsıllfirmm ihti
yaçları kaaçıkmır. 

MADDE 3. — Ticaret Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edil«4§tH\ 

MADDE 4. — Ticaret Komis
yonunun 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

^ « . S ^ » : 1 4 6 ) 

» 



HÜ. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren meriyete 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Fethi Çelikbaş 
Devlet Vekili 

Celâl Yardımcı 
Adalet Vekili 

O. -Ş. Çiçekdağ 
Millî Savunana Vekili 

S. Kurtbek 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polattom 

Millî Eğitim Veküi 
R. S. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticâret Vekili 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Vekili 
E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
H. Erkmem 

İşletmeler Vekili 
8. Ytreab 

- 6 -
Ti. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 2 
nci maddesi 5 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
3 ncü maddesi 6 nci madde ola 
rak aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 2 
nci maddesi 5 nci madde olarak 
aynen kabul edalm^it*r. 

MADDE 6. — Hükümetin 3 
ncü maddesi 6 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

4 S. §mm :..W) 


