
D E V R E : X C İ L T : 1 Î Ç T Î M A : F. 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
»€><( 

On birinci inikat 

21 .VI. 1954 Pazartesi 
• » ^ » ^ • • 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına 

izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük 
•Millet Meclisi Riyaseti 'tezkeresi (3/25) 

4. — Beyanat 
1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Re

fik Koraltan'm, Libya Başvekili, Hariciye 

Sayfa 
216 
216 

217 

217 
217 

Sayfa 
ve Maliye nazarlarının müzakeratı takip 
için Meclisi teşrifleri münasebetiyle beya
natı 217 

5. — Müzakere edilen maddeler 218 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/17) 218:236,237: 

251,251,252:255 
6. — Telgraf 251 



1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvellerin bâzı 
tertiplerine munzam tahsisat verilmesi hakkın
daki kanun ile; 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütç/e Kanununa'bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerin bâzı tertiplerine munzam tahsisat ve
rilmesine dair kanun kabul olundu. 

Lâyihalar * 
1. —• Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1952 Malî yılı Hesabı Kati Kanun lâyihası 
(1/21) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

2. —• ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/22) (İkti
sat, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

3. — Su Mahsulleri Kanunu lâyihası (1/23) 
(Adliye, Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri
ne) 

4. — Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara sâri tâahhütlere girişilmesine me
zuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 
ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
(1/24) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
5. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Na-

bePin Teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/26) (Teşkilâtı 
EiSasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan 
Muhtelit Encümene). 

6. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/27) (Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhte
lit Encümene), 

21 . VI . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu istanbul Mebusu 

Fikri Apaydın Füruzan Tekil 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
thsan Oülez 

7. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı 'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/28) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit En
cümene). 

8. — Kırşehir Mebusu Osman, Bölükbaşı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/29) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit En
cümene). ' • 

9. — Millî Piyango idaresinin 1953 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/30) (Divanı Muhasebat Encümenine). 

Mazbatalar 
10. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 

üç arkadaşının, Belediye Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dâir olan 5669 sayılı Kanu
nun ek 4 ncü maddecinin değiştiril]nesi hakkında 
kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/2) (Ruznameye) 

11. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 3 
arkadaşının, Idarei Umumiyei Vîlâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/3) 
(Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Ömer Mart (Çanakkale) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

3. - r RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/25) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

17 . 6 . 1954 
Umumi Heyete 

Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiz-
zalarmda gösterilen müddetlerle izinleri, Riya
set Divanının 17 . 6 . 1954 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tabiplerine arz olnur. 
T. B. M. M. Reisi 

Refik Koraltan 

Bolu Mebusu Fahri Belen 1 ay, mazeretine 
binaen 17 . V .., 1954 tarihinden itibaren. 

Bolu Mebusu Sabri Çonkar 1 ay, mazeretine 
binaen 14 . V . 1954 tarihinden itibaren. 

İçel Mebusu Aziz Koksal 2 ay, hasta olduğu 
için 14 .. V . 1954 tarihinden itibaren. 

Kocaeli Mebusu Hamza Osman Erkan 2 ay, 

hasta olduğu için 24 . V . 1954 tarihinden itiba
ren. 

REİS — Şimdi tek'er teker okutup reyleri
nize arz edeceğim: 

Bolu Mebusu Fahri Belen 1 ay, mazaretine 
binaen 17 . V . 1954 tarihindejn itibaren. 

REtS — Reyinize arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bolu Mebusu Sabri Çonkar 1 ay, mazeretine 
binaen 14 . V . 1954 tarihinden itibaren. 

REÎS -v Reyinize arz «diyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçel Mebusu Aziz Koksal 2 ay, hasta olduğu 
için 14 . V . 1954 tarihinden itibaren. 

REİS — Reyinize arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Mebusu Hamza Osman Erkan 2 ay, 
hasta olduğu için 24 . V . 1954 tarihinden iti
baren. 

REİS — Reyinize arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BEYANAT 

1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Ko
raltan'm Libya Başvekili, Hariciye ve Maliye 
nazırlarının müzakeratı takip için Meclisi teş
rifleri münasebetiyle beyanatı. 

(Libya Başvekili ve Hükümet arkadaşları 
bu esnada alkışlar arasında salona girdiler.) 

REİS — Muhterem arkadaşlar, 
Yıllardan 'beri çektikleri mahrumiyet ve ıs

tıraptan sonra hürriyet ve i&'tiilkîâllerine kavu
şan .karides Libyalıların Sayım Başvekili Ekse
lans Mustafa Bin Halini, Maliye Nazırı Ekse

lans Nuri Anayzî; Hariciye Nazırı Ekselans 
A'bdüs'seıl'âkn Bus'ayrî Hükümetimizin vâki da
veti üzerine m-emlekettaıtizi şereflendirmiş ve 
şimdi de Yüksek Huzurunuzda -bulunuyorlar. 

Kardeş Milletim Sayın Hükümet Reîlsini ve 
sayrn arkadaşlarını namınıza hürni'etle selâm
lar ve kendilerine hoş, geldiniz derim. 

(Şiddetli ve sürekla alkışlar) 
(ıSayın misafirler Meclisin tezahüratı ara

sında burundukları locada ayağa kalkacak U>mu-
mi Heyeti selâhı'ladi'lar.) 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası (1/17) [1] 

R E Î S — Siöz istiyenler lütfen islimlerini yaz
dırsınlar. Daha evvel söz almış olan arkadaş
lar şunlardır: 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Nuni Sertoğlu (iSiino'b), Cumhuriyetçi Millet 
Partiiisi Meclis Grupu adına Osman AIMnoğlu 
(Kırşehir), bür de Cumhuriyet Halk Partisin
den, fakat kendi adına konuşacak olan Sırrı 
At'alay '(Kars) tır. 

ıSöz Nuri Sertoğlu'nundur. 
NURİ SERTOĞLU (Sin'ob) — Muhterem ar

kadaşlar, 'huzurunuza gelmiş olan bu kanun 
tasarısı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun iki maddesinde yemi bir değişiklik yapmak 
gilbi, görünüşle basit fakat hakikatta rejilm ba
kımımdan bir dönüş noktası teşkil edecek kadar 
önemli bir mahiyet taşımaktadır. Bu bakumdan 
Cumhuriyet Haılk Partisi. Meclis G<rupu görüşü
nü Yüksek Heyetinize açık bir şekilde ifade 
etmek lüzum ve zaruretini bilhassa duymafc-
tladır. 

Malûmları olduğu üzere Ernelklilik Kanunu
nun yürürlükteki metinlerine göre Temyiz Mah
kemesi ile Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üye
leri 65 yaşından ömoe emekliye sevk olunamaz
lar. Yine yürürlükteki hükümlere göre üniver
site profesörleri de 65 yaşamdan önce emekliye 
ayrılamazlar ve sılhlhaitları müsait olduğu müd
detçe ve üniversite senetoları aksine karar ver
medikçe yetmiş yaşına kadar görevlerinde ka
lırlar. 

Tasvibiniz'e -sunulan tasarı bu ilki hükmü kal
dırmakta ve 25 hizmet yılını dolduran bu yük
sek dereceli hâkimlerle üniversite profesörleri
ni yaş kaydı aranmaksızın re'sen emekliye ayır
mak yetkisini Hükümete tanımaktadır. 

HaıDbuki, 'bir hâkimin Temyiz Mahkemesi 
üyeliğine yükselebilmesi için normal olarak 
20 - 215 yıl hâkimlik etmiş olması lâzımdır. Ke
za Danıştay üyelikleri içlin de en az kırik yaşını 

fi] 17 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

doldurmuş ve fiilen 20 - 25 yıl Devlet hizmet
lerinde bulunmuş olması esastır. 

Demek oluyor ki, bu tasarı kanunlaştıktan 
sonra Danıştay Reis ve üyeleriyle Temyiz hâ
kimleri ve üniversite profesörleri, her gün 
emekliye sevk edilmek glibİ mânevi bir baskı 
altında kalacaklar ve her türlü hukuki teminat
tan mahrum bir duruma girmiş bulunacaklardır. 

(Libya Başvekili, Maliye ve Hariciye vekil
lerinin salondan ayrılışları hasebiyle sürekli 
alkışlar.) 

Takdir buyurursunuz ki, demokratik bir 
Devlet idaresi her şeyden evvel hukuk devleti 
fikrine dayanır. Sayın Cumhurbaşkanı Celâl 
Bayar, Cumhurbaşkanı olacak Büyük Millet 
Meclisi huzurunda irat buyurdukları ilk nutuk
larında, 14 Mayıs .'Seçimlerinin memleketimizde 
hukuk devletinin tam temellerini, hiçbir kuvve
tin sarsanııyacağı b\r .şekilde atmış olduğunu 
söylemişlerdi ve bu suretle daha evvelki devre
lerde bu fikre yeter derecde riayet 'edilmediği
ni zımnen ifade buyurmuşlardı. Fakat şu ci
heti unutmamak lâzımdır ki, hukuk devleti ola
bilmenin başlıca şartları : 

Vatandaşın hak ve hürriyetine taallûk eden 
meselelerde halkın serbest iradesiyle1 .seçilmiş 
(milletvekillerinden mürekkep parlâmentoiarın 
umumi ve mücerret olarak koydukları kanun
ları hâkim kılmak ve kaza yetkisinin her ba
kımdan bağımsız mahkemelerin uhdesinde tut
mak ve âmmıa idaresinin bütün icraatına ve faa
liyetine karşı idare 'edilenlere, kazai müracaat 
yollarını açık bulundurmaktır. 

Demokrat Partinin çok tenkidettiği, eski 
tek parti devrinin bu şartları bilhassa, ikinci 
esas unsuru yani kazai müracaat hakkına ria
yeti hassasiyetle tahakkuk ettirmiş olduğu bir 
hakikattir. O devrede, kifayetsiz de olsa, hâ
kimlere teminat bahşeden 'birtakım esaslar ka
bul edilmişti. Hususiyle âmme idaresinin ka
zai murakabesiylıe görevli olan Danıştayın se
çimi dahi yine o devrede kabul edilmiş Anaya
sa ile Hükümete bırakıknayıp Büyük Millet 
Meclisinin vazifeleri arasına alınmıştı. 

Emeklilik bahsinde de partimizin iktidarı 
zamanında çıkan kanunlarla, yüksek dereceli 
hâkimler için mutlak olarak 65 yaşından evvel 
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emekliye sevk edilemiyecekleri esası muhafaza 
edilmiştir. 

Eski mevzuatımız 'bu hakkin vaz'edevk?Ti 
hukuk devleti fikrinin !bir ifadesi olan Anaya
sanın 8 nei maddesi hükmünü yerine getirmiş-
tir. İşte huzurunuza getirilen bu tasarı Ana
yasanın bu hükmünü ihlâl ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; gerçekten yukarda 
arz edildiği veçhile her an hükümet tarafından 
emekliye ayrılmak tehdidi altında bulunan bu 
yüksek dereceli hâkimler selâmetle ve vicdani 
kanaat dairesinde hüküm ve karar verebilmek 
için gerekli asgari teminattan mahrum bırakıla
caklardır. 

Üniversite profesörleri için de durum aynı
dır. Fikir ve ilim sahasındaki serbesti memle
ketin çeşitli sahalarda muhtaç olduğu ilerleme
nin başlıca mesnedi olduğu gibi demokratik 
rejimin korunmasına ve gelişmesine de esaslı 
surette yardım eder. Bu sebepledir ki özel bir 
kanunla bu ilim müesseselerine muhtariyet 
sağlanmıştır. Bu suretle üniversite profesörleri 
tıpkı dersiamlar gibi tekaütlük bakımından 
istisnai hükümlere tâbi tutulmuşlardır. Bilâ-
hara 5434 sayılı Emeklilik Kanuniyle bunlar 
için dg âzami had olarak yetmiş yaş tesbit edil
miştir. Şimdi ele alman bu tasarıda ise bütün 
memurlar hakkındaki tekaütlük hükümleri 
bunlara da teşmil ediliyor ve re'sen tekaüde 
sevk hakkı da Hükümete veriliyor. 

Gerçi Hükümete verilecek bu gibi yetkiler 
ve tahditler karşısında dahi; hâkimlerin ve 
profesörlerin fikir ve kanaat hürriyetlerinden 
fedakârlık yapacakları ümit olunamaz. Nitekim 
gerek memleketimizde gerekse yabancı memle
ketlerde mutlakıyet rejimlerinin cari olduğu 
devirlerde bile vicdani kanaatlerine göre ka
rarlar vermiş hâkimler; fikir hürriyetlerini 
mahfuz tutmuş bilginler çıkmıştır. Ancak; bir 
hâkimden beklenen kanaat salâbetinin ve bir 
profesörden umulan fikir serbestisinin kanuni 
teminat altında bulunduğunu vatandaş gözü ile 
dahi kabul etmiş olmanın bir zaruret olduğunu 
unutmamak lâzımgelir. 

Böyle olmasına rağmen bu derece önemli 
bir tadile ne için gidildiğini kolaylıkla izah 
mümkün değildir. Gerçekten Demokrat Parti 
sözcüleri muhalefette bulundukları devirde hâ
kimlerin ve mahkemelerin teminatını kâfi gör
müyorlar ve her vesile ile bu teminatın tamam-
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kumasını istiyorlardı. Bu isteklerini çeşitli fır
satlarla ortaya koydukları gibi bilhassa seçim 
kanunları için talebettikleri adlî teminat usulü 
vesilesiyle de öne sürmüşlerdi. Gerçi hâkimler 
yukarıda arz olunan teminata sahip olmalarına 
rağmen tâyin ve terfilerinin arzu ettikleri ye
re nakillerinin Hükümet elinde bulunmasından 
bile endişe duyuyorlardı. Nitekim Garp demok
rasilerinde İkinci Cihan Harbinden sonra mey
dana getirilen anayasalarda bu ihtiyacı duy
muşlar ve hâkimlere tâyin ve terfi bakımından 
icra kuvvetinin tesiri dışında bırakacak temi
nat müesseseleri ihdas etmişlerdir. Binaenaleyh 
o günkü iktidar partisinin Demokrat Parti mu
halefeti tarafından öne sürülen bu isteği zama
nında yerine getirememiş olması bir eksiklik 
olmuştur. Fakat bu teminat iddiasını öne sür
müş olan Demokrat Partinin bilhassa 29 . V . 
1950 tarihinde bizzat Sayın Başbakan tarafın
dan okunan birinci Hükümet programında : 

«Demokratik inkılâbımızın bug un e kadar el
de edilmiş neticelerini mahfuz tutmakla kalma
yıp Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir Dev
let nizamını teminat altında bulunduracak esas
lı tadiller hasırlayıp huzurunuza arz etmek ka
rarındayız.» tarzındaki beyanları, 

Ve yine 30 . III . 1951 tarihli ikinci Adnan 
Menderes Kabinesi Hükümet programında : 

«Yargıç teminatını genişletecek olan esasla
rı havi Yargıçlar Kanunu tasarısı üzerinde ça
lışıyoruz.» va'di yapılmış olmasına rağmen bu 
istek ve vaitlerini yerine getirmemiş olması hat
tâ bugünkü teminatı bile ortadan kaldıran bir 
kanun değişikliğine gidilmesi, bizce tefsiri 
mümkün bir keyfiyet değildir. 

Sayın arkadaşlar; tasarıyı müdafaa ve tak
dim eden Hükümet gerekçesinde : 

25 hizmet yılını dolduran memurlar re'sen 
emekliye ayrılabildikleri halde, profesörler, 
Temyiz ve Şûrayı Devlet üyeleri bundan hariç 
tutulmuşlardır.. Bu, diğer memurlara nispetle 
bir istisna ve imtiyaz teşkil etmektedir. Bu is
tisna ve imtiyazın ise, ait olduğu kanunların 
gerekçelerinde izahı yapılmamıştır, denilmekte 
ve memurlar hakkında tatbik olunan re'sen 
emekliye sevk yetkisi, âmme hizmetlerinin se
lâmetle ifası gayesini güttüğüne göre, aynı esa
sın bunlara da tatbiki uygun olacağı mütalâa
sı eklenmektedir. 
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. Arkadaşlarım; eğer 5434 sayılı Emeklilik 

Kanuna gerekçeleri yüksek hâkimler ve pro
fesörler haikkiTida' kalbul edilmiş olan istisnai 
durum için aynıca bir kayıt koymaımışsa 'bunun 
sebebi açıktıır. Her gerelkçe ancak izahıma ihtiyaç 
'bulunan meseleler hakkında açılklamalar yapar. 
HalbuJki hukıiık devleti fikri ve ilimin muhtari
yet ve serbestliği öyle mütearifelerdir M, haklı 
olarak gereikçeler bu mütearifelerin izahıma lü
zum görmemişlerdir. 

Sumu da hıatırlatımaık isteriz ,ki, Hâkimler 
Kanunu ile Üniversiteleri Kanunu daha ıbirtakıım 
'hususi hükümleri ihtiva ediyor. Acaba bugünkü 
iktidar 'bu hükümleri de fealdıraraık hâkimleri 
ve profesörleri tamamen memur durumuma soku
lmak: ve Memıurin1 Kanunu hükümlerine tâbi tut
amak Ikararıaıda mııdur? 

Yine işaret etmek isteriz ki, Emeklilik Ka
nununun 40 ncı maddesi yalnız yüksek hâkim
ler ve profesörler hakkında değil, subaylarla 

• diyanet işleri; mensupları hakkında da diğer 
(memurlardan farklı 'hükümleri ihtiva etaıekte-
dir. Meselâ; Korgenerallerle Orgeneraller ve 
Amiraller, Diyanet İşleri Reisi ile müftüler 65 
yaşından önce tekaüt edilemezler. Dersiâmler 
ise, 'kaydıhayat şartiyle çalışırlar. Derhal şunu 
ilâve edelim İki, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı zamanında konulmuş ve Demokrat Parti 
iktidarı tarafından da mahfuz tutulmuş 'bulunan 
Ibu hükümler ta'maımiıyie yerindedir. Şimdi Hü
kümet gerekçesi müsavatı sağlamayı esas tuttu
ğuna göre, acaba bu aynılıkları da ibertaraf et
meyi düşünecek imidir? diye bir sual endişe ile 
hatıra .gelmelktedir.. Şüphesiz biz ibu meslek 
ımenıS'uplarunun durumuna hu tasarıda doikunul-
ma.mış olmasını memnuniyetle karşıladık ve ge-
leoelfete de bunun böyle 'kalacağını ümidetmek 
isteriz. 

Gerekçede temas edilen mucip sebeplerden 
biri de Danıştay, Sayıştay, M'ahlkemei Temyiz 
Üyeleriyle Üniversite profesörlerinden ehil ol-
ımiıyanlarıinı uzaklaştıırımalk gayesi 'bulunduğuna 
göre bu cihet üzerinde de .bir .nıelbze durmamıza 
müsaadenizi rica ederiz. Bu saydığımız üyelikler 
ve meslekler için yaş ve hizmet süresi, ehliyeti ar
tıran bir faktördür. Kanun vâzıı meselâ, Danış-
taya üye olmak için asgari bir yaş haddini ve 
yüksek idari vazifelerde bulunmuş, hizmet etmiş 
olmayı şart kılıyor, ve Temyiz Mahkemesine ge
çebilmek için de ehliyet ve liyakattan başka uzun 
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yıllar hizmet edip muayyen bir hâkimlik dere
cesine erişmiş olmayı zaruri buluyor. Tecrübe 
ve yaş ilerledikçe bir hâkimin veya ilim adamı
nın ilgili hizmetteki ehliyetinin de arttığı bir 
realitedir ve bunun izahına çalışmak dâhi lüzum
suzdur. 

Nitekim, hâkimi, tekaütlük için yaş haddinden 
istisna eden yani kaydı hayat şartiyle hâkimlik
te tutan demokrat memleketler bile vardır. Böy
le olunca, acaba emsalleri içinden ehliyetleri, ka
rakter ve şahsiyetleri bakımımdan temayüz ede
rek bu mevkie getirilmiş bir Danıştay üyesinin 
bir Temyiz hâkiminin veya bir profesörün ehli
yetini kim ve hangi merci takdir edecek?. Ve ne 
gibi ölçüler kullanacaktır. Bu teşkilâta üye ve
ya profesör olabilmek için çeşitli tekâmül mer
halelerinden geçmek suretiyle ehliyetini ispat et
miş ve bu mertebelere ulaşmış bir zat için sonra
dan bir ehliyet meselesini ortaya çıkarmanın ha
kiki maksadı saklamaya matuf bir bahaneden 
ibaret olmadığına vatandaşı inandırmak müm
kün müdür? Bu düşünceler önünde, Hükümet 
gerekçesinin dayandığı başlıca iki mucip sebep 
kendiliğinden isabetini kaybetmekte ve bu lâyi
ha ile mücerret vazife hissi ve kanunlara daya
narak icabında Hükümeti dahi tenkit ve mahkûm 
edebilecek müesseseleri maddi ve mânevi, oaskı 
altında tutmak gayesinin güdüldüğü kanaati kuv
vetlenmektedir. 

Böyle bir sistemin icra ve kaza yetkisini bir 
elde toplıyan mutlakiyet sistemlerinden daha 
mahsurlu olduğunu söylemeye hacet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarı ile tutulan 
yol, ancak mutlakiyet devirlerinin ve diktatör
lük sistemlerinin usulüdür. (Soldan: Halk Par
tisi devrinin, sesleri), (öyle şey olmaz sesleri) 
Bu usule gitmek... (Soldan: Sözünü geri al ses
leri, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, söz vereceğim. 
NURÎ SERTOĞLU (Devamla) — Bu usule 

gitmek, halkın serbest iradesiyle iktidara gelen 
ve dört senelik icraatından sonra daha büyük bir 
çoğunlukla iktidarda kalmaya muvaffak olan bir 
siyasi teşekkülden memleketin ve muhalefetimi
zin beklemediği bir harekettir. Bu maksatla da 
ikaz ve tenvir vazifemizi samimiyetle ve ehemmi
yetle yapmak lüzumunu duyuyoruz. 

Bu tasarının görüşülmesi için kurulmuş olan 
Karma Komisyonda gurupumuzdan üye bulun-
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maması ve olağanüstü bir süratle neticelendiril
miş olması bu müzakerelere iştirakimizi ve görüş
lerimizi açıklamaya imkân vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı kabul edilin
ce yüksek kaza mercileri, bilhassa yüksek seçim 
Kurulu müessesesi teminattan mahrum kalacak, 
üniversitenin ilmî ve fikrî muhtariyeti hiçe ine
cek ve bu yüzden memlekette hukuk teminatı ve 
siyasi emniyet geniş ölçüde zedelenmiş olacak
tır. * 

Sgzümüze nihayet vermeden evvel bu gibi sa
kat usullerin hem memleket için ve hem de onu 
idare edenler için faydalı ve hayırlı olamıyaca-
ğını samimiyetle hatırlatmak ister ve Büyük Mil
let Meclisinden tasarıyı ret suretiyle, hukuk Dev
leti prensiplerine sadakat ve hassasiyet gösterme
sini bekleriz. (Sağdan alkışlar). 

CUMHURİYET MÎLLET PARTlSÎ MEC
LÎS GRUPU ADINA OSMAN ALÎŞÎROĞLU 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; müzakere
si bahis mevzuu kanun lâyihası, alelade bir ta
dil teklifi değildir. Bu lâyiha memur ile Devlet 
arasında akdî münasebeti, memur statüsünü il
gilendiren bir kanun lâyihası değildir. 

Emeklilik Kanununun ecele tadili hakkında 
Hükümet tarafından hazırlanan tasarının esba
bı mucibesi, Hükümetin hakiki maksat ve gaye
sini ifadeden uzaktır. îleri sürülen sebepler ta
mamen zahirîdir. Filhakika esbabı mucibenin is
tinat ettiği en mühim esas tekaütlük bakımın
dan memurlar arasındaki farkın kaldırılması 
fikridir. Bugün bu tad'il için bu sebebi ileri sü
ren Hükümet, 1953 yılında aynı kanunun tadili 
için Meclisin huzuruna geldiğinde malûm ve ka
bili tasavvur olan bu farka temas etmemiştir. 
Lüzumsuz bir fark ve imtiyaz telâkki ettiği bu 
husus, Hükümet nazarında bir ehemmiyet arz 
etmiş olsaydı 9 ncu Millet Meclisinin fesih kara
rından evvel şimdi gösterdiği isticali gösterir 
ve bu hükmün tadilini isterdi. Görülüyor ki Hü
kümeti bu karara sevk eden sebepler seçim dev
resinde cereyan eden hâdiseler ve tekrar iktidar
da kalmanın kendisine bütün mukavemet nok
talarını bertaraf etmek hususunda verdiği cesa
rettir. Bu itibarla Hükümeti hakiki maksadını 
açıkça ifadeye davet ediyoruz. 

Haddizatında hizmetin bir karşılığı ve mükâ
fatı olan tekaütlük müessesesi gitgide tehlikeli 
b'ir hal alan bir tecziye, tasfiye ve baskı müesse- | 
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I sesi haline getirilmektedir. Filhakika sabık ikti

dar zamanında çıkarılan Tekaütlük Kanununun 
39 ncu maddesi; 30 seneyi dolduran memurların 
rızasına bakılmaksızın re'sen tekaüde sevkı im
kânını Hükümete vermekte idi; bu salâhiyete is
tinaden yapılan keyfî ve haksız muamelelere kar
şı, Devlet Şûrasına müracaat ederek memurun 
haklarını koruması yolu açıktı, bu yüksek kazai 
merciin keyfî birçok kararları iptal etmesinden 
endişeye düşen Demokrat Parti iktidarı Anaya
saya ve Hukuk Devleti icaplarına muhalif bir 
tefsir karariyle bu yolu kapalı ve keyfîliği ka
nuni ve meşru bir hale getirdi. Bununla iktifa 
etmiyerek 30 senelik müddeti 25 seneye indir
di. Bu salâhiyetlerin, gayesi dışında birtakım 
siyasi maksatlarla kullanıldığını, 2 Mayıs seçim
lerinde muhalif partilerden adaylığını koyan 
ve fakat en ufak bir propaganda dahi yapmamış 
olan memurların tekaüde sevk edilmeleri açıkça 
gösterilmektedir. Arzu edildiği takdirde, misal
leri vermek imkânına sahibiz. (îsim ver sesleri, 
görelim sesleri, açıklayın sesleri) 

REÎS — Devam ediniz efendim. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurursanız misal olmak üzere isim arz 
edeyim. Cumhuriyetçi Millet Partisinin Seyhan 
adayı Kemal Akar... Bu zat kimyagerdir. Kendi
si seçim zamanında b'ir defa seçim çevresine git
miş, fakat hiçbir propaganda yapmadan geri 
dönmüştür. Üç ay evvel terfie lâyık görülmüş 
kıymetli ve ihtisas sahibi bir zattır. Bu zat se
çimlerden sonra tekaüde sevk edilmiştir, (isabet 
olmuş sesleri) 

Kifayetsiz unsurların kadrodan uzaklaştırı
larak hizmetin selâmetini temin gayesi güdül
düğü iddiası da hiçbir esasa istinat etmemekte
dir. Kifayetsizlikle hizmet senelerinin 25 ilâ 
30 oluşu arasında akli ve mantıki bir irtibat 
tesisi esasen imkânsızdır. 5, 10 veya 15 sene 
hizmeti olan bir memur da pekâlâ kifayetsiz 
olabilir. Hizmetin selâmetini düşünen bir Hü
kümet bu mevzuu esaslı bir tetkika tâbi tuta
rak Meclisin karşısına daha şümullü tasarı ile 
gelebilirdi. 

Bu da gösteriyor ki; Hükümet itiraf edeme
diği bir gaye takibetmektedir. Bu maksadın 
siyasi hak ve hürriyetlerin olduğu kadar, ferdî 
hak ve hürriyetlerin de en müessir ve nihai te
minatını teşkil eden Temyiz Mahkemesi Ve Dev
ler Şûrası gibi kazai mercileri iktidarın nüfuz ve 
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tesir sahasına ithal etmektir. Daha dün Yüksek 
Seçim Kuralıma mebusların mazbataları hak
kında nihai karar verme salâhiyetini tanıyan 
ve böylece adalet cihazına ve Türk hâkimlerine 
karşı olan büyük itimadını Başvekilin ağzı ile 
millete ilân eden bir iktidarın 2 Mayıs seçimle
rinden sonra aynı zatın ağziyle adalet cihazını 
Meclis kürsüsünde tenkid Ve muhazeye kalkış
ması ve bilhassa kilit mevkilerinde bulunan bâzı 
hâkimlerden şikâyetçi bulunması takibedilen 
gayenin ne olduğunu açıkça göstermektedir. 
Elde edilecek kanuni imkânla en yüksek kazai 
merci olan' Temyiz Mahkemesi ve dolayısiyle 
Adalet cihazı, muhtevası bizce meçhul olan Hü
kümetin demokratik zihniyete intibak düsturu
na göre hareket etmeye mecbur edilecektir. 
Haürlarda olduğu üzere Meclis kürsüsünde Baş
vekil kararını beğenmediği bir ağır ceza mah
kemesini itham etmişti. Anlaşılıyor ki, bu ze
vatla, bunların kararını tasdik etmiş olan Tem
yiz Heyeti de elde edilecek kanuni salâhiyetin 
tatbikma hedef olacaklardır. 

RAUF ONURSAL (izmir) — isabet olur. 
OSMAN ALÎŞİROĞLU (Devamla) — Bu 

yollarla iktidara gielen bir partinin her şeyi 
yapmak ve her müesseseye hâkim olmak hak
kına sahip bulunduğu yolundaki tehlikeli tema
yül yeni. ve esaslı bir merhale kat 'etmekte ve' 
memleketi fiilen tek parti rejimine doğru götür
mektedir. Bir taraftan memurları ve hâkimleri 
her türlü siyasi tesir ve ceryanlarnı dışında tut
mak gibi bir gaye ile Seçim Kanununda tadil
ler teklif ettiğini söyliyen Hükümet bu gayeyi 
sağlamanın en müessir yolunun Devlet memur
larının hayat ve istikballerini keyfî ve indî ka
rarlardan korumak olduğunu unutuyor. Hal
buki Demokrat Parti, programı ile memurların 
hayat ve istikbaline mit meseleleri keyfî ve indî 
takdirlerden kurtararak objektif esaslara bağ
lamak taahhüdünde bulunmuştur. Şimdi ise 
keyfî takdirlerden kısmen olsun masun kılmış 
olan yüksek kazai mercileri ve üniversiteyi si
yasetin hüküm ve nüfuzu altına almak yolun
dadır. Siyasi bir organ olan Hükümete böyle 
mutlak bir salâhiyetin tanınması memurların 
tarafsızlığı ve adaletin istiklâli ile kabili telif 
değildir. Hükümetin bu hakkı suiistimal etmi-
yeceği yolunda ileri sürülebilecek iddiaları bir 
kıymet [taşımaz, istikbal için yapılan bir kanunu 
kimin ve ne suretle tatbik edeceğini kimse tah-
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min «demez. Bâzı tatbikat bugünkü Hükümetin 
vereceği teminatı da şüphe ile karşılamak hak
kını bize vermektedir. 

Bu tasarı her şeyden evvel Anayasaya d'a ay
kırıdır. Filhakika teşriî ve icrai salâhiyetleri 
Meclisin nefsinde toplıyan Anayasamız kaza sa
lâhiyetini Millet namına hüküm verecek olan 
müstakil mahkemelere bırakmıştır. Mücerret 
mahkemeler müstakildir, demek maksadı temine 
kâfi değildir. Adalet cihazında çalışan hâkim
lerin teşriî ve icrai kuvvetin her türlü tesir ve 
nüfuzundan uzak bulunması şartları kanunlarla 
sağlanmadıkça adalete müstakil nazarı ile ba
kılamaz. Hükümetten korkan veya ondan lütuf 
bekliyen bir hâkim elbette ki, istiklâl şartların
dan uzaktır. Birinci Menderes Hükümeti, hâkim
lerin Anayasadan aldıkları teminatı hakkiyle 
gerçekleştirecek hükümlerin tesisi zaruretini 
programında açıkça belirtmişti. Tahakkuk et-
miyen bu va'din yerine hemen hepsi 25 seneyi 
ikmal etmiş Temyiz hâkimlerini görülen lüzum 
üzerine formülü ile tekaüde sevk etmek ve böy
lece meslek hayatlarına nihayet vermek salâhi
yetini Hükümetin istemesi endişe ile karşılana
cak bir hâdisedir ve Anayasanın ruh ve esasına 
tamamiyle muhaliftir. Bizzat Hükümet tarafın
dan teşkil edilen ilim Komisyonu 39 neu mad
denin antidemokratik bir hüküm olduğunu ka
bul etmiştir. Adlî teminat mevzuunda vaktiyle 
İsrarla duran Demokrat Parti seçimlerde hâ
kimlere vazife verilmeden evvel hâkimleri tam 
teminat ve istiklâl şartlarına kavuşturmak icab-
ettiğini Seçim Kanununu hazırlıyan ilim Heye
tine resmen bildirmişti, ilim Heyeti de iyi ve 
emniyetli b^r seçim mekanizmasının kurulabil
mesi için hâkimlerin zat işlerinin Hükümetin 
elinden alınmasını ve Emeklilik Kanununun 39 
ncu maddesinin tadilini raporunda bir zaruret 
olarak belirtmişti. Bu duruma rağmen Hükü
metin böyle bir salâhiyet istemesi tamamiyle 
siyasi maksatlarla hareket ettiğini göstermek
tedir. • 

Yüksek bir kazai merci olan Devlet Şûrası
nın başkan ve azaları Büyük Millet Meclisi ta
rafından seçilmektedir. Ve bunlar umum mi» 
dürlük, müsteşarlık, valilik ve hukuk müşavir
liği gibi yüksek mevkilerde bulunmuş ve umu
miyetle 25 hizmet yılını doldurmuş ihtisas er
babıdır. Bunların kifayetsiz bulunduğu iddia-

I siyle Hükümet tarafından tekaüde sevk edil-
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meleri Meclisin seçme hakkına karşı dolayısiyle j 
de olsa bir veto mahiyetini taşımaktadır. Baş- j 
ta Hükümet olmak üzere bütün idari organla
rın tasarrufu hakkında iptal hükümleri vere
cek olan ve Temyiz Mahkemesi âzalariyle bir- j 
likte icabında Cumhurbaşkanı, Başvekil ve ba- j 
kanları muhakeme ve tecziye edecek bulunan ı 
bu zevatın Hükümet tarafından tekaüde sevk 
edilebilmeleri Anayasanın ruh ve maksadına ta-
mamiyle aykırı ve çok tehlikeli bir hareket teş- | 
kil eder . I 

Üniversite muhtariyetini tesis eden hüküm
lerin çizdiği esaslar dairesinde uzun ve yıp
ratıcı bir çalışma neticesinde profesörlük mev
kiine yükselmiş, kudretini zamanla artıran bir j 
profesörün kifayetsiz olduğu iddiasiyle ilmî 
ehliyetini tâyin ve tesbit imkân ve vasıtaların
dan mahrum olan bir siyasi kuvvet tarafından j 
tekaüde sevk edilmesi hiçbir demokrat mem- I 
lekette görülmesi mümkün olmıyan bir gara- ı 
bet teşkil eder. Böyle bir salâhiyeti istiyen Hü- ı 
kümetin ilim adamları ile her hargi bir memur 
arasında fark bulunmadığı iddiasını ileri sür
mesi de ayrıca hayretle karşılanacak bir keyfi
yettir. Bir ilim adamının, bir temyiz mahkemesi 
azasının, bir danıştay üyesinin ehil olmadıkları
nı ve hizmeti aksattıklarını tâyin ve tesbit hu- | 
susunda Hükümetin elinde bir kontrol ve tef
tiş mekanizması da mevcut değildir. Bu duru
ma rağmen Hükümetin böyle bir salâhiyet is- j 
temesi yukarda belirttiğimiz üzere üniversiteyi j 
ve yüksek kaza mercilerini iktidarın hüküm ve j 
nüfuzu altına almak maksadının açık bir ifa- I 
desidir. 

Bu sebeplerle tasarının reddi mütalâasında- i 
yız, takdir Yüksek Heyetindir. (Sağdan alkış
lar). 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla-

rım; vatandaş hak ve hürriyetini teminat altına 
alan ve içtimai hayatımızın fikir gelişmesini te
min eden, dört büyük müessesenin teminatlarım 
ortadan kaldıran, kazai organı icra. organımın 
'emrine girmesini "mümkün kılacak olan böyle 
bir kanun lâyihasını Büyük Millet Meciisinm 
mukaddes kürsüsünde görmek hakikaten insan
lara ıstırap ve dehşet verir. (Sondan, «Allah, 
Allah » sesleri). 

Hükümet lâyihası ile Muvakkat Encümenin j 
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mazbatasını dikkatle okudum. 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin B. fıkrası 6Ü2Ö sayılı 
Kanunla değişirken 40 ncı maddeye dokunul
mamıştı. Şimdi gelen teklifle 40 ncı mıadde ele 
alınmaktadır. Muvakkat Encümen mazbatası 
ve Hükümet lâyihasında esbabı mucibede görüş 
iki noktaya istinadetm ektedir. 

Birincisi; Devlet memurları arasında hiz
met müddetlerini bitirme noktai nazarından, mü
savatı temin bakımından bir aykırılık mevcuttur. 
Bu dört müessesenin mensuplarının emekliye 
ayrılma müddetlerini de diğer memurlarla müsavi 
bir şekle getirmek. 

ikincisi; âmme hizmeti görmekte olan bu dört 
müessese mensubu içinde kifayetsizler bulunmak
tadır. Âmme hizmetinin lâyıkı şekilde görüle
bilmesi için bunları vazifelerinden almak ve 
emekliye ayırmak. 

Gerek Hükümetin kanım lâyihasında ve ge
rekse mazbatada da tasrih edilen, bu iki hususu 
hukuk bakımından tahlil edelim. 

Encümen mazbatasında demektedir ki, Dev
let memuriyeti rejimi 'bir 'statüdür ve üç merha
leden geçmektedir, bu statü : 

1. Memuriyete alınma, 
2. Memuriyet esnasındaki 'hak ve vazifeleri, 

. 3. Memuriyetten çıkma veya çıkarma... Me
deni ve demokratik memleketlerde Devlet me-
murlarnnım • bir statüsü vardır. Ama Muvak
kat Encümenin bu statüyü üçüncü şekilde anla
yışından tamamen ayrıdır, hukukidir, Huku
kî bir statü mevcuttur. Zira 1 ve 2 ne i nokta
lar bütün demokratik memleketlerde mevcuttur. 
Üçüncü nokta; memuriyetten, çıkma veya çıkar
ma şeklinde tecelli etmez. Muvakkat Encümenin 
mazbatasında tasrih edildiği şekilde değildir. 
Mazbataya göre 25 yılını dolduran bir memurun 
icra organının takdiri üzerine derhal çıkarıl
ması mümkün ola çaktır. Bu noktai nazara gö-
j?e emeklilik bir sigortadır ve bir menfaatim te
minidir. Mazbatada hunlar açııklanmalktıadır. 
Demokratik memleketlerin memur rejimimin 
üçüncü merhalesini teşkil eden emeklilik ise 
bir emniyet hukukudur ve teminata h ağlıdır. 
icra organının emıir ve takdirine bağlı bir şekil
de değildir. Encümıen mazihatasunda denmekte
dir ki, (bu kanun tasarısı bir tasfiye kanunu 
mahiyetinde değilidir.5) Evet hukuki mamasında 
Ibir tasfiye kanunu değildir. Fakat hakiki mâ
nada bir tasfiye kanumu'dur. Hukuki mânada-
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ki 'tasfiye kanunları muvakkattir, geçicidir ve 
(bâzı lüzum ve zaruretler ibaırşısıında Hükümet-
ıler tasfiye kanunıları çıkarmışlardır. Ama bun-
lar bir (kereye mahsustur ve geçicidir. !Bu ise 
hakiki mânada daimî bir tasfiye kanunudur, 
sübjektif ve tehldidî mânada bir tasfiye kanu
nudur. Demokrat Parti aınılayısm'a göre bir 
tasfiye kanunudur. Objektif hukuktan nasibi 
olımıyanı bir görüştür. 

'Hükümet, esbabı ımucibesinde demektedir 
iki; (tatbik edilen bu. istisnai muamele Devlet 
hizmeıtinde rasyonel ve radikal bir tarzda çalış
masına mânidir.) Görülüyor ki encümenle Hü-
'künret aynı kanun lâyihasında birbiriyle tezat 
halindedir. Encümen idem ektedir 'ki, bu !bir 
tasfiye kanunu değil, bir zaruretin icabıdır. 
Hükümet demektedir (ki; memur hizmıetllerinin 
rasyonel ve radikal bir tarzda işlemesini temin 
için kifayetsizleri uzaklaştırana ve çıkarmaya 
matuftur. İşte aynı tasarı ile Hükümet ve Mu-
vaıbkat Encümeni birbiriyle tezat halinde bulun
maktadırlar. Dâvanın zafiyetinin delilidir. 

Dünyaoın birçok mıemllelketılıerinde memur 
rejimlerinde ıslahat yapılmıştır. Meselâ Fran
sa 'da 1945 te yapılan bir ıslahat ile ımıernur re
jiminde değişiklik otlnıuştur. Bir zaruretd hisse
dilmiş ve bu ıslahat yapılmıştır. Eğıer Hükümet 
Devlet ımeımurıu rejiminde ve statüsünde ıslahat 
yapmak istiyorsa etüdlere dayanmalı ve zaru
retin gösterdiği bir esbabı mucibe ile Yüksek 
Meclisin huzuruma ıgeltaı eliydi. Halbuki bu şe
kilde ,gelinırn©m ektedir. Meselâ 'Fransa'da 1945 
ite yapılan Devlet mîetmuru rejimindeki ıslahat 
ve statüde beş büyük' noktai nazar el'e alm-
ımışıtı : 

1. Devlet hizım:etininj diğer ibütün düşünce
lere takaddüm eden müessir olma- düşüncesinin 
üzerinde kurulmalı; 

2. Şeref ve maaş imtiyazlarına karşılık 
ağrı mükellefiyetler oILmaık; 

3. Kıdemli terfi maaşa inhisar' edecektir, 
başarıya göre terfi olaeaktur; 

4. Müşterek çalışma, teşebbüs ve mesuliyet 
zıeviki, idare hissi inkişaf 'ettirilecektir; 

5. imtihan, yerini staja bırakacaktır. 
Görülüyor ki, ıslahat için cmıekliye ayırma 

medeni ve demokratik memleketlerde yoktur. 
Uzun etüdlerden sonra ve bütün siyasi partilerin 
ve Devlet adamlarının müşterek noktai nzarları 
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neticesi olarak ıslahat yapmakla emekliye ayır
mak suretiyle -Devlet memurunu ıslâh yoluna 
asla gidilmemiş, hattâ düşünülmemiştir. Devlet, 
memurunu yetiştirir, stajla, eğitimle ıslah eder 
fakat emeklilikle asla, hukukta da bunun yeri 
yoktu*. 

Hükümetin ve encümen mazbatasının dayan
dığı esbabı mucibede, Devlet memurları ile bu 
müesseseler mensubu arasında bir ikilik mevcut
tur, bunlara bâzı imtiyazlar tanınmıştır, bun
ları kaldırıp müsavat temin edelim denilmekte
dir. Bütün demokratik dünya memleketleri 
anayasalarını tetkik edelim, bilhassa onlarda 
Temyiz Mahkemelerine büyük salâhiyetler veril
mektedir. Bu onların gördükleri vazifenin icabı
dır. En yeni Anayasa olan Federal Almanya Ana
yasasının 97 nci maddesinin bir kısmını okuyaca
ğım: [Meslek yargıçlarının yerlerinin değiştiril
mesi ve emekliye ayrılması ancak bir mahkeme 
kararı ve ancak kanun tarafından tesbit olunan 
sebep ve usuller dâhilinde mümkündür.] 

Federal Almanya Anayasasına göre bir 
hâkimin emekliye ayrılması ancak bir mah
keme kararı ile mümkündür. Mahkeme de bir 
hâkimin emekliye ayırmak için kararında 
dilediği bir yetkiye sahip değildir, Ka
nunun gösterdiği usul dâhilnide ve yine ka
nunda tesbit edilen sebepler üzerine karar 
verebilir. Yani şu usul ' ve bu sebeplerden 
dolayı ancak bir hâkim mahkeme kararı ile emek
liye ayrılır. 

Biz 25 seneyi doldurmuş en yüksek mevki
deki bir hâkimi îcra Vekillri Heyetinin keyfine 
tâbi olarak emekliye ayıracağız. Biz hukuki temi
natını gösteren bir rejime doğru gitmek mecbu
riyetindeyiz. Yoksa kaza kudretini icra emrine 
veren bir yola gidersek çok tehlikeli bir yolu 
açmış olacağız. 

ttalyan Anayasasının dördüncü bölümü, 101 
nci maddeden 113 ncü maddeye kadar yargı or
ganından bahseder, orada Temyiz Mahkemesi 
ve hâkimlerinin teminat ve imtiyazları hüküm 
altına alınmış ve hâkimlerin teminatı, tecziyesi, 
tâyin ve tahvilleri, inzibati cezaları ve emekli
likleri Yüksek Yargıçlar Kuruluna aittir. Hiç 
kimsenin takdir hakkı yoktur. 

ingiliz Kral ve Kraliçesi, iki meclisin isteği 
üzerine bir hâkimi vazifesinden çıkarabilir, ve 
hiç kimseye bir takdir hakkı verilmemektedir. 
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Hâkim hayatı sonuna kadar vazife görür.. Biz
de ise Hükümete takdir hakkı verilmektedir. 

Belçika'da yargıçları Kral tâyin eder. Tem
yiz azalarını Senato ve Temyiz Mahkemesi 
tarafından verilen iki listeden Kral seçer. Hâ
kimlerin tâyin, terfi, nakil ve emeklilikleri bü
tün memurlardan ayrı bir şekilde yapılır. 

Fransa'da yüksek yargıçları seçen meclis 
vardır. Bunların tâyin nakil, terfi ve emeklilik
leri bu yüksek meclis tarafından yapılmak
tadır. Amerika'da Federal hâkim Senatonun 
tasdiki sartiyle Cumhurreisi tarafından tâyin 
edilmektedir. Bunların da emeklilikleri hususi 
kanunla yapılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, Habeşistan'da ve Haiti '
de dahi yargıçlar için hususi hükümler mev-
euttur. Bunların terfi, tâyin, nakil ve tahville
ri hususi bir kanunla yapılmaktadır. 

Binaenaleyh, Hükümetin ve mazbatanın yar
gıçlar için ve diğer 3 müessese için hususi hü
kümler vardır iddiası doğru, makbul ve sami
mî değildir. Dünyada demokratik memleketle
rin hepsinde hâkimler için, Şûrayı Devlet âdâ
ları için hususi ve imtiyazlı hükümler mevcut
tur. Bu, rejimlerin bekası ve selâmeti için şart
tır ve bunlar uzun seneler ve uzun ıstıraplar 
neticesinde ulaşılmış ideal hükümlerdir. Şimdi 
biz bunu yıkmak istiyoruz, çok yazık olacaktır. 

İkinci esbabı mucibe şudur : Kifayetsiz me
murları âmme hizmetlerinden uzaklaştırmak. 

Aziz arkadaşlarım; bu dört müesseseyi teş
kil eden ve buna mensup olan kimseler kimler
dir? Bir yargıcın Temyiz Mahkemesine gelebil
mesi için kaç sene hizmet etmesi, ve kaç yaşın
da bulunması lâzımdır? Meselâ Şûrayı Devlete 
âza olabilmek için 40 yaşında bulunması lâzım
dır. Şu halde ancak 40 yaşında bir kimse Dev
let Şûrasına âza olabiliyor, 45 - 50 yaşında da 
Temyiz Mahkemesine âza olabiliyor. Bunun 
için de en aşağı 25 sene hizmet etmek lâzımdır. 

Şimdi 25 sene hizmet etmiş bulunan bir kim
seyi Temyiz âzalığı mevkiine gelir gelmez icra 
organının tehdidi altına vereceğiz. Emeklilik 
Kanunu her gün kendisinin başında Demokles'-
in kılıcı gibi sallanacaktır, yani her gün emek
liye sevk edilmek tehlikesiyle karşı karşıya ola
caktır. 

İngiltere'de hâkim olabilmek için 45 yaşın
da olmak lâzımdır. Dikkat edin hâkim olabil
mek için, Temyiz âzası olabilmek için değil; 
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oraya gelebilmek için en aşağı yirmi beş senelik 
bir h'izmet geçirmek mecburiyetindedir. 

Sonra; kifayetsizliği kim takdir edecek? 
Temyiz'deki âzanm kifayetli veya kifayetsiz ol
duğunu kim takdir edecek? Politik' sıfatı birinci 
mevkide olan Adliye Vekili mi? Bugünkü mev
zuat ve tatbikatımıza göre evet, o. Binaenaleyh 
en yüksek teminat mercii olan Temyiz Mahke
mesinin mukadderatını politik mevkii birinci de
recede olan Adliye Vekilinin ik'i dudağı arasına 
bırakacağız. Temyiz âzası bir sabah görecekler
dir ki tekaüde sevkedilmiştir. 

Aziz arkadaşlar; İsviçre Federal Emekli Ka
nununun 4 ncü maddesi var. Bu maddeye göre; 
yaş haddi yetmiştir ve hizmet müddet'i elli yıl
dır. Biz bunu 25 e indiriyoruz. İsviçre'de bir 
memur veya hâkim istifa etmek için 35 sene hiz
met etmiş olmalıdır, 35 sene hizmet etmemişse 
kendi arzusu 'ile de olsa emekliye ayrılamaz, 
emekliliğini istiyemez. İşte karşımızda adım 
adım ve yudum yudum demokrasiye kavuşmak 
için ıstırap çekmiş İsviçre'nin ve diğer demok
rat memleketlerin ulaştığı merhaleyi biz Anaya
samızda az da olsa bâzı hükümlerle teminat al
tına almış bulunuyorduk. Fakat bugün doksan 
derecelik bir dönüşle bu teminatları bertaraf et
mek yolundayız. Bu mazbata ve bu lâyiha huku
ka dayanmamaktadır, objektif hukuk esasların
dan ve kaynaklarından nasip almamaktadır. 
Eğer bundan nasip almıyorsa o halde bunun ha
kiki mahiyeti ve mânası nedir? Lâyihanın ve 
mazbataların üzerine biraz eğilirsek ve geçmiş 
hâdiseleri hatırlarsak bunların hakiki mânaları
nın siyasi ve kasdi olduğunu görmek için fazla 
düşünmeye hacet kalmaz. Sebep siyasidir. 

Seçimlerden önce Yüksek Seçim Kurulu iki 
mühim karar verdi. Bu kararlardan birisi Dev
let dairelerince basılıp seçime takaddüm eden 
günlerde dağıtılan afişlerin kaldırılması kararı 
idi; ikincisi de Devlet radyosunda bâzı konuş
maların propaganda mahiyetinde olduğunun ka
rar altına alınması idi. Bu hükümler Temyizde 
bulunan ve Temyizden gelen Yüksek Seçim Ku
rulu üyeleri tarafından verilmişti. Buna karşı 
Hükümet programında Başbakan bir tehdit kı
lıcı çekmiş bulunuyordu ve diyordu ki: «Çeteci
lik dâvasına bakıp cübbesini atan üç kişinin ve 
Devlet radyosunda konuşma hakkı olmıyan mu
halefet üstünde sizlerin kararları buluna
cak» Evet; Büyük Millet Meclisi her hususta 
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karar verir, ama demokratik memleketlerde 
B. M. Meclisinin teşriî kudreti yanında diğer 
iki organın da yeri vardır; birisi icra, diğeri 
yargı organıdır. Yargı organı mutlak surette 
B. M. Meclisinin kararlarına bağlı değildir ve 
bağlı olmamalıdır da. Gerçek demokrasilerin 
emniyeti ve kaderleri ancak buna bağlıdır. Kaza 
organı müstakil olmazsa ve teminat altında bu
lunmazsa o memlekette vatandaş -kendisini da
imi emniyet altında hissedemez. Almanya'da bir 
değirmencinin «Berlin'de hâkimler vardır» sö
zünü söylemesini vatandaş daima vicdanında his
sedip icraya karşı söylemelidir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Biz de 
bulsak o hâkimi.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yetiştire
ceksin. Vardır çoktur, o hâkim. 

Aziz arkadaşlar memleketimizin ve içtimai 
hayatımızın fikir cephesini yetiştirecek ve ge
liştirecek olan üniversitenin bir hocasının - is
ter ordinaryüs olsun, ister olmasın - en verim
li ve olgunluk çağı yirmi beş senelik hizmet 
müddetinin ancak üstünde olabilir. Yirmi beş 
seneyi doldurduktan sonra bunu tahdit etmek 
doğru olmaz.. 

Aziz arkadaşlarım Büyük Millet Meclisi ko
misyonlarında iki kanun daha görüşülmektedir. 
Birisi Seçim Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi (Gürültüler, geldiği zaman sesleri) 
Dikkat buyuruyorsanız komisyonlarda görüşü
lüyor, dedim. (Soldan geldiği zaman sesleri) 

Diğeri de muhalefete rey veren bir vilâye
tin cezalandırılmasıdır. (Soldan sizin vilâyeti
nizi neden yapmıyoruz sesleri). 

REÎS — O kanunlar geldiği zaman müta
lâanızı söylersiniz. Şimdi bu lâyiha hakkındaki 
mütalâanıza devam edin... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu lâyiha 
hakkındaki münasebet köprüsünü kuracağım. 
(Gürültüler) Siz de gelir konuşur, fikirlerinizi 
müdafaa edersiniz. Bırakın da konuşalım... 

REÎS — Bu lâyiha hakkındaki mütalâanıza 
devam etmenizi rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aziz arka
daşlarım bu üç kanun öyle görülmektedir ki, 
demokrasinin üç ayaklı sehpası olmak niyetin
dedir. (Soldan gürültüler) Gönül ister ki Bü
yük Millet Meclisine geldikleri zaman mâkes 
bulmasınlar. Bir vali, bir jandarma subayından 
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olabilir bir jandarma subayı, emniyet umum 
müdürlüğüne tâyin edilebilir nitekim tâyin edil
miş de. Bir üniversitenin her hangi bir fakül
tesinin hocasının muayyen bâzı vasıfları haiz 
olması, muayyen bâzı melekeye sahip olması lâ
zımdır. Bu sebeple dört müessesenin mensup
larına ait kanunlarda eğer hususiyet ve temi
nat varsa (ki buna imtiyaz deniliyor, bu imti
yaz bütün dünyada daha çok ve kuvvetlidir, 
bizde de bir parça vardır) bunu da çok gör-
miyelim ve bunu çoğaltmaya ve daha kuvvetli 
şekilde kurmaya çalışalım. İşte demokrasi ger
çek demokrasi o zaman mümkün olabilir. 

Devlet memuriyetinin üç unsuru vardır. Bi
rincisi Devlet memurunun yetiştirilmesidir, bu. 
bir idare meselesidir. İkincisi esas teşkilât me
selesidir ve bu da bir hukuk meselesidir. Üçün
cüsü ise memurun vazifesinin mesuliyetini vic
danında hissetmesi, ki bu bir ruhi meseledir. 
İşte bu üç unsuru göz önünde bulundurmak 
ve Devlet memurunu bu unsurlara göre,, yetiş
tirmek lâzımdır. Yoksa Devlet memurunun; 
adı» ister hâkim olsun, ister nüfus kâtibi olsun, 
kifayetsizdir, liyakatsizdir bahanesiyle emekli
ye ayırmak hukuki ve demokratik bir yol de
ğildir. Anayasamızın 51 nci maddesine göre 
Şûrayı Devlete icranın kararlarından dolayı 
tatmin edilmiyen vatandaş başvurmaktadır, 
vurabilir ve vurmalıdır. Fakat bu lâyiha' ke-
ısinieşirs>e en yüksek 'teminat müessesesi 'men
suplar]) dahi, icramın haksız muamelesi karşıı-
sıınıda Devlet Şûrasına başvurıaımayacaiktır. O 
yol ıda bu maıd'denin son fukrasiyle kaildırıl-
maktadır. Binaenaleyh en yüksek mercie, Tem
yiz Mahkemesi âzaluğına veya reisi iğine kadar 
yükselmiş olan bir zat emekliye ayrılıırsa, vic-
danmdaki haksM'ığı1 görüp, duyup hakikini' ara-
yanuyacak. Hakikaten hazin bir tecelli!. Bu
nun demokrasi kelimesiyle hiçbir alâka ve mü
nasebeti yoktur, (tamamen ba>şika bir zihniyet
tir. Anayasanın 51 nci ıma'ddesine mugayir oiL 

duğu gibi, 8 nci ımaddesi ide külliyen bu teklife 
mugayirdir. Bu 8 nci madde kısa olduğu için 
^aynen okuyorum : 

(Madde 8. — Hakkı ikaza milli et namına usu
lü ve 'kanun dairesinde müstakil maihakim ta
raf ından istimal' olunur.) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Bu maddeyi iyi aınilıyamamışsıın. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Her, halde 

sendem çok iyi anlarım, îşte Amayasa-n-m seki
zinci maddesi teşriî organın yanında kaza or
ganını müstakil mahakim olarak vasıflandır
maktadır, Fakat bu teklifle istiklâlini maalesef 
kaybetmektedir. icramın gadrine uğrayacağına 
düşünen ve 'bu ihtimal: ve ıstırap içerisinde bu
lunan bir Temyiz Mahkemesinin bu şekilde te
minatından ve müstakil mahakim vasfından 
bahsetmek biraz zor ve biraz güç olur. 

iŞimdi bu kanun çıkarsa 25 hizmet yılını 
doldurmamış Temyizde kaç tane hâkimimiz ka
la çaktur ve bu huzursuzluğu kaç tanesi duymı-
yacafctır ? 

Aziz arkadaşlar, bir kişiye yapılan haksız
dık umuma yapıdan bir tehdittir. Denilebilir ki 
bu kanun ıbir kişiye tatbik, edilecektir. Fakat 
bir kişiye yapıdan haksızlık umuma yapıdan bir 
tehdittir. Diğerlerini de korkutacak ve huzur
suzluğa sevk edecektir. 

Hükümetten. gelen her teklifi >olduğu gibi 
kabul eden Büyük iMillet ıMeclisleri itibarla
rını kaybederler. 

INECMÎ ATElŞ (İstanbul) — Ne söylüyor
sun? 'Meclisi tahkir edemezsin. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN( Afyon Karahisar) — 
Geri ad sözünü . 

ISIRRI ATALAY (Devamda) — Ben ne söy
lediğimi biliyorum ve sözümü tekrar ediyorum, 
Meclis tahkir ettiğim yok : Hükümetlerden! ge
len teklifleri aynen, kabul «den meclisler iti
barlarını kaybedenler, diyorum. Sözümde nıe bir 
hakaret ve ne de bir kasıt vardır. Mânasını da 
biliyorum, ben sırf objektif olarak "hakikati ifa
de ediyorum. 

Hükümetlerinden gelen teklifleri aynen ka
bul eden meclisler itibarlarına kaybederler ve 
kendi elleriyle diktatoryanıın yollarını açarlar. 
(Sağdan alkışlar). 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar, bu kanunun iki kısmı vardır. Birisi, mu
ayyen bir yaşa gelince gören/dinin emekliye ay
rılması, diğeri de 25 hizmet yılını dolduranları, 
Hükümetin, isterse, emekliye sevk etmeisi. 

Evivelâ şunu sö'ylliyeyim ki, 6122 sayılı Ka
nun esasen yanlış idi. Bu yeni kanun ise bu 
yanlışlığı artırıyor. Bununla şunu demek isti
yorum, dünyanın gidişi, insanların gitgide da
ha çok yaşamasını temin ediyor, vasati hayat 
uzuyor, dolayısiyle emekliliğin gecikmesini ge-
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rektiriyoT. Sadece ömür uzamıyor, insan daha 
sıhhatli oluyor. Yani bugünün yetmişlik ada
mı-vasati ol'aralk alırsak - eski damanın altmış 
yaşındaki adam gibi sıhhatlii ve zindedir. Bu 
kanun, dünya gidişinin aksi istikametindeddr. 

ikinci bir aykırılık var, o da şudur; bu ka
nun Demoknat Partinin ekonomik gelişme siya
sasına aykırıdır. Ekonomik gelişme siyasası ne
yi icabettirir ? İş hacmini büyütmeyi, mümkün 
mertebe daha çolk adam kullanmayı, herkese 
iş bulmak v<e adam yetiştirmeyi, ekonomâk ge-
liş'me bu demektir. 

Bu şartlar altında bütün enerjilerden, bütün 
.imkânlardan istifade etmek lâzımdır. Bu Emek
lilik Kanunu, henüz zinde olan bir kısım insan
ları vaktinden evvel işten alıyor. Bu, yanlıştır. 

İnsanlar ne zaman erken emekliye alınır? 
Bir memlekette ekonomik gelişme yoksa, iş

sizlik, sıkıntı varsa, o zaman bu mâkuldür. 
Normal bir memlekette, gelişen bir memle

kette erken emeklilik malî bakımdan da za
rarlıdır. 

Bir kimseyi emekli yapacaksınız, ona yarı 
maaş vereceksiniz, yerine gelene ise tam para 
vereceksiniz. Bu malî bakımdan zararlı olur. 
doğru değildir. 

Bir memlekette işsizlik var ise, işsiz kalan 
gençlere Hükümet para vermekte ise o zaman 
yaşlıları emekliye sevk etmek ve Hükümetten 
para alan işsiz gençlere yer açmak mâkul sa
yılabilir. 

DemJolkrat Parti ekonomik gelişmeyi sağla
mak yoluna girmeseydi ve hattâ bundaın evvel
ki hükümetler böyle bir kanun- getirselerdi mâ
kul görülürdü. Bugün ise bu kadar ekonomik 
hamle yapan bir .Hükümetin bu kanunu getir
mesi şaşılacak bir şeydir. 

Kanunun gerekçelsinde deniliyor ki, bu ka
nun eşitlik temin ediyor. Bu da yanlıştır. Bir 
defa birçok mesleklerde, aynı meslek içinde 
eşitlik hiç yoktur. Tabur komutanı, alay ko
mutanı ve ordu komutanı başka başka yaşta 
emekliye ayrılır. Fakat gerekçe yargıç da, me
mur da, profesör de aynı şeydir demeye varıyor. 
Aynı şeyler değildir tabiî. Memur, kanunlara uy
gun olmak şartiyle aldığı emirleri yerine geti
ren adamdır. Yargıç, icabında Hükümetin üs
tünde bir kuvvettir. Yani bir işte Hükümet 
davacı olabilir veya dâva edilen olabilir. Lâ
zımdır ki, o işte yargıcın Hükümetten endişesi 
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olmasın. Halbuki 25 yıllık tekaüt etme hakkı I 
bu güvemi ortadan kaldırıyor. 

Profesöre gelince : Profesör, bilgisi ve anla
yışı biteviye 'artan bir .adamdır. Yani 'her ge
çen yıl, tabii aklı yerinde bulunmak şartiyle, 
onun değerini artırır. Meselâ 70 yaşındaki bir 
profesör 60 yaşındaki zamanından dana değer
lidir, dimağı yerinde ise 80 yaşındaki bir pro
fesör 70 yaşındaki zamanından daha değerli
dir. 

Binaenaleyh bu bakımdan profesör ve yar
gıçlar için bu kanun yanlıştır. 

Profesörlerden bahsederken arada şuna da 
temas etmek isterini. Eğer bu tasarı kanunla-
şacaksa bunun uygulama tarihi Üniversite ba
kımından muhata'r'alıdır, yanlıştır, zararlıdır. 
Çünkü inıtihan'lar vardır. Bir Danıştay kararı 
vardır ki ıbuna göre her talebe kendisini yetiş
ti nem profesör tarafından imtihan edilecektir. 
Yalnız hasta olursa filân diye bâzı istisnalar 
kabul edilmiştir. Bu şekil prensip itibariyle doğ
rudur ve hakikate uygundur. 

İkincisi, jüri heyetlerinin teşkili zamanıdır, 
birçok asistan doçent olacaktır. Bu jüri tıesbit 
edilmek üzeredir. 'Bunların bar halde Ekime, 
Kasnıma kadar işleri vardır-. Bu i bak im dam bu 
tasarı kanuniye! kesbedeoekse Üniversitelerin 
selâmeti bakımından üniversitieilere ait kısmın 
bir Kasım'a kada>r geciktirilin es i lâzımdır. Bu 
balkımdan üçüncü ımadde geldiği vakit okun
mak üzere bir takriri reisliğe veriyorum. 

Şimdi 25 yıl hizmeti 'olanların hükümet ta
rafından, re'sen ermek tiye 'ayrılabileceği kısma 
gelelim. 45 50 yaş arasındaki adamlar emekli 
yapılacak 'olursa ortada yargıçlarda teminat 
diye bir şey kalmıyor. Bunu söylemken hükümet 
bu kanunu kötüye kullanacaktır denmek istiyo- • 
rıım. Hükümet iyi veya kötü kullansın; temi
nat ıbuna bağlı değildir. Teminat mutlak bir 
nesnedir, diyeceğim; herkesim bir hükmün âdil 
olduğuna inanabilmesi için hükmü verenin hiç
bir şeyden çekimmeden sırf kanaatine uyarak 
onu vermiş olması lâzımdır. Eğer 45 - 50 yaş 
arasındaki yargıçların emekliye sevk edilebil
mesi gibi yanlış bir hüküm şimdi -en yüksek 
kademelere teşmil edilirse yüksek kademeler 
için de şu düşünce hâkim ola ©ak ve herkes, bil
hassa Hükümetle siyasal dâvası olanlar diye
ceklerdir. iki beni mahkeme mahkûm etmedi, 
Hükümet mahkûm etti. Ve bu, memleket içine 
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yavaş yavaş yayılacaktır. Bu, mânevi bir yıp-
rantı husule getirir, bu mânevi yıpram'tıyı hu
sule getirmekten •sakınmak lâzımdır. Bundan 
hiçbir fayda melhuz değildir, zarar melhuzu
dur. 

Keza bu kanun uygulandıktan sonra üni
versite muhtariyeti hükümsüz kalaöaktur tabi-
atiyle. 

Üniversite hakkında birçok şeyler söylene
bilir. Ben hükümetten daha evvel aleylhinde-
Mleri »öyleyim, de, buna rağmen bu muhtari
yetin yaşamasını istediğimi ilâve edeyim. 

1946 da çıkmış olan üniversitelere muhta
riyet veren kanunun üçüncü maddesinde şöyle 
denir : (Üniversitelerin görevleri 'şunlardır) 
dedikten sonra birkaç fıkra gelir A, B, C . A 
fıkrasının son kısmını okuyacağım : 

(öğrencileri Türk Devraminin ülkelerine bağ
lı ve millî karakter sahibi vatandaşlar olarak 
yetiştirmektir.) Şimdi bu böyle olmasına rağ
men bu kanuna muhtariyetini medyun olan üni
versite en çirkin irtica propagandası yapan 
profesörlere ses çıkarmamıştır ve yahut da 
bunlar hâlâ yerinde durur. öyle profe
sör vardır ki, kalkmıştır, Medeni Kanu
nun şiddetle aleyhinde bulunmuştur ve üni
versite bu profesörü içinden söküp atmamış
tır. Bu, üniversite için bir lekedir. 

Daha bir şey var: 
Recep Peker, iktidara geldiği zaman prog

ramında şöyle bir şey okudu: (Liseyi bitiren 
ve olgunluğunu veren her genç üniversiteye alı
nacaktır) dedi. Şimdi bu mânâsız bir şeydi. Ni
çin? Çünkü üniversitelerde yer yoktu. Evet; 
hukuka her kes alınabilir, edebiyatın bâzı şube
lerine her kes alınabilir, ama tıp ve fen fakül
telerine istenildiği kadar talebe alınamazdı. 
Çünkü lâboratuvarları bu kadar talebeyi yetiş
tirmeye müsait değildi. Bu imkâne bağlı bir 
şeydi. Recep Peker böyle söyledi diye üniver
site ne yaptı ? Bunun üzerine bir karar aldı: 
öğrenciler fakülteler arasında dağıtılacak. Tıp 
Fakültesine bin talebe alamaz, çünkü lâboratu
varları buna müsait değildir, beş yüz öğrenciyi 
kur 'a ile alacaktır. Bu vaziyette kur 'aya müra
caat edilecekti. Üniversitenin bu şekilde bir 
karar alması ayıp bir şeydi; fakat aldı. 

Son zamanlarda Dünya gazetesinde birçok 
yazılar gördünüz. Bu yazılar üniversiteyi çirkin 
durumda gösteriyordu. 
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Şimdi, bunları söyledikten sonra sizlere de

mek isterim ki, üniversiteye verilmiş olan muh
tariyet, bu kanunla fiilen eliuden alınacak de
mektir. Üniversite muhtariyeti kanunu geçer
ken bir mebus bir şiiri hatırlatmıştır. Tam me
tin hatırımda değil, fakat şuraya varıyordu : 

Bir mülkü ne harb harap eder ne taun ha
rap eder, 

«Eyler ânı müdahenei âlimin harap.» 
Yajıi bilgin dalkavuklar harap eder. Şimdi, 

25 yıllık hükümle bilgin dalkavuk yetiştirmek
ten sakınmak iktiza . eder. O bilgin ise varsın 
söylesin. Onların Söylemesi iş başmdakini • ikaz 
eder, o kütleyi sürüklemez, dolayısiyle sözleri 
yalnız, iktidarın Tehindedir. Görünüşte izzetinefsi 
kırar, şunu bunu kırar fakat hakikatte kitle 
üzerinde seçimde bir tesiri olamadan iş başında-
kileri ikaz etmek bakımından çok iyi olur. Tabiî 
bu yapılırken mfatamatik, fizik mevzuubahis de
ğildir. Bu gibi şeyler siyaseti ilgilendirmez. Hiç 
olmazsa medeni dünyada siyaseti ilgilendirmez. 
Komünist dünyasında ilgilendiriyor. Hücrenin 
teşekkülü komünist tarzında mıdır, yoksa kapi
talist tarzında mıdıır? 'Dâvası, orada öneımilidir ve 
hoşa gitmiyen tarzı ileri sürenler mahkûm olur. 

Aklıma gelmişken buna parantez içinde işaret 
ettim. 

Sosyal ve hukuki meselelerde profesörlerin 
serbestçe içtihat slahibi olmaları için, yirmi beş 
yıllık hizmetten sonra emekli yapılmaktan kork
mamaları icabedef: Bir Demokle.s'in kılıcı sal
lanırken ilim hürriyeti olamaz, tehlike ihtima
lini ortadan kaldırmak lâzımdır. Bu dünyaca 
kabul edilmiş şeylerdir, oralarda yargıcın, pro
fesörün bu gibi kaygılardan azade olması esası 
kabul edilmiştir. 

işi başka bir cihetten ele alalım, profesörleri--
miz bir müddetten beri, belki on yıldan beri mil
letlerarası kongrelere gidiyorlar. Bu kongrelerde 
onların durumu görünecek ve görünüyor. Eğer 25 
yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrılabilen in
sanlar ©larak giderlerse bu emsali ve akranı arasın
da duyulur, tabii ki iyi olmaz. Medeni dünya
nın üniversite muhitlerinde, bilgi çevrelerinde 
itibarımız fena olacaktır. Ekonomik çevrelerde 
itibar sahibi olmamız yetmez, ilim çevrelerinde 
de aynı itibarımızın olması lâzımdır. Bence gerek 
yargıçlar ve gerekse profesörler için şu veya bu 
sebepten dolayı ne yapılması lâzımgelirse bunun 
için muvakkat bir kanunla yetki alınması lâzım-
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dır. Bu yetki alındıktan sonra ne yapılacaksa, 
3 - 5 ay içinde yapılmalıdır, ki, bunun emsali de 
vardır; ondan sonra da eski statü iade edilmeli
dir. Bu yetki de kulkmlrken gayet titiz bir şe
kilde kullanılmalı ve kimsenin haksız yere in-
cimesirıe meydan verilmemelidir. Yoksa bu şe
kilde en yüksek derecedeki ilim adamlarını, hâ
kimleri daimî surette Demokles'in kılıcı altında 
bulundurmak doğru değildir. 

Sonra; bu gibi şeylere neden lüzum görülü
yor, bir türlü aklım ermiyor arkadaşlar. Bu
günkü iktidar fevkalâde bir kuvvetle buraya gel
miştir ve bu kuvvet ve kudreti son yıllardaki 
hizmetlerinden.almışlardır. Bu hizmetler daha da 
artan bir şekilde devam ettiğine ve edeceğine 
göre gelecek devrelerde iktidar bugünkünden 
daha da kuvvetli olacak demektir. Bu vaziyette 
eğer birkaç sapık partizanlık gayretiyle bâzı yan
lış hareketlerde bulunmuşlarsa bunları cezalan
dırmak mümkün dür ve hatta bunların yüzlerine 
bile bakmamak, kıymet vermemek lâzımgelir. Fa
kat bu şekildeki tatbikat birçok makûs mukaye
selere yol açabilir. Bunu yapmıyalım arkadaşlar. 
Ben çok isterdim ki, ister Hükümet, isterse En
cümen bu kanunu yeniden gözden geçirmek üzere 
geri alsın. Hiç olmazsa 3 ncü madde hakkındaki 
yani üniversitelere ait tekliflerimi lütfen n|azara 
alsınlar. Rîeam budur. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, sözlerime başlamadan evvel Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın son sözlerine cevap vermek 
isterim. 

Dediler ki : «Hükümetin tekliflerini mota-
mo kabul eden Meclisler itibarlarını kaybeder
ler.» Biz buraya Türk milletinin bağrından se
çilerek gelmiş, hiçbir tesir altında kalmıyan yal
nız ve yalnız vicdanlarının seslerini aksettiren 
insanlarız. (Soldan, bravo sesleri) Muhterem 
Sırrı Atalay arkadaşımızın bıı sözünü, daha çok 
yeni tarihi olan X uncu devre Meclisimizin fa
aliyet devresi içerisinde ele alırsak Hükümeti
mizin Meclis huzuruna getirdiği kanun tasarı
larının belki yarısına yakın bir kısmının, ıslaha 
muhtaç bir halde bulunmaları dolaysiyle Mecli
simiz tarafından komisyonlara iade edilmiş bu
lunduğunu hatırlamak lâzımdır. Ve binaenaleyh 
Sırrı Atalay Bey arkadaşımıza teessürlerimi arz 
eder, fikirlerini tashih etmelerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu devre dâhil 
10 ncu devre Büyük Millet Meclisine sunulan 
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kanun tasarılarından memleket ve millet için 
en hayırlı olanlarından birisi ile karşı kaarşıya 
bulunuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ve 40 ncı maddelerinin tâdil edilme
sini istiyen Hükümet teklifi ve bunu inceliyen 
Muvakkat Encümen mazbatası cidden büyük 
bir vukuf ile çok zaruri bir ihtiyaca karşılık 
olarak vücuda getirilmiştir. 

Benim de anladığıma göre bu kanun tasa
rısı, katiyen bir politik görüş veya düşünüşü de
ğil, asıl olan âmme hizmetinin mükemmel bir 
tarzda ifasının temin edilmesini istihdaf etmek
tedir. 

Arkadaşlar, 6122 sayılı Kanun 9 . VIL. 1953 
tarihinde Büyük Millet Meclisinde müzakere 
olunurken muhalefete mensup mebus arkadaş
larımız bu kürsüden beyhude telâş ve endişeler 
güderek feryat ettiler ve bu kanunla memleket
te memur sınıfı üzerinde bir baskı yapılacağı 
ve memur arkadaışlarımızı partizan bir zihniyet
le tamamen haksız ve hissi sebeplerle tasfiye 
edileceğini beyan suretiyle memur vatandaşla
rımızı iktidarımız aleyhine yöneltmeye mesai sarf-
ettiler. Ben bugün iktidara mensup bir mebus ola
rak aksi tezi müdafaa ediyor, 6122 sayılı Kanun 
meriyete girmesi tarihi olan 11 . VII . 1953 ten 
bugüne kadar Hükümet ve kurumlarımızın bu 
kanunun ruh ve mânasına uygun hareketle 25 
yılı doldurmuş ve kendisinden istifade imkân
ları kalmamış veya azalmış veya ekmek yediği 
kabı kirletmeyi itiyat eylemi'ş memur arkadaş
ları Hükümet sofrası başından el'an uzaklaştır-
mamakta nedense mütereddit bulunduğundan 
şikâyet ediyorum. 

Arkadaşlar, makamı ve mevki ve ilmî paye
si ne olursa olsun, kanun tasarısı gerekçesinde 
pek güzel olarak belirtildiği veçhile, kendile
rine mevdu vazifeyi ifa edemez bir hale gelen 
insanların bütün âciz ve kabiliyetsizliklerine 
rağmen kanunun himayesine sığınarak mecbu
ren muayyen biryaşa kadar o vazifede bırakıl
malarının mahzurlarını saymakla bitiremeyiz. 

Arkadaşlarım, Devlet ve Hükümet sofrası
nın, âcizlere veya yedikleri kabı kirletmeyi iti
yat edenlere aş ocağı olmaktan kurtarılması 
zamanı çoktan gelmiştir. Bu kanun tasarısının 
kabulünü Yüksek Meclisten rica ederken kaim-
niyet kesbetmesi halinde bu kanun ile birlikte 
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;6122 sayılı Kanunun bundan böyle daha dina
mik bir şekilde tatbik edilmesinin teminini Hü
kümetimizden rica ederim. 

Arkadaşlar bu mâruzâtımdan memur, hâ
kim, subay, Devlet Şûrası, Temyiz Mahkemesi, 
üniversite ve sair devair ve müesseselerde va
zifeli çok kıymetti i vatandaışılanımıza tariz et
tim mânası çıkarılmamalıdır. Her nerede olur
sa olsun uhdelerine mevdu vazifeleri ifada ku
sur eylemiyen insanları müdafaa ve muhafaza 
bizim için en şerefli vazifedir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu, Seyhan. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar hiç şüphe yoktur ki, Mahkemei Tem
yizden başlıyarak bütün yüksek dereceli me
mur kitlesini ve küçük makamlarda bulunan 
memurları takdir ve takdis etmek ve onları 

> Türk Milletinin evlâtları olarak tanımak ve 
onların her türlü hukukunu müdafaa ve siya-
net eylemenin Büyük Millet Meclisinin vazifesi 
olduğunu, bilen ve müdrik olanlardanım. 

Yalnız muhalif partiye mensup olan arka
daşlarım bizlere Avrupa'dan misaller getirdi
ler, bizim elimizde Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muz vardır, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu bu
güne kadar, darılmasmlar hukukçu arkadaşla-

, larımız, yanlış anlamışlardır. Bizde hâkimler 
müstakil değildir, mahkemeler müstakildir. Hâ
kimler de birer memurdurlar, diğer memurlar-

. dan hiçbir farkları yoktur." O zaman iktidar 
partisi Anayasadan yanlış bir mâna çıkararak 
hâkimlere ayrıca bir yetki vermek istemiştir. 
Sorarım sizlere, yeni mektepten çıkmış olan 
bir hâkimle 40 sene valilik etmiş bir adam bir 
olabilir mi? Kanun nazarında birdir ama, hâ-

"kim olunca yapılan bir kanunla ona yüksek 
bir mevki verilmiştir. Hâkim iyi bir yere gitti 
mi, teminat altına da girmiş ise onu oradan kal
dırmak Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu ne de
mektir arkadaşlar? Sorarım size, İstanbul'a, İz
mir'e, Adana'ya veya Mersin'e gitmiş olan bir 
hâkimi oradan kaldır bakalım. Biz neler bili
yoruz! Acaba muhalif arkadaşlarımızın haber
leri yok mu? Neler biliyoruz, fakat söylemek 
istemeyiz. Şereflerini zirü zeber etmiş hâkim
ler biliriz. Biz öyle arkadaşların mevkiini ve 
millî hâkimiyetin kudretini kırmamak için bu
nu, bu kürsüde hiç konuşmadık. Müsaade eder
lerse Halk Partili arkadaşlarıma Anayasayı 

— 230 — 



î : 11 2 1 . ' 
okuyayım. Memurlarla hâkimler arasında ',bir 
fark var mı? Yoktur. 

Okuyorum maddeyi, sizin de elinizde varsa 
takip ediniz. 
, • «Hakkı kazayı millet namına...» Hangi millet 
namına . Milleti kim temsil etmektedir?. Ders 
veriyor gibi konuşuyorum, ama af buyurun. 
Mahkemeler hangi millet namına icrayı kaza edi

yor?. Köy muhtarı namına mı?. Hayır arkadaş
lar, Büyük Millet Meclisi namına, bizim namı
mıza! Onlar bizim memurlarımızdır, biz onlar 
hakkında zaman ve zemine göre kanun yapar ve
ya kanunlarını değiştiririz, bu hakkı bize millet 
vermiştir. Biz hiçbir zaman uydurma bir Meclis 
değiliz, milletin büti^n hukukunu omuzlarımıza 
alarak, onu rahnedar eden pürüzleri ortadan kal
dırmaya hakkı olan kudretli bir Meclisiz. Bizim 
Meclisimiz de kendi arasından Hükümetini seç
miştir, Hükümetimizin getirdiği kanun teklif
lerini tetkik ederiz, şayet memleketin hukukuna, 
adatma, onun terakki ve tealisine, onun iktisadi
yatına, saadetine, ahlâkına uygun ise kabul ede
riz. Biz, hiçbir zaman eski iktidar gibi Hükümetin 
emrinde olan bir Meclis değiliz, işte şimdi oku
yorum maddeyi : 

«Hakkı kaza millet namına usulü ve kanunu 
dairesinde müstakil mehakim tarafından istimal 
olunur.» * 

Hâkimden bahsetmiyor değil mi?. Hâkimler 
müstakil değildir, mahkemeler müstakildir. Hâ
kimler Kanununun hükümleri ne ise onları ya
parlar. Kanun haricinde hareket ederlerse ne 
yapılır?. Meselâ Habeşistan'da veya îbnisuud 
Hükümetinde bir hâkim yanlış hüküm verirse o 
hâkim derhal idam edilir. Bizde ne kararlar ve
ren hâkimler vardır? Onların kararlarını Temyiz 
de" tasdik etmiştir. Şimdi soruyorum böyle hâ
kimleri işten atmıyalım mı?. Millet hukukunu 
zirü zeber etmekte devam etsinler mi?. Ne isti
yorsunuz, siz de bizim kardeşlerimizsiniz, bırakı
nız bu sakatlıkları düzeltelim. 

Şimdi hâkimlere verilen salâhiyeti okuyorum; 
bu kanunu yapan öyle bir Meclistir ki, kimseyi 
dinlememiştir. Bu kanun âm ve şâmil bir kanun
dur, bunu düşünerek yapmışlardır. Ama Halk 
Partisi onu doğru ve dürüst tatbik etmemiştir. 
Hakikaten onların dediği gibi kaza kuvveti ayrı 
bir kuvvettir, icra kuvvetinin içine girmez, ama 
30 sene kendi partileri bunu düzeltmek yoluna git
memiştir. Bizim parti inşallah düzeltecektir, yavaş 
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yavaş yola girmiştir. Hakkı kaza icra kuvvetinin 
içine giremez, Teşkilâtı Esasiye de sarihtir, işte 
burada söylüyorum, hakkı kaza, müstakil mah
kemeler vasıtasiyle kimin emrinde olacaktır; Bü-

' yük Millet Meclisinin emrinde olacaktır. Hüküme
tin değil, bunu ayıracaksınız. Bunu da yapacağız. 
Dört sene tecrübe devresi geçirdik, millete ken
dimizi arz ettik, millet beğendi bizi, icraatımızı 

. beğendi, yeniden iktidara getirdi. Şimdi icra dev-
| resine girmiş bulunuyoruz. Onu da milletin iste

diği şekilde icra edeceğiz, milletin hakkını mü-
I dafaa edeceğiz ve kurtaracağız. Kan&n hâkimler 
i için ne diyor?. 56 neı maddede yazılıdır, okuyo

rum. 
«Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, maaş ve 

muhassasatları ve sureti nasp ve azilleri kanunu 
mahsus ile tâyin olunur.» 

ŞEFİK BAKAY (Kırşehir) — Azil de var. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Şimdi 

memurlar hakkındaki maddeyi de hiçbir keli
mesi noksan olmamak şartiyle okuyorum: 

Madde 93 : (Bilûmum memurların evsafı, 
hukuku vezaifi, maaş ve muhassesatı ve sureti 
nasp ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanu
nu mahsus ile muayyendir.) 

Soruyorum; nereden çıkardılar hâkimlere 
ayrıca bir hakkı? Ne demektir hakimlere temi
nat? Bu umum memurlara tanınmış bir haktır. 
istanbul'da kalmak mıdır teminat? Hayır ka
lamayacaklardır. Onları da kaldıracağız. Eğer 
kaldırmıyacaksak bir gün gelir .bunlar kendile
rini lâyuhti sayacaklardır. Mahkemeler B. M. 
M. ne bağlı bir teşekkül haline getirilmelidir. 
Ve onun namımıza İcrayı kaza etmesini tam 
mânasiyle temin etmeliyiz. Onların mevkii Al
lah'ın nazarında fevkalâde bir makam ve mevki 
değildir, işte onun için Halk Partisi telâş et
mesin. Kendi hatalarını düzelteceğiz. 

Bu 39 ncu maddeye hepiniz biliyorsunuz ki, 
ilk çıkarken en fazla muhalif bendim, ama 
şimdi yumuşadım.. Sebebine gelince; biraz traş 
lâzım, çünki onlarca muhtariyetle idare edilen 
üniversiteler vardır, fakat o üniversitelere te
lefonla profesör tâyin edilmiştir^ keza Mahke-
mei Temyize de öyle. Adalet Vekili isterse, ken
di zamanından evvel tâyin edilmiş olan bu gi
bileri tetkik etsin, emsalini görecektir. (Sağ
dan gürültüler). 

Mebus mebusa sual soramaz ama sorsunlar 
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da cevabını alsınlar. Şimdi arkadaşlar; muh
tariyet demek acaba istiklâliyet demek midir? 
Muhtariyeti eline alan bir üniversitenin profe
sörü Hükümete karşı bir beyanname yazsın; 
bu olur mu? Sonra, siyaset yoktur diyorlar. 
Siyasetsiz Hükümet olmaz. Siyaset olmazsa 
memleket için beka yoktur. 

Binaenaleyh Cumıhuriyet Halk Partisine so
ruyorum, gençler bilmez, fakat yine onlara söy- , 
lüyorum: Memleke'ttle hiçbir şey yapmıyam in
sanların arkasına otuz sene polis koyan, evle
rinin içine taryolalarmm . altına poliils koyarak 
onların ne konuştuklarını dinleten Hükümet o 

, zaman bunları neden düşünmedi ? (Soldan gü-, 
lüşimeler) 

SIRRI ATALAY (Kam) — Onların altında 
'sizin de imzanız var. 

• ISINAN TElKELlOĞDU (iDevamla) — .Zaffien 
dinlenecek haliniz kalmadı. Allahütealâ bize 
fırsat verdi, miMefce fırsat verdi. Halklarını .ko
rumamız için de reylerini bize veren Türk Mil
leti sağ olsun. (IS'öldan bravo sesleri) 

Diğer devletlerin teşkilâtlarından batoefcti-
ler. Meselâ İngiltere iden bahsettiler. İngilte
re'deki hâkimlerin kırık yaşında hâkim olduk
larını söylediler. Bizde ise 22 yaşındakiler var
dır. Onların usulü'bizim Teşkilâtı ESasiye Ka- .' 
nunumoza uymadığı için büz Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa nıüteiferri olan kanunlarla Devleti 
idare etmekteyiz. Biz Amerika, Fransa ve İn
giltere'ye benzemek iS'temiyoruz, büyülk. ada
mın dediği gibi biz bize benzemek istiyoruz, biz 
bize benzer bir kanun yaptık ve onunla yürü
yoruz. 

Evvelce de arz- eittiğim gibi (B) fılkrlasını ta
dil etmek çok yerindedir. Bu milletin içinden 
ımilİeitiin kendi reyi ile çıkmış oiam Hükümet er
kânından hiçbirisi bu milletin hiçbir ferdine 
karşı hasım ane vaziyet alamaz. Memurlarımız 
ımjjsterih olsunlar, müsterih olmıy anlar gıllügiş-
içinde olanlarıdır. (Bravo sesleriy alkiîşlar) 
Onlara neler Venmedilk, meclisi idare âzalıkları, 
umum müdürlükler. Bizilm kudretimiz çok faz
la olduğu halde yine biz onlara vazife verdik. 
Onlar bizim kuyumuzu kazmakla, Hükümeti le
kelemekle meşlguldürler. Bu kanun gayet ye
rindedir, Hükümetten daha iyisini getirmesini 
de riöa ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Osman Turan. 
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OSMAN TURAN (TraJbzon) — Arkadaşlar, 

ben burada yalnız üniversiteye temas elden kı
sım üzerinde kısaca mütalâamı arz edeceğim. 

Hükümetin, memurların kalitesinden şikâ
yet ettiği, bu kanunun gelişinden anlaşalmiak, 
tadır ve zaten Hükümet memur kalitesini yük
seltmek için birtakım tedbirlere başvur a çaktır. 
Bunlar benim şahsan ihtisasım dışında mevzu • 
lardır. Ancak dlabJa yakından anladığım .mev- • 
zular hakkında, üniversite mevzuu üzerinde has
sasiyetle durmak lüzumunu belirt'meık mecburi
yetindeyim. 

Arkadaşlar, üniversite bir milletin uzun va
deli .mukadderatı için en mühim vazife gören 
bir ocaktır. Binaenaleyh, bizim Avrupalılaş
mak, medenileşmek diye bir asır'dan beri yap
tığımız mücadelelerin muhaisisalasını düşünür
sek bunum ancak üniversitenin yükselmesiyle 
yani Avrupa ilimlerinin Türkiye'ye nakli ile 
mümkün olacağına dikkati çekmek ve bunun 
üzerinde teemmül etlmelk icabeder. Bu böyle 
olunca, Büyük Meclis, Hükümet daima ilimin 
ve medeniyet dâvamızın temelleri olan ilim 
ve metotları Türkiye'ye getirmek için elden ge
len gayeti, himayeyi, alâkayı göstermesi lâzım
dır. Nitekim bugüne kadar, Tanzimattan beri 
yapılan inkilâp hamlelerinin başında münevver
ler ve büyük Devlet adamları, bu işte rehber ol
muşlardır. Fakat arkadaşlar; bu rehberlikleri 
«empirique olmaktan ileri gitmemiş yani geniş 
görüşleri ile Avrupa'yı ilmî bir şekilde anlamış 
olmaktan ziyade Avrupa'nın bizden üstün oldu
ğunu idrakten ibarettir. Hepimiz bir dakikacık 
olsun düşünürsek şu neticeye varırız. Bugün 
Avrupa medeniyetine girmek için yapılan ham
lelerin henüz bir programı ve ilmî izahı bile 
yapılmış değildir. Bundan sonra da yapılacak, 
programlaşacak yani Türkiye'de Garp ilmi, 
Garp medeniyeti yerleşineeye kadar yapılacak 
hamlelerin bir program ve izahının yapılması 
icabeder. 

Memleketin hamlelerinde, inkılâplarında 
bir program yapılmak iktiza eder. Medeniyet 
dâvamızı meydana koyan bir eser Türkiye'de 
mevcut değildir. Bundan dolayı fikrî ve ilmî 
seviyemiz maalesef çok geridir. Ve üniversite 
memleketin ilerlemesinde henüz rehber olmuş 
değildir. Rehber oluncaya kadar onun üzerinde 
bütün kuvvet ve hassasiyetimizle itina ile dur
mak mecburiyetindeyiz. 
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Şimdi bu kanunun gelişini düşünüyorum. | 

Zannediyorum ki, Yüksek Meclis milletin ira
desine dayanan, evvelki Meclise nazaran bir 
hususiyeti olan bir Meclistir. Tamamiyle mille
tin teenni ile seçtiği bir meclistir. Binaenaleyh I 
memleketin en mühim dâvası üzerinde hassasi
yetle durmak lâzımdır. Memleketimiz hakika
tten ilim ve maneviyat bakımından yeni bir is
tikamete sevk edilmek mecburiyetindedir. ! 

Küçük bir vakaya dikkatinizi tekrar çek
mek isterim. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Bun
dan evvelki Meclis de milletin iradesiyle gel- ' 
mistir. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Onu izah ede
yim; evvelki Mecliste tab'iî yine milletin irade
siyle gelmiş olmakla beraber milletin onu büyük | 
bir baskı altında tutan bir Hükümete reaksiyo
nu eseri idi. Bugünkü Meclis böyle bir reaksiyo
nun neticesi değil, tam bir şuur.la gelmiş ve mil
letin şuuruna dayanmakta bulunmuştur. Bu ba
kımdan bu Meclisin hususiyet ve ehemmiyeti var- | 
dır. Vakıa^ böyle olunca, bizim demokrat Hükü- ı 
metimiz ve mebuslarımız bunu daha* iyi teslim 
ederler, geçen dört sene içinde büyük maddi 'iş
ler yapılmıştır, fakat mânevi bakımdan bir adım 
dahi atılmış değildir. Bu devrede de bunu başa
racağız. Bunu Üniversitelerin seviyesini yük- j 
seltmek suretiyle yapacaktır: Halbuki bu kanun 
bizi bu noktadan tatmin etmemektedir. Bu ka
nunda sadece 60 yaşındaki hocaların tekaüt edil
mesi mevzuubahistir. Halbuki 60 yaş hocalık ya
şı olarak çok genç bir yaştır. Meselâ muhterem 
hocam Fuad Köprülü, siyasi hayatta olmasaydı J 
da üniversitede olsaydı... Gerçi Hükümet böyle | 
bir şey düşünemez, düşünse de yapmaz, efkârı 
umumiye vardır. Fakat tedrici olarak seviyenin i 
biraz düştüğünü hesaba katalım, ilim adamıdır, 
büyük bir şöhret değildir ama çalışıyor, memle- j 
kete hizmet ediyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ve- j 
kilin arzusu ile... Tab'iî Vekil teenni ile hareket 
eder.. Teenni ile hareket ederek emekliye sevk | 
edeceğiz. 65 yaş çok genç yaştır. İleri Avrupa ı 
memleketlerinde, Garp'ta 65 - 70 yaş tekaüt ya- | 
şıdır. Avrupa gibi ilim adamı mebzul olan mem- j 
leketlerde bu yaş elbette ki normaldir. Fakat ora
da bizde olduğu gibi ilim adamı, kıt değildir. 
Biz bu noktadan hakikaten ıstırap içindeyiz. 
Hükümete iştirak de ediyorum, üniversitede tas- | 
fiye edilmeye muhtaç insanlar vardır. Fakat | 
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üniversitenin tasfiyesi için gireceğimiz yol, bu 
kanun yolu değildir. Üniversitenin ıslahı için 
meselâ bir kanun, üzerinde uzun boylu düşünü
lerek gidilecek başka bir yol olmalıdır, ölçümüz 
ne olacaktır? Elbette ilim ölçüsü olacaktır, ilmî 
bir ölçüye göre tasfiye ettiğiniz zaman kim ne 
diyecektir? İtiraz edecektir? Bu takdirde îlmî 
Heyet tarafından verilen rapor neşredildikte 
kimseden ses çıkmıyacaktır. 
* Bugün için takdire bırakılırsa, tekaüde sevk 

edilen kimse, «Efendim, Hükümet bana kızdı, 
küstü, beni sevmiyor, partizanlık yapıyor, Hü
kümetin arzusuna uymadığım için tekaüt ediyor 
beni» diyebilecektir. 

Binaenaleyh bu gibi işlerimiz tamamiyle il
mî olmalıdır ve bu şekilde olduğu zaman manza
ra çok farklı olacaktır ve sadece 60 yaşında olan 
çıkmıyacaktır, altmış yaşından çok aşağı olan
lardan da çıkarılacaktır, tasfiyeye tâbi olacaklar 
bulunacaktır. 

Bu hususta fazla sabrınızı suiistimal etmek 
istemem, fakat ilmî olan bu dâva üzerinde daha 
teenni ile durmak lâzımdır, ölçü daha ilmî ve da
ha âdil bir ölçü olmalıdır. 

Çok dikkatli okuyamadım, Hükümet «liyakat
sizleri tasfiye edeceğim» diyor, liyakatlileri tas
fiye etmiyecekt'ir. 

Arkadaşlar, liyakatsiz , adamlar 60 yaşından 
aşağısında dahi vardır. Bunlar memlekette il
min inkişafına mâni olmak durumundadır. 

Şimdi, başka bir vaziyet vardır. Bundan ön
ceki Hükümetler, gerek Halk Partisi ve gerekse 
Demokrat Parti Hükümetleri katiyen üniversi
teyi murakabe etmiş değillerdir. Bu bir vakıa
dır. Ben bütün eski vekillerle, Halk Partisi ve 
Demokrat Parti Hükümetleri vekilleriyle görü
şürken bu meseleyi daima arz ettim. Murakabe 
edilmiyor. Zaten üniversite kurulurken tam ilmî 
ve ahlâki seviyesi yerinde olarak kurulmuş ol
madığı acele bir şekilde kurulduğu ve bâzı 
zayıf unsurlar bililtizam üniversiteye sokularak 
kanunla muhtariyet verildiği için üniversite 
aslında zayıf doğmuştur. Binaenaleyh bu muh
tariyet kanunu, zayıf bir üniversitenin elinde 
kanunsuzluklara doğru inkişaf etmektedir. Bir 
memlekette kanunsuzluk mevzuubahs olursa o 
memlekette elbette bu kanunsuzluğu takip ede
cek bir müessesenin bulunması lâzımdır. Bu mü
essese Yüksek Meclis ve onu, temsil eden Hii-
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kümettir. Hükümet onu murakabe edecektir. 
Zorluk buradan gelmiştir. Bu murakabeyi bu
güne kadar Hükümetler yapamamışlardır. 
Bu murakabeyi bugüne kadar yapamamışlar
dır. Bunun birinci sebebi politiktir. Sanki üni
versiteyi murakabe etmek demek üniversitenin 
muhtariyetine tecavüz etmektir, gazeteler ve 
neşriyat böyle tecelli etmiştir, üniversiteyi mu
rakabe efmek demek matbuatı harekete getir
mek demektir. Halbuki üniversiteyi murakabe 
etmek onun muhtariyetine tecavüz demek değil
dir. Binaenaleyh bence Hükümet olsun, yük
sek murakabe organları olsun bunlara, bu gi
bi farfaralara aldırış etmemelidir. Üniversiteyi, 
vatanperverane, ilim ölçüleriyle murakabe et
mek vazifesi vardır. Fakat şimdiye kadar bu 
vazife yapılmamıştır. Bunun sebeplerinden bi
risi, arz,ettiğim gibi, siyasidir. Diğer sebep ise 
şudur : Üniversite Kanunu maalesef murakabe
yi Maarif Vekiline veriyor, Maarifin başı ol
mak itibariyle murakabeyi ona vermektedir. 
Fakat bu üniversiteyi nasıl murakabe* edecek
tir, kanunda bu bahis mevzuu değildir. 

Arkadaşlar, her zaman - hiçbir zaman de-
miyeceğim, çünkü bazen olabilir - Maarif Veki
li Üniversite hocası olmaz. Üniversite hocası 
dahi olsa bu üniversiteyi murakabe edemez. 
Ama her sahada geniş ilim ve kültür hamulesi 
olanlar buna bir çare arayabilirler. Her kes 
üniversite muhtariyeti denince onu bir tabu 
sanmıştır, onda bir dokunulama-zlık anlar. 
Ben yine üniversite muhtariyetini elbetteki mü
dafaa edeceğim. Üniversitenin muhtariyetine 
zerre kadar halel gelirse o memlekette ilim ola
maz. lliim o İmi yan bir memleketin ise istikbali 
manen tehlikededir. Bunu derinliğime konuşa
cak değiliz burada. Binaenaleyh üniversite 
muhtariyeti esastır, • bunun üzerinde hiçbir 
şüphemiz yolk, fakat bu gelen kanun üniversi
teye bir do'kuınm'aklıa üniversitede hemen heye
can, dedikodu başladı. Peki bu kanun geçti, 
altmış yaşı dolduranları attı'k. Atıianlıarın za
yıf olduklarını kabul edelim, Üniversite mese
lesi yine haltolmuyor ki. Ne yapacağız ? Yeni 
bir kanun. Bir bakıma üniversite tabudur, üni
versiteye ço'k nadir dokunmak lâzımdır, ama 
dokununca da üniversite meselesini ikatî olarak 
halletmek lâzımdır. Bu nasıl olacaktır diye 
'birçok insaniarla konuştuğumuz zaman bâzan 
yanlış kanaatler ileri sürülür, derler ki; «Bir 
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memleketin üniversitesi ile diğer müesseseleri 
ımutavassıl ıka'blar gibidir, üniversite o .memle
ketin seviyesini .gösterir.» Bu, tamamen yanlış
tır. Medeniyet dâvaSıırida henüz iptidai olan bir 
memleketin üniversitesi Avrupa seviyesinde ola
bilir. Bu, mümkündür. Düşüniünüz bizim in-
Ikilâbımızla eski Rus inkilâbı arasımda Ibir fark 
vardır. Rusya'da Petre ve Katerina'dan sonra 
mütemadiyen Almanya ve diğer Avrupa mem
leketlerinden profesörler getirillmiştir, akade
miler kurulmuştur ve onlar hattâ kendi dille
rinde alabildiklerine çalışmışlardır. Bizde bu 
hususa fazla ehemmiyet verilmemiştir. Başlan
gıçta yapamazdık, çünkü b'iz başka bir mede
niyete mensup millettik. Fakat bugün zamanı 
gelmiştir ve bu 'hususta iktidarın en kuvvetli 
bir ilim adatan oılaraJk Köprülü de yakında bil
diği bu derde müzahir olabilir, ben de onun bir 
talebesi -olarak aynı yoldayız. Bu kanunda üni
versiteye taallûk'eden madde yerimde değildir. 
60 yaş profesörler için baikiki yaş değildir, hat
tâ bizim memlekette kudreti yettiği nispette ho
caların üniversitelerde kaim alları lâzımdır. Ne 
olacaktır1? Zaten bocamız az olduğu için böyle 
hır tedbire başvurmayı lüzumlu görüyoruz. Yal
nız üniversiteleri değil, bu mesele Türkiye'nin 
maarifini ve kültürünü düşünme'k lâzımdır. Ma
arif ve kültürümüzü yeni bir istikâmete yönel
tebilmek, memleketin bu bahiste 'bütün mesele
lerinim ele alınabilmesi için üniversiteye, ilim 
adamlarına ihtiyaç vardır. Buıgün üniversite 
yeniden kurulmakta'dır ve ıslaha muhtaçtır. Bi
naenaleyh bu kanun yeni bir şey getirmiyor. 

• Onun için gelecek seferler yine Yüksek Meclisi 
işgal edecektir. O halde tehir edelim ve da
ha teenni ile hu mevzu üzerinde düşünelim. 

Ama Hükümet bunu tatbik edelim, sonra da 
düşünelim, diyor. O, Hükümetin bizim bilme'di-
ğimiz bir takdir tarafıdır. O tarafına itiraz 
edecek değilim. Fakat bu tarafı bu fırsattan 
istifâde ederek, üniversite meselesini ciddi ola
rak arz etmek istiyorum. 

REİS —• Komisyon namıma B'alı'kesir Mebu
su Halil İm re konuşaeaktır. 

•MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ HALİL 
İMRE (İfalıkesir) — Muhterem 'arkadaşlarının ; 
karar vereceğiniz bir sırada, bütün konuşulan
ların cevaplanmasından ziyade, mevzuumuza av
det etmek ve mevzuumuz çevresinde kanunu, ge-

234 — 



I : 11 . 21 , ( 
re!kçeyi ve vazife verdiğiniz komisyon raporunu 
'bir "bere gözden geçirmek ieabetmektedir. 

Evvel emirde şunu arzedeyim ki, muhterem 
heyetiniz, huzurunda, haleifiyet bakımından ben
den evvel konuşan arkadaşımın tereddüdüme 
cevap vermek isterim. Şimdiki Meclisin, 9 ncu 
devre B. M. Meclisimin, Demokrat Parti tüzüğü
nün tahakkukuna yardım eden ve millet bizme-
t&nde bu program içinde çalışan o heyetin halefi 
olmaktan başka bir sıfatı yoktur. 

Yine prensibe geçmeden evvel şunu arz ede
yim ki, 'hukuk Devletinden bahsettiler. Bu ter
kibi artık çözmek lâzımdrr. Ne demektir hukuk 
Devleti? Sik sık bahsediliyor ve izailı edilmeden 
evvel de terk ediliyor. Hukuk Devleti, hukuka 
bağlılık devletidir. Bilinen hakikat budur. Hu
kuka 'bağlılık hukukun kaynâklarıımın başında 
kanuna bağlılıktır ve bizim de yaptığımız, üze
rinde hassasiyetle tetkik ve tedvin yoluma 'devam 
ettiğimiz saha. da «hakikaten evvelâ hukuk yap
mak, müspet hukuk yapmak, kamun tedvin et
mek ve kanun tedvini sırasında da dışarıdan 
daha ziyade memleketin ihtiyaçlarına tevcihi 
ınazar etmek, hukuk malzemesini bu memleketim 
ihtiyaçların dan "derlemeye çalışmaktır. 

Arkadaşlar, şimdi mevzuumuz ne Üniversite 
Kanunumun tadili, ne de Hâkimler Kanunumun 
tadilidir. Bu itibarla bu sahada mevzuu, hâkim
ler teminatına götürmeye mahal olmadığı gibi, 
üniversitemin. ıslahıma kadar da sevk etmeye ma
hal yoktur. Bu mevzu düpedüz, Emekli Sandığı 
Kanununun 'bir maddesinin ıbir fıkrasının tadi
linden ibarettir. 

Arkadaşlar, muhterem heyetiniz adına vazife 
verdiğiniz Komisyon, raporunu hazırlarken, bu 
sahada gerek zatı meselenin tetkikma hadim 
olacak zatî meseleye dair mütalâalarını, gerekse 
bu meselemin teminat ve ihtilâtlarıma dair müta
lâalarımı arz etmiştir. Fakat ümidederim ki Os
man Turan arkadaşım gibi 'gerekçeyi şu amda 
okumamış değilsiniz. Emeklilik hukuku ile mev
zuun, bâzı arkadaşlarım da temas ettiği gibi, iki 
..safhası vardır. Birisi; hizmetle olan .alâka saf
hası, yami raporda da temas ve ifade ettiğimiz 
gibi, memurum hizmete giriş ve hizmetten ayrılı
şına ait kaideler yekûnu, biri de faal yıllarda 
temin ettiği menfaatlerin gayrifaal bulunduğu 
yıllarda da devam etmesine dair hükümler külli
yatıdır. Bunların bir tanesi, 5434 sayılı E'meklli 
Sandığı Kanunu hükümleri içimde toplanmış bu-
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lummaktadır. Bu kamunun küllü üzerinde'konuş
mak, iki saat süreoe'k ve uzun zamanlarımızı ala
cak olan bu mevzula doğrudan doğruya alâkası 
bu'lunmıyam bir konuşma olacaktır. Biz evvelce 
Emekli Sandığı Kanunumun 6221 sayılı Kanunla 
tadili sırasında ihmal edilen veya tehir edilen ve 
fakat hıes halde o kamum içimde, yer almamış bir. 
hükmü Jrekrar o kamumla ahenkli olarak /bu ka
nunlar manzumesine ithal etmekteyiz. 

Emekli Sandığı Kanunu; evvelce 30 yıldan 
ibaret hizmet yılını, 25 yıla indirmişti. 25 yıla 
indirilirken de ozaman da hâkimler için, aynı 
iddialar serdedilmişti. O zaman da, Anyasaya 
avdetle kaza fonksiyonun istiklali mütalâaları ser-
dedilmiş, fakat o zaman da, kaza fonksiyonu ile, 
fonksiyomeri, yani mahkemelerle hükkâhı ara
sındaki farkı bir arkadaşımız yanlış diye hüküm-
lendirmiştir. Kanun 9 mcu devre Büyük Millet 
Meclisince itibar görerek kanun hüviyetiyle çık
mış. Bu, bizde kaza fonksiyonu ile kaza fonksi-
yonerinin ayrı ayrı şeyler olduğunu, 8 nci mad
de ile* 54 ncü maddenin ayrı ayrı şeyler olduğunu 
ve 54 ncü madde ile 17 ve 94 ncü maddelerin 
mütenazır maddeler olduğunu, tahlil etmeden ar-
zediyorum, zira tafsilât raporda vardır, ayrı 
ayrı şeyler olduğunu tesbit etmiş, bulunmaktadır. 
Şu halde 6221 sayılı Kanunun bir devamı ve eki 
mahiyetinde bir kanunun müzakeresi sırasında 
tekrar aynı meselelere avdet etmek, kanunları
mızdaki ahengi ihmal etmek mânasına da pekâlâ 
gelebilir. Zira kanunların mevzu ve saha itiba
riyle yekdiğeri arasında ahenk ve irtibatı muha
faza etmesi lâzımdır. Zaten Hükümet gerekçe
sinde de ifade edildiği gibi, bu kanun daha ziya
de bir tesviye ve ahenk kanunudur. Kanun me
murlar arasında, yani her türlü âmme hizmeti gö
ren ve hatta intihap ve seçim usulleri ne olursa 
olsun ve hizmet ifası bakımından milletin saadet 
ve refah ve huzuruna müteveccih bir hizmet de
ruhte etmiş olan insanlar arasında müsavat tesisi 
bakımından bu esbabı mucibeyi getirmiş bulun
maktadır. Şu halde Anayasaya muhalefet veya 
muvafakat konusunda hükümler çoktan veril
miştir. Bugünkü kararlarınızla ve inanışınızla, 
bir kere daha delilini vermiş olacaksınız'. 

Üniversite muhtariyetine arkadaşlarımız çok 
dokunmuşlardır. Bunu çok tafsil etmişlerdir. 
Hakikatte bu kanun, üniversite muhtariyetiyle 
ilgili bir kanun değildir. Belki ilerde* üniversite 
teşkilâtının eksiklikleri • için yeni tekliflerini ge-
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tirilmesi mümkün olacaktır. Fakat bunun yeri. 
bu kanun değildir. 

Meselâ üniversitenin malî muhtariyeti yoktur, 
tahsisat vermek, tahsisat kabul etmek, tahsisatı ı 

çoğaltmak, ilim müessesesi kurmak, meselâ bir 
'enstitü kurmak, ilim aramak, yapmak? bahsinde 
dahi, malî muhtariyeti olmaması .yüzünden 
pekâlâ bütün bu saha idari ve siyasi%ıurakabe 
altına alınabilmektedir. 

Demin arz ettiğim gibi, bütün bu sahaların 
bugün karar almak, rey kullanmak ihtiyacın
da olduğunuz saha ile asla alâkası yoktur. Me
sele hizm'et müddetini 25 seneye indirmekten 
ibarettir. 

Arkadaşlar, şurasını da kaydetmek lâzımdır 
ki, 6122 sayılı Kanun Büyük Millet Meclisinde 
tedvin edildiği sırada mümasil endişeler belir
miş idi. Hükümet kendisine tevdi 'edilen salâ
hiyeti, vâzıı kanunun maksadı dâhilinde, yani 
hizmetin zarardan korunması istikametinde is
timalden başka bir şey yapmamıştır ve bunu 
gözlerimizin önünde görüyoruz. • 

Bu salâhiyet istimalinde asla şahsi endişelerle 
hareket edilmemiştir. Yani mevzu objektif kıs
tastan çıkıp, şahsi, süpjektif kıstas ile suiisti
mal edilir diye endişeye mahal yoktur. 

Şu halde bu süpjektif kıstasın takdiri, suiis
timali, bu andan, kanunun müzakeresinden ka
bulüne kadar her türlü mülâhazaların böyle bir 
suiistimali karşısında bizim, bu Meclisin, Hey
etinizin Hükümet üzerindeki bu murakabesi 
devamlı olarak takdirleri kötüye kullanma ha
line müteveccih değil midir? Elbette ki, öyledir. 

Arkadaşlar, raporumuzun netice kısmında 
bunu telhis ettik. Hakikaten bu kanun bir tas
fiye kanunu değildir. Zira tasfiye kelimesini 

slûgavi mânası ile alırsak, temizliktir. Ama Dev
let hayatında, teşriî hayatta, idare hayatında, 
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tatbikattaki (tasfiye) bu değildir. 

Onun usulü çok bambaşkadır. Biliyoruz, bu 
tasfiye kelimesinin kullanılması, muhterem he
yetinizin bu neviden bir kanuna olan ihtiyacını
zın bir ifadesidir, ama bu kanun o kanun değil
dir. Eğer öyle bir kanun gelirse onun ne mahi
yette, ne nevide, nasıl hükümlerle mücehhez ola
cağını, bilhassa tedvin yolundaki sanatımızla, 
göstereceğiz. Ama bu kanun sadece yaş ve hizmet 
müddeti itibariyle, demin bilvesile arz ettiğim gi
bi, hizmette devam suretiyle bir nevi yorgunluk 
halinin hizmete vereceği kusuru bertaraf etmek 
yolunda bir imkân hazırlıyan bir kanundur. (Sol
dan,- bravo sesleri) 

Kanun bu bakımdan yerindedir, bu bakımdan 
kanun, anlayışımızla ahenklidir, bu bakımdan 
emeklilik hukukumuzla ahenklidir, bu bakımdan 
memur ve hizmet anlayışımıza uygundur. Ve yi
ne bu bakımdan Anayasanın şimdiye kadar şu 
veya bu suretle ihmal edilmiş hükümlerini bir 
kere daha takribi ve terkibi surette mütalâa et
mek suretiyle bütün hizmet erbabının, kanun mu
vacehesinde bir kere daha yerini tesbit etmek ba
kımından faydalıdır. Bu itibarla bendeniz kanu
nun metni ve mevzuu itibariyle mâruzâtımı bu
rada bitirmiş bulunuyorum. Şu suretle muhte
rem heyetinizin komisyonumuza vermiş olduğu 
vazifeyi, sizlere şu kanunda rahat ve • aydınlık 
bir rey istimaline hizmet etmiş olmak suretiyle 
yapmış olduğumuzdan dolayı memnunuz. Bu iti
barla raporumuzda arz ettiğimiz gibi elbette tas
vibini ben de rica ederim. 

REÎS — Daha dört arkadaş söz. almıştır. Ada
let Vekili de söz almış bulunuyorlar. Mevsimin 
en sıcak günlerinden birindeyiz. Salonun da ha
vasını hafifletmek bakımından 15 dakika oturu
ma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,17 

...... 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 17,37 

REİS — EeisveMli Tevfîk Heri 

KÂTÎPL5R : Sedat Baran (Çorum), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum. 

Tasarmın tümü üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz. 

Söz Adliye Vekil'inindir. 
ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Murterem arkadaşlarım, 
Hükümetin, büyük bir ihtiyaç ve zaruretin ifa
desi olarak yüksek huzurunuza sunduğu kanun 
tasarısının müzalaeresi sırasında söz alan arka
daşlarımız, bilhassa bu arada muhalefete men
sup oları arkadaşlar, konuşurlarken çok temenni 
ederdik ki, kanunun hakikaten bir ihtiyaç ve za
rurete cevap veren mucip sebepleri üzerinde, 
âmme hizmeti bakımından, memleketf hizmeti ba
kımından, millî irade bakımından ufak bir eğil
me yapsınlar, tetkikte bulunsunlar ve ondan 
sonra his ve fikirlerini aynı zaviye ve aynı çer
çeve içerisinde yüksek huzurunuzda samimiyetle 
belirtsinler. Fakat maatteessüf gördük ki daha 
teşriî hayatımızın bu ilk kademesinde, bu ilk saf
hasında, arkadaşımız bizim büyük bir samimi
yetle ve büyük bir ihtiyaç ve zarurete cevap ver
mek maksadiyle, getirdiğimiz bu tasarıyı bir ha-
vayi siyasi içerisinde, onun hakikaten istihdaf 
ettiği yüksek hizmet gayesini gölgelendirmek ve 
böylece onun mânasını, şümullü, gayesini bu su
retle eritmek gibi bir noktaya, bir hedefe yönel
diler. Bunu burada üzüntü ile karşılarız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun büyük bir 
ihtiyaç ve zaruretin ifadesi olarak yüksek huzu
runuza sunulmuştur. Biz Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda bir veya birkaç maddenin tadili tale
biyle- yüksek huzurunuza gelmiş değiliz ki temi
nat hükümleri burada mevzuubahis olsun. 

Biz, burada Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin tadili talebiyle* arzusu ile yüksek hu
zurunuza gelmiş değiliz ki burada ileri sürdük
leri teminat keyfiyeti konuşulabilsin. 

Biz burada Üniversitenin muhtariyetini ta

dil, tahdit edici bir mülâhaza ve bir mutalebe ile 
gelmiş değiliz ki bunun üzerinde şu istikamette 
konuşulabilsin. 

Devlet Şûrası Kanununda her hangi bir ta
dil arzusu ile gelmiş değiliz. Divanı Muhasebat 
Kanunu hakkında da her hangi bir tadil teklifi 
ile de gelmiş değiliz. Sadece bir âmme hizme
ti deruhde etmiş olan memurun, âmme hizmeti
ni ifa ettiği şu şubei Devlette işe yaramaz bir 
hale geldiği zaman millet hizmetinden onu af
fetmek, onu kaderi ile başbaşa bırakmak, mil
let hizmetini, Devlet hizmetini, memleketin 
varlığına, memleketin hayrına, memleketin ya
rarına, daha feyizli, daha hayırlı bir surette 
tahakkuk ve tecelli ettirebilecek insanlara yol 
açmak gaye ve kaygısı ile yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyoruz. 

Yüksek huzurunuza gelen Emeklilik Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrası hükmü, 
Temyiz Mahkemesi Reis ve azaları ile, Devlet 
Şûrasının Reis ve azaları ve Başmüddeiumumi, 
Başkanun Sözcüsü, Divanı Muhasebat Reis ve 
azaları ile müddeiumumisi, üniversite profesör 
ve ordinaryüs profesörlerinin emeklilik hakkı
na taallûk etmektedir. Emekli Sandığı Kanu
nunun bu maddesinin tadilini tazammun etmek
tedir. Halen mer'i kanunda hakikaten bu züm
re istisna edilmiş bulunuyor. Siz, Hükümet ola
rak 25 sene hizmet etmiş olan bir ağır ceza re
isini, bir asliye ticaret mahkemesi hâkimini ve 
reisini, şayet hakikaten çalışabilir bir durumda 
değilse, şayet kendi camiasına feyiz ve hayat 
verebilecek bir durumda değilse, ona hizmet 
edememek mevkiinde ise, haiz olduğumuz vic
dani takdirinizi kullanarak tekaüde sevk ede
bilirsiniz. 

Fakat, aynı hüküm bir gün evvel, iki gün 
evvel, bir ay evvel Temyiz Mahkemesine seçil
miş ve fakat, Temyiz Mahkemesinde bir müd
det hizmet ettikten sonra hakikaten çalışma 

— 237 — 



î : 11 21.6 
kabiliyetini ve enerjisini kaybetmiş; âmme vic
danını ıstıraba sokacak bir yolda, adalete hiz
met edemiyecek durumda bir hâkim ise, siz 65 
yaşma kadar bu manzaranın temaşacısı olacak
sınız. Adalet ve hak müteessir olsa dahi o hâ
kim mazharı teminat olduğundan ötürü 65 ya
şma kadar hizmet hakkını haiz olacak, siz ona 
dokunmak imkânını bulamıyacaksmız. Bundan 
âmme hizmeti sektedar olur, aksar, millî vicdan 
eza duyar. Bu manzaranın karşısında siz lâl, 
sâkit, epkem kalacaksınız. Teminat bu değildir 
arkadaşlar. Biz Hükümet olarak milletin hiz
metindeyiz, Devletin hizmetindeyiz, ve Büyük 
Millet Meclisinin yüksek murakabesi altında
yız. Her Vekil, deruhde ettiği vazifesinden me
suldür, murakabe altındadır, Her an sual tev
cih edilir, istizaha çekilir ve o da bunların he
sabını vermek mecburiyetindedir. Fakat deruh-
dei mesuliyet ettiğimiz vazifede, çalışmıyan bir 
uzvu mütemadiyen görürsünüz, işler aksar, yo
lunda gitmez, devamsızlığı, alâkasızlığı, ihmali 
vardır. Bütün bunlar karşısında ikaz etmek hak 
ve imkânlarına sahip olamazsınız, bu hal bu tem
po ile gider. Fakat siz sesinizi çıkaramazsınız. 
Bilmem ki, arkadaşlarımızın vicdanları buna 
razı olur mu ve yüksek takdirleri buna cevaz 
verebilir mi? Yapılacak olan iş, işte bu nokta 
üzerinde durmak ve çalışamıyae&k durumda 
olan arkadaşı hizmetten uzaklaştırmak ve onun 
yerine hizmet aşkiyle, heyecaniyle çırpman va
tandaşı getirerek ,onun hizmetlerinden memle-
keti müstefit ettirmektir, bunu istiyoruz. Yoksa 
memurlarımızı politik baskı altında tutmak, si
yasi tesir altına almak, hâkimlere ve ilim adam
larımıza selli seyf etmek aklımızdan, aklımızın 
ucundan dahi geçmez ve geçemez. Biz, bu mem
leketin adalet hizmetinde, bu memlekein irfan 
hayatında, bu memleketin kaza yolunda, bu 
memlekete hayırlı hizmetler ifa etmiş tertemiz, 
mümtaz, ehliyetli, kudretli arkadaışlarımıza 
bağrımızı açarak onları hürmetle tutmakta ve 
kendilerinin hizmetlerinden istifade ederek ser-
taç etmekteyiz. (Soldan, bravo sesleri) Bizim 
gayemiz; âmme hizmetini düzene koymak, mil
letin istediğini yapmaktır. Biz milletin iradesi
nin izi üzerindeyiz. 

30 sene hizmet görmüş hâkimlerin, 6122 sa
yılı Kanun daha meriyet mevkiine girmeden 
evvel, tekaüde sevk keyfiyeti 1949 senesinde 
kabul ve tedvin edilmiş olan kanunda mevcut-

, 1954 C : 2 
tur. Bu hükme göre, 30 sene hizmet ettikten 
sonra tekaüde sevk edilmek mümkün idi ve bu 
vekilin elinde idi. 
• -Arkadaşlarım, halen, bu dakikada size isim

lerini ve listesini arz edebileceğim 35 sene hiz
met etmiş, şerefli vazifeler almış hâkimler ada
let saflarında yer almış bulunuyorlar. Bunlara 
dokunulmamıştır. Fakat başka bir hâkim 25 se
nesini doldurduğu için tekaüde sevk edilmiş ve 
kendisi en ufak âvazei itiraz yükseltmediği gi
bi bütün arkadaşları da vekâletin bu icraatını 
takdir ve tebcil etmişlerdir. Demek ki, vekâlet 
olarak, Hükümet olarak, âmme hizmetini aksat
madan şerefli vazifesini gören insanları bu ca
miadan uzaklaştırmak gibi kötü ve hasis bir 
görüşün esiri değiliz. Bu itibarla, arkadaşlarım 
emin olsunlar dâvamız ve hedefimiz sadece ve 
sadece hizmet aşkını, hizmet isteğini kaybetmiş 
olanları Devlet ve Hükümet camiasından uzak
laştırmak ve onların yerini tıizmet edebilecek 
genç ve kabiliyetli arkadaşlara vermektir. 

Getirdiğimiz tasarı tamamen bu ruh, bu 
mâna ve bu şuuru taşımaktadır. Bu itibarla 
geriye bir gidiş asla mevzuubahis değildir. Mil
let hizmetinde daha faydalı olabilmek için, da
ha iyi neticeler elde edebilmek için, adaleti ve 
hakkı daha süratle tahakkuk ettirebilmek için, 
vatandaş vicdanını huzura kavuşturmak için 
atılmış olan bu adım asla geriye bir adım te
lâkki edilemez. Bu tamamen siyasi bir noktayı 
nazar olur. 

Bir arkadaşımız dedi ki, Başvekil burada 
adalete kılıç çekti. Arkadaşlarım, hepiniz şa
hitsiniz, bu sakıf altında konuşulan sözler hepi
nizin hafızasındadır, taptaze yaşamaktadır. Baş
vekil burada konuşurken dedi ki ; bütün hâ
kimlerimiz adaletin tecellisi yolunda büyük hiz
metler ifa etmektedirler. Hepsini tebrik ve teb
cil ederim. Bâzı hâkimlerimiz tek hâkim olarak 
şurada burada vazife ifa ederlerken kendileri-. 
ne verilen nüfuzu, kendilerine verilen büyük 
salâhiyeti suiistimal ettiler, kötü yollara düştü
ler, dedi. Ve bunun realitelerden mülhem ola
rak ifade etti. Topyekûn adalet mensubinini, 
hâkimleri tezyif edici, küçültücü en ufak bir 
imada bulunmadılar, ancak realitelerden aldık
ları ilham ile bâzı kimseleri, bâzı vakıaları, bâ
zı isimleri ortaya koydular, realitelerden ilham 
alarak burada konuştular. Şu veya bu maksa
dın tesiri altında kalarak kılıç çekilmesi bahis 
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mevzuu olamaz. Sizin emrinizde ve murakabe
nizde bulunan Hükümetinizi, bu gibi küçüklük
lerden % tenzih ederim. Ehliyeti kim tâyin ede
cek? 

Ehliyeti, 30 sene hizmet için kim takdir ede
cekse 25 sene için de ehliyeti yine o takdir ede
cektir, dün; kanunda bu kıstas nasıl yer almışsa 
öyle olacaktır, yeni bir kıstas, yeni bir takdir 
istemiyoruz, kıstas ve takdirin kaynağı kanunda 
mevcuttur. Bu itibarla 30 hizmet senesini doldu
ranları hangi merci tekaüde sevkediyorsa, 25 
hizmet senesini dolduranları da aynı merci teka
üde sevk edecektir, bunda tereddüde mahal yok
tur. , 

Hâkimlerin teminatı: 
Arkadaşlar; bu kürsüde kolayca konuşulabi-

len sözlerdir. Hâkimlerin teminatı, evvelce mü-
taaddit defalar bu -kürsüden ifade ettiğimiz gibi, 
bizzat hâkimin vicdanıdır, Teminat hâkimin şah
sı için değil, bizzat vatandaş içindir. Onun için 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 52, 53, 54, 55 
ve 56 ncı maddeleri bu.ciheti teyidetmiş bulun
maktadır. 

Mahkemeler müstakildir. Mahkemenin kara
rını hiçbir kuvvet ve kudret tebdil edemez. Hü
kümet, Büyük Millet Meclisi mahkemenin ısdar 
ettiği bir hükmü tebdil veya infazını tehir etmek-
hakkma malik değildir. îşte adaletin teminatı 
budur. Mahkemenin kararma, hâkimin kararma 
hiçbir kimsenin taarruz etmeme keyfiyeti, bu 
teminat bizzat vatandaşlar içindir. Bizzat millet 
içindir. 

Hâkimin teminatına gelince: Müsaade buyu
rursanız kanunu bir kere beraberce gözden geçi
relim. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 55 nci mad
desini okuyorum: «Hâkimler kanunen .muayyen 
olan usul ve ahval harici azlolunamaz.» 

Yani bunun mefhumu muhalifi şudur: Mu
ayyen ve ahval ve usul dâhilinde azil olunabilir
ler, 

56 ncı madde: «Hâkimlerin evsafı, hukuku, 
vezaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti nasp ve 
azilleri kanunu mahsus ile tâyin olunur.» 

Arkadaşlar, burada teminat hâkimin şahsı 
için değildir, Hâkimi böyle büyük bir siperin ar
kasına koyup, ona dokunulmaz bir zırh giydiren 
teminat nerededir? Teminat onun vicdanmdadır. 
O en güzel yerde de olsa vicdanının, kanunun 
emri altındadır, o ücra bir yerde, harap bir yerde 
de olsa yine vicdanının teminatı altında, kanu-
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nun tesiri altındadır. Hâkim iyi bir yerdedir, 
ona göre karar verecektir, hâkim harabâbat bir 
yerdedir, ona göre karar verecektir. Türk hâki
mini böyle karar vermekten, böyle telâkki etmek
ten bilhassa tenzih ederim. • Hâkini bu yurdun 
neresinde olursa olsun vicdaniyle, kanun ile, 
iradesiyle başbaşadır. Hiçbir tesir altında olma
mak lâzımgelir. Biz bu teminatı bu yolda ka
bul ve telâkki ediyoruz. Yalnız o hâkimini ver
diği karar kime ait olursa olsun işte o karara, o 
hükme katiyen ve katıbeten dokunulmıyacaktır. 
Teminatı biz bu mânada telâkki ediyoruz. (Sol
dan alkışlar). Şimdi getirdiğimiz tasarı Tem
yiz Mahkemesi reis ve azalarını şümulü dâhiline 
almaktadır. Dün, bütün hâkimler yirmi beş 
seneyi doldurdukları (takdirde tekaüde sevk edile
bilirlerdi. Tasarımız şimdi bu hükmü Temyiz 
Mahkemesi reis ve azalarına da teşmil etmektedir. 
bunun teminat ile en ufak ilgisi yoktur. Var idi ise 
hüküm veren mahkemenin ve hüküm veren hâki
min mevzuunda da bu teminatı düşünmek lâzım-
gelirdi. 

Bilhassa hüküm yeri, hüküm . mahalli olan 
asliye mahkemesi, ağır ceza mahkemesi demek 
ki teminattan mahrumdur, onun ısdar ettiği 
hükmü, tetkikle mükellef bulunan Temyiz Mah
kemesi teminatlıdır. Bu hüküm bu suretle ka
bul edilecek olursa o zaman <tir tezada doğru 
gitmiş oluruz. Arkadaşlar. 

Hüküm hâkimin hükmü ne kadar dokunul
maz, ne kadar münakaşa edilmez olursa Temyiz 
mahkemesinin o hüküm üzerinde yapacağı tetkik 
de münakaşa edilmez. Bu itibarla birisini diğe
rinden daha aşağı telâkki etmeye, diğerini be
rikinden daha üstün farz etmeye hakkımız yok
tur. Bu itibarla iki hâkimi de aynı zaviyeden, çerçe
veden mütalâa etmek iktiza eder. Bugün yüzü mü
tecaviz birinci sınıfa ayrılmış, çok değerli, kıy
metli hâkimlerimiz vardır, bunlar içerisinde. 
Temyiz Mahkemesinde genç, heyecanlı, imanlı 
arkadaşlarımız vardır; sicillerini, dosyalarını 
tetkik etmiş bulunuyoruz, Temyiz Mahkemesin
de 'bir arkadaş eğer 65 yaşını dolduracak 
ve o suretle tekaüde sevk edilecek olursa 
bu . arkadaş ancak o zaman onu istih-
lâf edecektir. Enerjisi kaybolan arkadaş
ların bu durumlarını bile bile 65 yaşına gelme
lerine intizar etmek memleket hizmeti bakımın
dan ne kadar ağırdır. Beri tarafta sıra bekli-
yen hâkimde de enerji kalmıyor. Halbuki ora-
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da,işe yaramayan; şayet varsa, şayet olur ise, I 
o çıkarılır. Beri tarafta da daha çalâk, daha 
ateşli, daiha hararetli ve daiha çalışkan arkadaş
lar onları istihlâf eder. Bu itibarla t u mevzu
un teminat ile en lif ak bir ilgisi olmadğı kana
atindeyiz ve bu kanaatimizde musırnz. 

Bir arkadaş buyurdu ki bunları, Temyiz 
Mahkemesini, Devlet Şûrasını siyasi tesir ve 
nüfuz sahasına almak maksadiyle bu tasarı 
getirilmiş bulunuyor; sebebi tunların itiraz et
tiği son bir iki karar imiş. Bunu gayet basit bir 
hissin ve fikrin ifadesi olarak kabul etmek 
lâzımdır arkadaşlar. Biz dün B. M. M. njn yük
sek salâhiyetleri cümlesinden bulunan, Millet
vekillerinin mazbatalarının tetkiki keyfiyeti- • 
ni, Hükümet olarak getirdiğimiz bir tasarı ile 
B. M. M. nden bu salâhiyeti Yüksek Seçim 
Kuruluna intikal ettirmiş olan bir partinin, 
Hükümetiyiz ve 'bu partinin Mecli's Grupuyuz, 
Meclisiyiz. Böyle küçük hislerin peşinde deği
liz. Dün kendilerinin yaptıklarını, akıllarınidafa 
geçir diklerini yapmıyoruz. Millete hizmet yo
lunda bulunan bir iktidara, o,nun Hükümetlinle, 
onun Meclisinle böyle şeyler atfetmek, izafe et
mek doğru değildir. Bu, her halde İyi bir ni
yetin ifadesi de telâkki edilemez. (Soldan bra-
ravo Sesleri) 

Anayasaya aykırıdır, diyorlar. Maddeyi 
okudum. Bir hâkim Temyiz Mahkemesinde re
is veya âzalığa irtika edince, Devlet Şûrasına 
geçince, Divanı Muhasebatta âza veya reis 
olunca, üniversitede profesör, ordinaryüs pro
fesör olunca bunların Emeklilik Kanunundaki 
istisnai hükümden istifade etmesi, onların teka
ütlükleri, mutlaka Ana yasamın hükümlerî mu
cibince ol'maisı lâzımgelir. Anayasada, arfea'o -
larım, tekaüt muamelesi hakkında en ufak bir 
kayıt gösteremezler. Binaenaleyh Teşkilâtı Esa
siye Kanununu bu bahiste ileri sürmek dahi 
'bence isalbetten anidir. I 

(Hikmet Bayur arkadaşımız «şaşılacak şey» I 
diyor. «Dünya gidişinin aksine bir kanun geti
riyorsunuz» diyor. «Hayat şartları değişmiş- I 
tir, insanlar kolay kolay ihtiyarlamıyorlar, bi
naenaleyh genç insan la rın, adalet saflarından, 
üniversitelerden ayrılması doğru değirdir. Bi- I 
naenaileyh demokrat iktidar kuvvetlidir, parti I 
çok kuvvetlidir, istikbalde daha da kuvvetli I 
olacaktır. Böyle bir tasarı ile gelmek doğru I 
değildir.» diyorlar, ] 
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iSöizlerimin başında arz ettim arkadaşİarım, 

>endişemiz, eındişe-li siyasiye değildir, vatana ve 
millete daha feyizli hizmetler yaplmak,:elmel ve 
endişesidir ve bundan mülhem olarak tasarıyı 
Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
(Soldan alkışlar) 

KEiİS — Selâhattin Karayavuz buyurun. 
iSEDÂHATTİN KAKAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin tasarısı le
hinde konuşacağım için dört muhtelif memuri
yeti alakadar eden arkadaşlarımızın bundan 
gocurıma'malarını, kanun ve nizamata tâbi ol
dukları müddet zarfında diğer bütün memuri
yette bulunan arkadaşlar gibi muteber olduk
larını peşinen kayd etmek isterim. Hâdiseyi ele 
aldığımız zaman hakikaten bir kanunun bir 
maddesinin başat b'ir tadilinden başka bir şey % 
görmeyiz. Fıakat her nedense bu tadil keyfi
yeti diğer bâzı hâdiselerde şahit olduğumuz 
veçhile bir yaygara koparılmak isteniyor. Şim
di bu tasarıyı ele aldığımız zaman bu tadil ta
sarısı üzerine atfedilmek istenilen şeyin aksini 
ispat ettiğimiz zaman tasarınım doğruluğu ken
diliğinden meydana çıkacaktır. Bir defa 60 
yaş ve 25 sene hizmet esası kabul edildiğine ve 
tekaüt etme hakkı Hükümete verildiğine göre 
bütün bu yıkılmalar vatandaşın hukukuna teca
vüz etmeler ve bunlara mümasil arka arkaya 
sıralanmış hâdiseler şu ıbeş senecik müddetin. 
meydana getirdiği bir iş midir? Yani bir Şûrayı 
Devlet âzası, bir Teniyiz âzası 60 yaşına kadar 
'bir iş yapmaz da şu beş senede mi yapar1? Bu 'beş 
senedn arkadaşlarımız inicin 'bu kadar ürküyor-
lar, anlamıyorum. Esase'm beş sene içkide ne ya
pılabilecek ki arkadaşlarımız 'bu kadar endişeye 
düşmektedirler? Hukuku müdafaa için Hükü
metin birinci derecede adamı olan Başvekâlet 
Müsteşarım elimize alalım. Siyasi nosyonunun 
haricindfâ Başvekâletin idare âmiri olarak müs
teşarı tanırız. Maliye müsteşarını Devletin Ha
zinesini teslim 'ettiğimiz ıbir insan olarak telâkki 
etmek yolundayız. Bir arkadaşımız çıkar da 
derse ki, «Şûrayı Devlet azasını^ falan profesö
rü şimdiye kadar kanunun şümulünden hariç. 
tuttunuz da Devletin birinci derecede memuru 
olan Müsteşarları ve Umum Müdürleri niçin bu 
kanunun dâhilinde görüyorsunuz ?» O zaman bir 
teşriî adam sıfatiyle veya bir vatandaş sıfatiyle 
bu suale cevap verebilir miyiz? 
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Bilhassa Üniversite kısmı üzerinde ifade de 

bulunan bâzı 'arkadaşlarımız Üniversite kürsü
sünden bahsederken onun lâyık olmıyan ellerde 
tamamen ilmî kacraktiarini kaybettiğini söyledi
ler. Üniversiteden 'tekaüt olmuş bir profesör 
kendisine verilen profesörlük unvanını, ilmî ka
riyerini hiçbir zaman kaybetmiş olmaz. Bilâkis 
o herkesin ihtiramla karşıladığı bir kıymet ha
lini muhafaza 'ettiği gilbi, yine hariçte ve her za
man kendisinin ilmî hüviyetinden memleket için 
istifade edilen bir şahsiyettir. Esasen kanunda 
böyle bir kasıt da yoktur. Yani tekaüt edilmiş 
olan bir profesörü memleket hizmetinden ayır
mış mı oluyor Hükümet? Hayır! 

Çünkü tekaütlüğü zamanında, Üniversite 
kürsüsünün haricinde profesörün memlekete ya
pacağı vazife yok mudur? Kitap, yazamaz mı, 
neşriyat yapamaz mı ve memleket irfanına fay
dalı olamaz mı? Bence hattâ daha evvel tekaüt 
olmasının bir faydası vardır. Talebe karşısında 
fazla meisai1 ısartifjedereik belki) keinldilsdınıira iEimî ba)-
riyerini ortaya koyacak vie eser verecek vakit 
bulamaz. Ama günlük işinin 'haricinde olup da 
kendi eserlerini vermeye vakit bulduğu via'kit 
muhakkak ki daha faydalı olur. 

Efendim, vakit geçti. Şu noktai nazarları kı
saca arz ettikten sonra hu kanunun kabulünü 
rica 'ederim. 

REİS — Efendim, daha söz almış 9 arkadaş 
vaırdır. Kifayeti müzakereye dair bir takrir de 
vardır. Okutuyoirum : • 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının heyeti umumiyıesi üzerindeki gö

rüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini 'teklif 
ederim. 

Diyarbakır 
Eyüp Şahin 

Yüksek Reisliğe 
Emekli Sandığı Kanununu tadil eden kanun 

teklifinin tümü üzerindeki müzakerelerin kifaye
tinin reye vaz'ım arz ve teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

REİS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Komisyon raporunda tasarının müstacelen 
görüşülmesi teklif edilmektedir, Reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin, değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434&sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 6122 sayılı 
Kanunla değişen 39 ncu maddesinin b fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

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

Seçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin % 

daimî komisyon azaları hariç olmak üzere, 25 
hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumların
ca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın 
re'sen, 

Ceza bakımından takibat veya muhakemeleri 
yapılmakta olanlardan bu durumda bulunanla
rın istekleri takibat veya muhakemeleri so
nuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların harbe hazırlık devresin
de istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, . 
durumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçme
sine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin baş
ladığı ve bittiği tarihler îcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî 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 
tarihleri arasında geçen müddet kadar, Devlet, 
tarafından ödenmiş ise bu müddetin iki misli 
kadar yukarda yazılı 25 yıl fiilî hizmetten ay
rıca hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını is-
tiyemezler. 

Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevk edilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 
kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercileri
ne başvurulamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
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İHSAN AETÜREL (Yozgad) — Arkadaş

lar, kanunun heyeti umumiyesine ait müzakere
nin kifayeti kabul edildiğine göre, heyeti umu-
miyesi hakkında söz söyliyecek değilim. (He
yeti umumiyesi kabul edilmedi sesleri) Kanuna 
esas teşkil eden prensip kabul edilmiştir. Ben 
tatbikatta birçok müşkülât tevlideden 1 nci 
madde üzerinde konuşacağım. Bu müşkilâtı he
yetinize arz etmek ve maddenin bu gibi müş
külâtı giderici şekilde kaleme alınmasını temine 
çalışmak arzusu ile söz aldım ve bu hususta 
bir de takrir veriyorum, şimdi bunu izah ede
ceğim. 

Her şeyden evvel şunu arz edeyim ki, şim
di içinde iken,, daha evvel dışında iken de bir 
şeye dikkat ediyorum, her hangi bir hukuki 
müessesenin doğruluğunu, eğriliğini, lüzum V3-

* ya * ademilüzumunu münakaşa ederken daima 
tatbikatı ve tatbik edenlerin taşıdığı maksat 
ve zihniyeti öne sürerek bu hukuki müesseseye 
hücum etmekteyiz. Halbuki bu, bizi yanlış yola 
götürür. Bir hukuk müessesesinin cemiyet için 
faydalı ve hizmetin nef'i için lüzumlu görülür
se, maksadın dışında bir tatbik şekli olacağı 
zehap ve korkusu, müessesenin ademikabulünü 
değil, maksada uygun şekilde tatbikim temin 
edici tedbir alınmasını icabettirir. îşte : Bende
niz de böyle bir tedbir teklifi ile huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. On iki sene evvel mevzu
atımız arasında yer almış olan bu hukuk mües
sesesi yani hizmeti aksatanların hizmetten çı
karılması esası vaktiyle istisna edilmiş olan te
şekküllere de teşmil ediliyor. Fakat madde vu
zuhsuzluk yüzünden tatbikatta birçok ihtilâf 
doğurmaktadır. Bu ihtilâf da maddenin birinci 
fıkrasındaki «lüzum görüldüğünde» ibaresinden 
çıkıyor. Bu kayıt hakikaten maddenin etrafın
da büyük münakaşalara yol açmıştır. Arz et
tim, bu müessese yeni değildir, 1942 senesinde 
ve 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer 
almıştır. 

Bu madde hemen aynen şöyledir. 25 sen'd 
hizmet ifa eden memur veya müstahdemler te
kaütlüğünü istiyebileceği gibi istihdam 'eden 
daire ve kurum da tekaüde sevk edebilir. Bu 
hüküm 1949 da yeni Emekli Kanunu kabul edi
linceye kadar çok güzel tatbik görmüştür, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinde zannederim bu ka
nun ancak 2 kişiye tatbik edilmiştir. Devlet 
Şûrasına açılan bu iki davada bu hükmün tak-
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| diri tasarrufa taallûk etmesinden dolayı redde

dilmiştir. 
Şimdi, müsaade buyurulursa bu kararlardan 

bâzı fıkralar okuyabilirim. Devlet Şûrası, yani 
idari kaza 14 . 1 . 1948 tarihli kararında aynen 
«.... istifade edip etmemek keyfiyeti halin icap
larına göre taayyün edebilecek hususlardan bu
lunduğu cihetle kanun re'sen emekliye çıkarma 
işleminde ne suretle ve ne yolda hareket edilece
ğini göstermiyerek bunu hizmeti yürüten ve 
bundan mesul bulunan idarenin takdirine bırak
mış ve her hangi bir sebep ve kıstasla bu hükmü 
takyidetmekten içtinabetmiştir. Binaenaleyh 
münhasıran takdir unsuruna ve salâhiyetine 
taallûk etmekte olan dâva idari kazanın müda
hale edeceği saha dışında kalmış olduğu cihetle 

| tetkik kabiliyeti bulunmadığından reddine 
48/4605» görülüyor ki, bu reddin açık sebebi 
maddede «lüzum» kaydının bulunmamasıdır. 
idarenin maslahatın hal ve icabına göre re'sen 
alacağı ve sebebini kendisinin tâyin edeceği bir 

' hüküm bu suretle murakabe dışı kalıyor. Ka
nunlar h'er hangi bir kaideyi hukuki sebeplere 
bağlamazsa idare hareket serbestîsine maliktir, 
idare hukuku buna idarenin hukuk kaideleri 
karşısında hareket serbestisi diyor, ilmî hukuk 
bunu gayet tabiî olarak telâkki ediyor. S'ebebi 
de; idarenin bâzı tasarruflarda hareket serbes-

j 'tisini kabul etmiyecek olursak, takdir tasarruf-
j lariyle Hükümet tasarruflarına da idari kaza 

bakacak olursa o vakit hâkimler hükümetinin 
I te'esısüs etmiş olacağı ftanaatinde bulunuyorlar. 
j Bu itibarladır ki, Hükümetin bu kabîl tasarruf-
! lan idari kazanın murakabesine tâbi olmaz. Şuka-
I dar fark vardır ki, eğer bu tasarruf Hükümet 

tasarrufu ise idari kaza bu yoldaki dâvayı ipti-
daen kabul etmez ve reddeder. Yok eğer takdiri bir 

| tasarrufa taallûk ediyorsa bu dâvanın mesmuiye-
I tini iptidaen kabul ederek işi tetkik eden ve 'iti-' 

razi takdir unsuruna mütaallik görürse müdaha
le etmez dâvayı intihaen reddeder. Şimdi okudu
ğum eski metinde yani 4222 sayılı Kanunun 
metninde «lüzum» kaydı olmadığı için hakkı hı
yara ve Hükümetin muhayyerliğine tâbi bir hü
küm telâkki edilerek dâvaya bakmamıştır. Vak-
ta ki Tekaüt Kanununda galiba vuzuh temin et
mek maksadiyle olacak «lüzum görüldüğünde» 
kaydı konulmuş ve işte bu kayıt Devlet Şûrası
nın, işe müdahalesini intaç etmiş ve maddenin 

I altında idari kazaya müracaat edilemez veyahut 
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her hangi kaza merciine gidilemez fıkrasının ya
ni Anayasanın 51 nci maddesi muvacehesinde 
cidden teemmüle şayan olan bu hükmün lüzum
suz yere yer almasına sebebiyet verilmiştir. Dâ
valara 1950 den yani kanuna bu kayıt girdikten 
sonra bakılmaya başlanmıştır. İdari kaza. Ma
demki kanunda lüzum kaydı vardır bunun tes- I 
bitini arıyacağım demiştir. Şimdi arz etmek is- , 
tediğim nokta şudur; kanunun birinci fıkrasın
daki «lüzum görüldüğünde» kaydı kaldırılırsa 
maddeyi yirmi beş seneyi ikmal eden memurlar 
tekaütlüğünü istiyebileceği gibi bunları kurum- ' 
lan da tekaüde sevk edebilir şeklinde yazarsak ' 
müstakar ve müstemir olan içtihada göre Dev- • 
let Şûrasının kaza murakabesi işlemiyecektir. 
Binaenaleyh maddenin altındaki Devlet Şûrası
na müracaat edilemez kaydına da mahal kaimi- . 
yacaktır, o da kalkacaktır. Bu sebeple «lüzum , 
görüldüğünde» kaydı ile «Devlet Şûrasına mü- ( 

racaat edilemez» kaydının maddeden çıkarılma
sını rica edeceğim. . i 

Maddede hakikaten insanı tazibeden bir ' 
fıkra daha var. Affmızı rica ederim, senelerce 
bu mevzuun hâkimi olarak birçok yaraları deş- j 
miş'bir insan sıfatiyle ve madde ele geçmişken ı 
bunun tatbikatta doğurduğu yolsuzlukları arz ı 
etmek ve Hükümetin teklifi ile mukayyet ol- \ 
mıyan Yüksek Meclisin arz edeceğim tadili ka- j 
bul etmesini temine çalışmak isterim. Hüküm • 
mealen şudur : 

(Tahtı muhakemeye alınan ve takibat altın
da bulunan memurların, muhakemelerinin neti
cesine ve takibatın durmasına kadar emekliye 
sevk istekleri kabul edilmez). 

1683 sayılı Kanunda böyle bir hüküm yoktu. 
G erek mülga 1683 sayılı Kanunda gerek yeni 
Emekli Kanununda bir memurun tekaüt hakkının | 
ne vakit ve hangi hallerde sukut edeceği tesbit edil- ; 
mistir : İrtikâp, irtişa, sirkat ve saire gibi mâ
nevi vasıfları izale eden suçlardan biriyle ve 
ağır hapse mahkûmiyet gibi. 

Bir memurun emekli talebinin is'af edilme
mesi için ancak kanunun tâyin ettiği suçlardan 
biriyle mahkûmiyetinin tahakkuku ve bu mah
kûmiyetin kesbi katiyet etmesi lâzımdır. İdare 
her hangi bir endişe ile bunların tekaütlüğünü i 
gerive bırakamaz. Bu endişe ile bunlara maaş ! 

' i 
bağlanmamaya başladı ve idari kaza bu tasarruf- j 
lan iptal etti. İşte bu içtihadı karşılamak için i 
yeni kanunda bu hüküm yer aklı. ' 
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. Bir memur 'tasavvur edelim; vazifeyi suiisti

malden veyahut ihmalden tahtı muhakemeye 
alınmıştır. Muhakemesi belki senelerce süre
cektir. Memurin Kanunu hükümlerinden istifa
de edilerek işinden el çektirilecektir. Maaşı da 
muhakeme neticesine kadar kendisine verilmi-
yeeektir. Bu ımernur neticede belki de foenaet 
edecektir. Gerçi beraet neticesinde kesilen ma
aşları verilecektir. Fakat, senelerce yalnız ken
disinin değil, nafakası ile mükellef olduğu ço-
luğunun, çocuğunun feci vaziyetini nazarı in
safınıza arz etmeye mecburum. 

Maddede daha ağır bir hüküm var; memur 
tekaüt hakkını iskat eden her hangi bir suç ile 
meselâ, rüşvetten tahtı muhakemeye alındığı 
zaman, tekaüt hakkının sukutu ihtimaline bi
naen bir iıhtiyatıkârılük yapiilıpıda maaş 'bağlanma
ması düşünülebilir. Fakat arz ettiğim gibi te
kaüt hakkının sukutunu istilzam etmiyen bir 
suçla tahtı muhakemeye alman bir memurun 
tekaüt maaşı için senelerce intizar etmesi ve 
kanunun yine tekaüt hakkını iskat için tahdi-
den tâyin ettiği sebepler tahakkuk etmeden te
kaütlüğün tehiri hak ve insaf ile kabili telif 
değildir. Maddeden bu fıkranın da tayymı ri
ca edeceğim. Bu fıkranın tamamiyle çıkarılması 
tasvibinize iktiran etmezse, fıkrayı tekaüt hak
kını iskat edecek bir suçla tahtı muhakemeye 
alman, şeklinde değiştirmek zaruridir. Binaen
aleyh bu ü,ç noktanın kabulünü arz ediyorum. 
Ve bir takrir veriyorum. Tasvip ve takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Kemal Biberoğlu, buyurun. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, -mâruzâtım kısa olacağı için 
sabrınızı rica edeceğim. Bu kanunun esbabı 
mucibesini tetkik ettiğimiz zaman başlıca pren
sip ve esasın, memurların emeklilik hakları 
mevzuunda müsavatı tesis, imtiyaz ve istisna
ları kaldırmak olduğunu görmekteyiz ve bu ba
kımdan da tasarıyı beğenmekteyiz. Tadili iste
nen 39 -ncu maddenin (B) fıkrasının 5 nci ben
di vardır. Bunun üzerine nazarı dikkatinizi 
celbetmek için söz almış bulunuyorum. Bütün 
mesnedi memurlar arasında müsavat tesis ve 
imtiyaz ve istisnaları bertaraf etmekte olan bu 
fıkra bütün kadrosu 150 kişiden ibaret bulu
nan, askerî eşhası istisna kılan bir hükmü ta
şımakta bulunmuştur. Hüküm şudur : (Subay 
ve askerî memurlardan, subay ve askerî me-
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mur olduktan sonra veya askerî memur olmaz
dan evvel öğrenci sıf atiyle yabancı memleket
lerde tahsil veya stajda bulunarak avdet eden
ler, masrafları 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 istiyemez-
ler). 

Muhterem arkadaşlar; derhal - arz etmek 
mecburiyetindeyiz ki bu 'kanun mıeıcburi (hizmet
te r tahmil eden bir kanun değildir. Bu 'kanun 
'emeklilik kanunudur ve memurun 'muayyen bir 
müddet 'hizmet ettikten sonra yorularak,- kifa-

' yetsiz ıhalle gelerek, Devlet hizmetlerini lâyikıyle 
ifa edemez duruma düşmesini önliyecek ahkâmı 
ifade ve ihtiva eden ıbir kanundur. 

Diğer taraftan 'biz Türkiye olarak medeni 
milletler seviyesine ulaşmak gayretiyle Avrupa 
ve Amerika'ya mütemadiyen talebe yo Ilıyacak 
ve bunların miktarını da günden güne .artırmak 
durumunda bulunan ıbir millet olarak Avrupa'
da tahsil etmelini âdeta bir eetfa ile karşılar gibi 
buraya bir 'hüküm koymak vıe bunlara normal 
hizmet müddeti üstünde 35 - 36 senelik"bir hiz
met tahmil etmek hiç de yerinde olmıyan bir 
şeydir. Meselâ Avrupa'da 5,5 sene tahsil eden 
ibir vatandaş, 25 yıl, 11 yıl daha 36 yıl devlet 
hizmetinde işe yaramaz «bir halde kalması ve 
emekliliğini talep edıemem'esi kaydı adalet kai-
deleri'yle ve adaleti şiar edinmiş olan Yüksek 
Meclisimizin prensipleriyle kabili telif değildir. 
Hükümet ve komisyondan bu talebimizin is 'afi 
için metne ıbü şekilde 'bir kaydın kolnımasına mu
vafakat buyurmasını ve ona ıgöre huzurunuza 
getirmesini istirham ediyorum. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDI HÜSMAN (istanbul) — Ettendim ; .ev

velce konuşan arkadaşımız iki noktaya itiraz 
ettiler. Birisi'; B (bendinin birinci fıkrasında «ku
rumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aran
maksızın» ... Mevzu budur. Bu hükmü derhatır 
'buyuracak bâzı arkadaşlarımız burada mevcut
tur. Bu, Yüksek heyetinizi celselerce iş'gal' eden 
bir «mevzudur. Bidayette hiçbir kaydı İhtiva et
miyordu. Şûrayı Devlete gitmişti. Orası da ku
rumlarının bu yolda verdiği karaırları bozmuştu. 
Bu idari bir tasarruftur, binaenaleyh bu karar-
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| 1ar 'aleyhine benim «tetkik edip karar vermek 
I hakkımdır demişti. Halbuki maksat (bu değildi. 

Maksat bir tekaütlük prensibi idi. Nasıl 'alâkalı
ya o zaman için 30 sene sonra temekti olmak 
hakkı 'tanınmış •im, ait «olduğu daireye de bu hak 

! tanınmıştı. Bu «tanınua hakkı da kanunun bida
yeti tedvininde mutlak idi. •Bunun1 üzerine bu 
mutlak hükmün.kem aliyle yürümesini temin için 
ayrıca bir tefsir kararı ile bu iş halledildi. Bil'â-
hara maddenin nihayetine; idari ve kaızai «merci
lere başvurulamaz» diye bir hüküm kondu. 

Şimdi «böyle bir •tarihçesi olan bir meseleyi 
yeniden yerinden siarsmak ve «lüzum görüldüğü» 
kaydını çıkartmak ve bunun 'mukabilinde «ida
renin yapacağı 'tasarrufların aleyhine idari kaza 
merciine gidilemez» 'esbabı mucibesiyle «başvu
rulamaz» kaydını kaldırmak hakikaten idari ka
zaya 'müracaata tekrar yol açacağı gibi, bir 
manzara verir bu metne. 

Muhterem arkdaşlar, idarenin memurları 
hakkında uygulayacağı her hareket bir idari 
tasarruftur. Bu idari tasarruflar dolayısiyle, 
arkadaşların da kabul edeceği gibi, alâkalı ta
rafların Şûrayi Devlete gitmesi mümkündür. 
Şu halde (lüzum gördüğü takdirde) kaydını 
kaldıralım demek, kayıtsız şartsız bu hakkı 
kendilerine tanımak olur. Binaenaleyh bu kay
dın kaldırılması asla doğru değildir. 

Esasen cümlenizce de malûm olduğu üzere 
bu madde üzerinde uzun uzadıya durulmuş ve 
bugünkü durum vücuda getirilmiştir; şimdi 
bu maddeyi tekrar harekete getirmek asla doğ
ru olmaz. Ve teklif te buna müteveccih değil
dir. 

(Ceza bakımından takibat veya muhakemeleri 
yapılmakta olanlardan bu durumda bulunanla
rın istekleri takibat veya muhakemeleri sonu
na bırakılır.) Bundan tabiî bir şey olamaz. 
Çünkü muayyen cezalarla cezalandırılacak ve
ya cezalandırılmış olan iştirakçi, yani memur 
veya müstahdem tekaütlük hakkından mahrum
dur. Kanun böyle emrediyor. Zaten burada hu
kuk bakımından değil, ceza bakımından taki
bata mâruz kalmış olan iştirakçinin muhakemesi 
henüz bitmeden, netice tahakkuk etmeden, 
aktüer hesabını ona göre yapmış olan müesse
seyi muhakeme safhasında maaş bağlamaya mec
bur etmek doğru bir şey değildir. Bu arkadaşı
mız bu kanunla maaş katını mucip olmıyacak 

I bir ceza ile cezalandırılırca zaten bütün istih-
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kakını toptan alacaktır. 28 000 lira ihtilas etmiş, 
hiyaneti yataniye ile mahkemede olanlar, aksi 
takdirde bunun içine girebilirler. Bu itibarla 
bundan evvelki emeklilik mevzuatında yer al
mıştır, ecnebi mevzuatında yer almıştır, onun 
için takibat sonunda, temenni ederiz ki bu ar
kadaş maaş katını icabettirecek bir fiilin sa
hibi olmaz ve bütün haklarını toptan, olduğu 
gibi alır. Onun için her iki nokta hakkındaki 
teklifin doğru olmadığını ve eğer arkadaşımız 
böyle bir teklifi yazılı olarak vermişse t'unun 
reddini bilhassa rica ederim. 

" RE IS — Komisyon adına Halil İmre. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSİ HALİL 
ÎMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım; Dev
let Şûrasının idari kaza çalışmaları üzerinde ko
nuşurken, buna ait emsalleri, geçen yıllar tat
bikatını bir kere daha hatırlatmak doğru değil
dir. Yalnız raporumuzda, da arz ettiğimiz gibi 
bu «lüzum görüldüğü takdirde» ifadesiyle me
muru ekliliğe idarenin sevkı hakkında hukuki bir 
tatbikat teessüs etmiştir. 

îdari kaza muhitinde (lüzumluluk) aramak 
endişesiyle idari tasarrufların, Hükümet tasar
ruflarının mâruz kaldığı avakıp göz önünde tu
tularak, yani Hükümet tasarruflarının, idari 
kaza m ercilerinden mâruz kaldığı iptal kararları 
tevali edince, Hükümet, Meclisten bir tefsir is
tedi. Meclfe, «lüzum görüldüğü takdirde» ifadesi 
üzerinde' bir tasarruf yapmaksızın, «lüzum gö
rüldüğü takdirde» ifadesini, nasıl Devlet Şûrası 
lüzumlu tuğun tefsirinde kendisini salahiyetli gö
rüyorsa, Meclis te kendisinin salahiyetli olmadığı 
hakkında karar vermiş, tefsir yapmış bulunmak
tadır. Bunu takiben 6221 sayılı Kanun da gel
dikten sonra aynı hüküm orada da bir kere daha 
teyidedilmiş bulunmaktadır. ' 

Şimdi, muhterem arkadaşımızın teklifi gibi 
aşağı yukarı idari kaza, idari hukuk sahasında 
teessüs etmiş bir tâbiri çıkarmak suretiyle, yani 
idari kazanın anlayış sahasını, tefsirsiz, hükümsüz 
ve emsalsiz bırakırsak bu da, elbette Hadi Bey 
arkadaşımızın dediği gibi, yeniden bir takım mah
zurlar tevlidedebilir. Bu itibarla, muhterem İh
san Bev arkadaşımın elbette çok daha iyi tekdir 
edebileceği gibi, bu sahada müesses hukukumuz 
mevcuttur, tedvini ile, tefsiri ile ve kararlariyle 
mevcuttur. Bu itibarla bunun ilgasına lüzum 
yoktur. 
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Bir noktayı daha arz edeyim: Arkadaşlarımız 

maddenin bütün bendierî üzerinde konuşma te
mayül ünd edirler. 

Şu noktayı arz edeyim ki; mütaakıp konuş
malarda bilhassa bu nokta anlaşılmış olsun. 

Arkadaşlarım, bu maddede yalnız bir bend 
tadil mevzuudur. Hattâ tedvin bakımından müm
kündü ki,-sadece tadil olunan hükmü kanun 
olarak getirelim, diğer bendleri tekrardan tevak
ki edelim. Fakat bu kanunu bir kere daha mü- . 
zakereye arz etmiş olmak gibi, müzakerenin ge
nişleme istidadını evvelden tahdidetmek gibi bir 
şey olurdu. Fakat kanunlarda bend bend, fıkra, 
fıkra tadil müteamel Olmadığı için hiç olmazsa 
bir fıkra bütünlüğü ile bir kanun tadili şeklin
de sevk edilsin diye (B) fıkrasının tamamı kanu
nun içine alınmıştır ki, hakikatte yalnız bir bend 
tadile mâruzdur. Bu itibarla bu sahada tatbikat 
bakımından endişe duyan arkadaşlarımız veyahut 
hususi bir noktai nazar sahibi olan arkadaşları
mız elbetteki milletvekili olarak bir kanun, bir 
tadil kanunu ile gelebilirler ve ancak o zaman bu 
teklifin kanunun heyeti umumiyesiyle ahengi alt
lı üstlü maddelerin birbiriyle tenazuru ancak o 
suretle temin edilmiş olur. Bu itibarla gerek 
cezaya mütaal'lik, gerek memleket dışına mütaal-
lik olan iki misli bir müddet olar?k hesabın tâ
yinine mütaallik olan fıkraların b.ı kanunun ta
dil maksadı ve hedefi dışında olduğundu arz etmek 
islerim. 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY {Ordu) — Muhterem arka

daşlar, müzakere ettiğimiz maddenin B fıkrası
nın son paragrafı üzerinde mütalâasını beyan 
eden Yozgad Mebusu İhsan Bey arkadaşımın 

' takriri lehinde konuşacağım. Takrir hakikaten 
üzerinde durulması icabeden bir noktanın tav
zihi hususunda çok lüzumludur. 25 hizmet yılı
nı doldurmuş olanların dairelerince re'sen te
kaüde şevkleri hakkındaki evvelki hüküm, Dev
let Şûrası kapısını açık bulunduruyordu. Bu 
hükme istinaden tekaüde sevk edilenler Devlet 
Şûrasına müracaat ettiler; tevali eden bu mü
racaatlar karşısında gerek Sözcü, gerek Hadi 
Bey arkadaşlarımızın buyurdukları .veçhile bir 
tefsir karam ile bu kapı kapandı. Ama, bu iş 
bu şekilde re'sen tekaüde sevk edilenlerin hak
larını aramak hususunda ayrı, bir kapı arama
larına saik oldu, ne oldu? Meclise müracaat et
tiler. Büyük Millet Meclisine vâki olan müra-
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caatlardan birkaç tanesi - dokuzuncu devrenin 
kapanmasından evvel Dilekçe Komisyonunca' 
nazarı dikkate alınarak bunların tekaütlükleri 
üzerinde dairelerince. verilmiş olan kararlar 
ref'edilmiştir. Binaenaleyh bu keşmekeşi tama-
miyle bertaraf etmek için. bendeniz de İhsan 
Bey gibi düşünüyorum. (Lüzumu halinde) kay
dını çıkartıp doğrudan doğruya kurumlarına 
tam bir salâhiyet vermek suretiyle maddeyi 
yuzuhlu bir şekilde tedvin edecek olursak B. M. 
M. Dilekçe Komisyonuna vâki olacak müraca
atları, hücumları önlemiş oluruz. 

ikinci teklifleri hakkında muhayyer olduğum 
için fikir beyan etmiyeceğim. 

REÎS — ihsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim; 

evvelâ arz edeyim, takrirde ikinci bir nokta 
var. Onun izahını unutmuşum. Bu nokta çok 
mühimdir, alâka çekicidir, çok enteresandır. 
Tadil talebim şu. 

Bu Tekaüt Kanununun tatbikattaki adını 
size söyliyeyim, ilmi cifirdir. Bunun içinden çık
mak hayli zordur. Birçok hükümlerini anla- * 
mak için beş on defa okumak, üzerinde hayli 
uğraşmak lâzımdır. Birbirine kilitli hükümleri
ni çözmek için hususi maharet ister. Eğer sa
det harici diye Reis Beyin sözümü kesmiyece-
ğini bilsem size bunları anlatmak isterdim. Şim
di elimize bir fırsat geçti. Bir maddenin tadili* 
üzerindeyiz. Bu kanunun-39 ncu maddesinin B 
fıkrasını kaldırıyoruz yerine başka bir bent 
ilâve ediyoruz. Fıkranın ilk harfinden son har
fine kadar münakaşa edebiliriz. Ben bir tak
rir verdim. Maddenin tadilini teklif ediyorum. 
Nazarı itibara alıp almamak hususu Yüksek 
Heyetinizin bileceği bir iştir. Bu kanunda müş
külât doğuran hükümlerden birisi de kurum tâ
biridir. Bu tâbir nereden çıkmış ve nereden alm-
mı'ştır? Bu kanunu hazırlıyan heyete bendenizi 
de göndermek istediler; ne yapalım ki, işlerin 
çokluğu buna imkân vermedi, gimdi bu hu
susta bildiğimi arz edeyim : istimlâk Kanun
larından sonra tenevvü arz .eden kanunlardan 
birisi de Tekaüt Kanunudur. Her müessesenin 
kendine mahsus bir kanunu vardı; frunlar tev-
hidedildi, çok güzel bir iş yapıldı. Yalnız ayrı 
ayrı hususiyet arz. eden bu müesseselere ait hü
kümleri birleştirmek takdir buyurursunuz ko
lay bir iş olmadı, işte kurum tâbiri bu arada 
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iktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunlarından 
alındı. Şimdi kurumdan ne kasdediyoruz, bunu 
açıklamak gerekir. Tekaüt muamelesi muhtelif 
safhalar arz eder. Eski kanunlarımız bunları 
çok açık olarak ifade etmişti, çok güzeldi. Bu 
camianın «içinde güzel hükümler kaybolmuştur. 
Bunları : Tahsis, tediye, emekliye sevk olarak 
üç safhada toplayabiliriz. 

Şimdi .evvelâ memurun faal statüden .emekli 
statüsüne intikal .ettirmek için bir muamele lâ
zım. Bunu kim yapar? Elski mevzuatımızda bu 
gayet açık olarak ifade edilmişti; muayyen 
makamlar yapar'dı. Yani sivillerde vekilı;n mu
dili ile ve askerlerde de Millî İrade ile yapılırdı. 
Tahsis, dairesi t a raf undan yapılır ve Divanı Mu-
'haselbatm vizesi ile kes'bi katiyet e'derdii. Tedi
ye ise, muntazam borçlar dediğimiz hesaptan 
Maliye Vekâletinde ödenirdi. ('Sadede geliniz 
sesleri) Sadedin tam içindeyim. Takririmi izah 
için bunları ifade etmek: mecburiyetindeyim. 
Anc'alk hatibin silsıilei kelamını bozmak, Meclis 
konuşmalarını faydalı kılmaya ve hakikata vu
sule hadim bir yol olmak. Tâlyin eden makamla 
kurum arasında her vakit tetalbük bulunmaz. 
Size tipik ibir misal vereyim. Belediye de, şe
ker şirketi de birer kurumdur. Belediyede mü
hendisler, doktorlar vardır ve bunların tâyini 
Nafıa Vekâleti ve Sıhhat Vekâleti tarafıddaıı 
yapılır-. Vekâletçe tâyin edilen 'bu memuru 25 
seneyi ikmaline binaen re'sen tekaüde sevk ede
cek makam neresidir? Şunu aritr parantez arz 
edeyim ki; sin haddinden dolayı tekaüde sevk 
işinde tatbikatta büyük bir ihtilâf yoktur. Çün
kü bu hemen hemen otomatikman cereyan eden 
bir mahiyet arz eder. Müşkülât hizmet had
dinden dolayı emekliye şevktedir. Tatbikat is-
tişari bir mütalâaya dayanarak yürümektedir. 
Bu işte Maliye Vekâleti başka türlü düşünür, 
Emekli Sandığı başka türlü düşünür. Ve ni
hayet Şûradan bir karar almak mevkiinde kal
dılar. Şûrayı. Devlet de kanundaki kurum tâ
birini teklifime uygun şekilde karara bağladı. 

Bu sebeple kurum tâbirinin tavzihinde za
ruret vardır. 

Bir misal arz edeyim: Belediyeye üc gün 
'evvel Sılhhat Vekâleti bir doktor tâyin etmiş; 
Ibelediye bunu kabule ve kadrosuna göre maaşı
nı tediyeye mecburdur. Fakat belediye1 reisi 
tâyin edilen bu zatı 25 seneyi ikmal etmişse 
'derhal tekaiüde sevk edebilecektir. Günkü ku-
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rumu belediyedir. Şu halde Vesayet idaresini 
nıurakatbe ve kontrol salâhiyeti nerede kalır? 
Bırakınız murakabeyi, bu hal; idare hukuku
nun esateına ve bir tasarrufu bozup, omun yeri
ne başka bir tasarruf almalk salâhiyetinin an
cak o tasarrufu tesis eden makamın salâhiyeti 
dâhilinde olacağı kaidesine ayikırı olur. Bina
enaleyh bir memuru 25 seneyi ikm'al ettikten 
sonra tekaüde sevk etmek salahiyeti, tâyin eden 
'bir makaima verilmelidir. Kurum ile tâyin ede/n 
makam ayrı, kurum bu salâhiyetini tâyin ma
kamından karar aldıktan sonra yapa'bilmelidir. 
Tatibikat da bu merkezdedir. Bunu kanunlaş
tıralım, bir valiyi kurumu olan Dahiliye Ve
kâleti değil, Vekiller Heyeti Re'sen tekaüde 
sevk edelbilir. 

Şimdi dikkat nazarınızı daJha mühim bir 
noktaya ce'llbedeceğim. Büyük Millet Meclisin
ce seçilen Devlet Şûrası azasının kurumu ne
residir? Deminden heri müzakereye dikkat edi
yorum, kurum deyince hatıra hep vekil, Baş
vekil geliyor. Hayır edendim, hu her vakit böy
le değildir. Şûra mensuplarının kurumu Dev
let Şûrasıdır ve kurulm başkanı da Devlet Şû
rası Reisidir. Şu halde 26 seneyi hitiren 2 nci 
reits ve azaları diğer memurları gibi Devlet Şû
rası Reisi tekaüde sevk edecektir. Maddeden 
hunu mu kasdediyoruz? Bu takdimde teşriî bir 
tasarrufun idari bir tasarruf ile iptaline cevaz 
vermiş olmaz mıyız? Haydi bir tevsi yapalım, 
Deflet Şûrasının Başbakanlığa bağlı olması ve 
Başbakanın birinci derecede âmiri itia bulun
ması dolayisiyle Başvekil yapsın, diyelim. Bu 
takdirde arz ettiğim mahzur kalkar mı? Şimdii 
Adliye Vekili arkadaşımızın işaret buyurduk
ları Şûra kararını tekrar iẑ alh edeyim. Karar
da şu neticeye varıldı. Hükümete dend'i ki, 
yapacağınız iş şudur: Hizmet haddinden dolayı 
emekliye sevk işini; memuru kim tâyin etmişse 
o yapar. Devi et Şûrasının Ikaran işte ıbudur. 
Kurumdan maksat: Tâyin ve (tahsis işini yapan 
aynı makam, ise ortada bir mesele yok. Ama 
ayrı ayrı makamlar ise ıtekaüde şevke, tâyini 
yapan makam salahiyetlidir. Tadil teklifinin 
istihdaf ettiği de budur. Devlet Şûrasının sa
rih -kanaati de bu yoldadır. Binaenaleyh madde
ye vuzuh verelim ve ıteveıllüdedecek ihtilâfları! 
onliyelim. Şûraya müracaat edilemez kaydına 
rağmen ibu işe nasıl <bak:ılabileöeğinin bir misa
lini vereyim : Biliyorsunuz bir Hariciye Tasfiye 
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Kanunuı vardır. Oonker isminde 'bir zat tasfiye 
edilmişti, Şûraya dâva açmıştır. Hükümet mü
dafaasında demiş k i ; bu kanunda Devlet Şû
rasına münaoaat edilemez kaydı vardır, bina
enaleyh sen bu dâvayı reddetmek mecburiyetin^ 
desin, dâvaya bakamazsın. 

Devlet Şûrasının kararanda bu hususa taal
lûk eden fıkra şudur : 5252 sayılı Kanunda Da-
nıstaya müracaat edilemiyeceği yolundaki hük
mü, idari tasarrufun takdir unsuruna ıtaailûk 
eden kısmının kontrol dışında Ikalacağı şefelin-
de mânalandırmak gerek nazari ve gerek mev
zu hukukun esasları ile daha uygun düşeceği
ne binaen dâvanın iptidaen ademi mesmuıyetine 
karar verilmesi yolundaki iddia kalbule şayan 
olmaz. 30. I I I . 1950 «O. O. K. H. ve 128» diyor 
ve 'dâvaya bakıyor ve tasfiye heyetinde bu zait 
ile .husumetti olan birisi bulunduğu için emekli 
muamelesini şekil noksanlığından dolayı iptal 
ediyor. 

'Görüyorsunuz ki, bu işlerde (tazyikten fayda 
yoktur. Devlet Şûrasına müracaat edemez1 kay
dı ancak takdiri tasarruflara müdahaleyi önlü
yor. Bunun için ise esasen arz ettiğim sebep
lerden dolayı idari kazaya müracaat edilemez 
Ikaydıına lüzum yoktur. Vâzıı ikanunun kasdını, 
Anayasa muvacehesinde Devlet Şûrası gibi an
lamak hiç de hukuk esaslarına aykırı olmaz. 

Şimdi işin mühim bir noktasına temas edece
ğim. Teşriî tefsirde Meclis nasıl .mutlak hir sa
lâhiyeti haiz ise, arkadaşlar kabul etmek lâ
zımdır ki, kaza mercii de kazai tefsirde elbette 
mutlak ıbir salâhiyete maliktir, bunu îböyle 
'kabul' etmek hukukun ve adaletin icahıdır. Vâ-
zıı kanunun buradaki kasdı bendenizice de sa
dece takdir unsuruna nıütaalliktir, aksi tez 
idari ihtilâftan mütevellit dâvalar için vatan,-
daşlara kaza mercilerinin (kapısını kapamak, 
olur ki Anayasa hükümleriyle ve hukuk devleti 
prensipleriyle telif edilemez. 'Malûmunuzdur; 
hulkuk devleti demek idari tasarrufatmii kazai 
murakabeden geçirmeye muvafakat eden Dev
let demektir. Teminatı da kaza merciidir. Dik
kat edelim, ibirçok kanunlarda yer alıyor ve 
yol almaya haşlıyor. Onun için salâhiyet ve 
şekil noksanına hakılır, kurumun şekil kusuru 
ıslah edilir. Kurum tekrar işe bakar, noksanı 
ikmal ve mumaileyhi ıslah eder. Devlet Şûrası 
işte bu esasa binaen ve İbu kayda rağmen şekil 
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noksanı iddiasiyle açıl'an dâvaya bakacaktır. | 
(Demin işaret ettiğim 'belediye,' doktoru kendi- i 
sdni Sı'Mıaıt Vekili tâyin ettiği kurumu olan i 
belediyenin ne'sen emekliye çıkardığından şikâ
yet edecektir. Elbette (buna bakılacaktır. Çün
kü takdir unsuru iıle bir alâkası yoktur. 

Yine malûmunuzdur, Hükümet tasarrufu lis
tesi de içtihaden meydana gelmiştir. Bunu, ka
nunlar tâyin ve tahdidetmiş değildir. Ben re'-
sen emekli işinin tekaüde sevk edilecek kimselerin 
tayinlerindeki usule tevfikan ve tâyin eden ma
kamlardan karar almak suretiyle kurumlarınca | 
yapılmasında hiçbir mahzur görmüyorum. Hat
tâ bunda hukuki zaruret olduğuna kaniim. Bu 
hukuk kaidesi iyi tatbik edilmek şartiyle hangi 
müessese olursa olsun nasılsa sızmış veya sonra
dan işlemez bir hale gelmiş olan ve hizmete ma
zarratı tahakkuk etmiş olan unsurların zararla
rını önlemeye hizmet edecektir. Ama evvelâ de
vemizi bağlıyalım sonra Allah'a emanetx edelim, 
yani tedbir alalım. 

Efendim, lüzum kaydı çerçevelendi buyurdu
lar. Arz etiğim nokta teşriî ve kazai çerçevenin 
yekdiğerine intibakını ve açık kalan boşluğun 
doldurulmasını temine hadim olacaktır. 

Bir kelimeyi kaldırmakla işi halletmiş olaca- 1 
ğımıza kaniim. Meselâ, 65 yaşındaki bir memuru \ 
68 yaşma kadar temdit ediyoruz. Buna ait hü- I 
kümde lüzum kaydı yoktur, idarenin canı isterse j 
birer sene temdit eder. Bunun için şimdiye ka
dar tek bir dâva açılmış ve mahkeme kapısına 
gidilmiş değildir. Sebebi; tamamen takdire bıra
kılmış olmasıdır. Kimse diyemez ki benim elim 
ayağım tutuyor, beni 68 yaşma kadar çalıştırın. 
Dese de bunu idari kaza mercii kabul etmez. 
Çünkü bu salâhiyet, sebep ve şartlara bağlan
mamıştır. Doğrudan doğruya idarenin takdirine 
bırakılmıştır. Binaenaleyh bu lüzum meselesini | 
buna istinaden arz etmiş bulunuyoruz.. i 

Üçüncü noktaya; yani muhakeme altındaki
lerin emekliliğine gelince : Dediler ki, başka dev
let mevzuatında vardır. Hangisinde vardır?. Bil- j 
miyorum, tasrih etmediler. Bu da umumiyetle j 
hukuk esasları gibi bazen lehte ve bazan aleyhte j 
delil olarak kullanır. Ama tasrih ve teşrih edil- ; 
imez. I 

Bir şey daha dediler efendim, katil i 

ne bileyim, hırsız şu, bu, hattâ casus, bunlara \ 
daimî maaş verelim. j 

Arkadaşlar, hiçbir vatandaşa tâbi olduğu 
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mahkemeden verilip katiyet kesbedineeye kadar 
bir mahkûmiyet damgası vurmak salâhiyeti ne 
fertte ne camiada vardır. O kimsenin adı da 
maznundur. Bilmiyoruz ne olacak mahkeme na
sıl bir karar verecek. Şek ve şüphe ite 
ve her hangi bir ihtimale müsteniden 
bir kimseyi kanuni hakkından mahrum 
etm'ek salâhiyetini nereden ve hangi hu
kuku esastan alıyoruz. Mademki, kanun su
kut seb'eplerini çerçevelemiştir. Bekliyeceğiz. 
O vakte kadar her vatandaş masumdur. Ve ka
nun ve cemiyet nazarında asla mahkûm sayıla
maz. Binaenaleyh sukat etmiyen bir hakkın 
tanınmaması sadece bilmiyorum ama, bir tasar
ruf zihniyetinin mahsulü olsa gerektir. Adalette 
bir söz vardır; bin suçlunun kurtulması bir maz
lumu mahkûm etmekten ahvendir. Şimdi her 
hangi şüphe ve zan altında geçen ve senelerce 
devamı mümkün olan bir fasıladan memur açık 
maaşı alamaz, memuriyete dönmekten vazgeç
tim beni 'emekliye çıkarınız der, hayır deriz. 
Bu, hal takdir buyurursanız ne hukuk ne de 
nasafet kaideleriyle kabili teliftir. Takririn ka
bulünü tekrar rica ediyorum. 

RElS — Kifayet takriri vardır. Söz Maliye 
Vekilinindir. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, bendenz muhterem ar
kadaşımızın takririnin kabul 'edilmemesini rica 
edeceğim. Sebebi de şudur: 

Eğer yanlış anlamamışsam arkadaşımın ver
miş olduğu takrirde bir cümle var: Diyor ki, 
tâyin ve intihaba yetkili makam ve mercilerden 
karar almak suretiyle kurumları da em'ekliye 
sevk edebilir. Yani yanlış anlamışsam bu cüm
lenin mânası, Devlet Şûrası, Divanı Muhasebat 
azalarını ve reislerini kim intihap eder, B. M. 
Meclisi intihap eder, onu tekaüde sevk için, 
tâyin ve intihaba yetkili makam ve merciden 
yani B. M. Meclisinden tekrar karar almak lâ-
zımgelecektir, bir. 

Profesörler.. Profesörleri kim tâyin eder? 
Hükümet. Fakat onları intihabeden senatodur. 
Bu profesörü tekaüde sevk için senatoya gidi
lecektir. O takdirde bu kanun bu şekilde çık
maza girecektir. Anladığım budur. 

Şunu da arz edeyim : Üniversiteler Kanunu
nun 28 nci maddesine göre profesörlerin ve 
ordinaryüs profesörlerin, tâyinleri, fakülte pro-
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iesörler kurulunun seçimi ve senatonun uygun 
bulması ve Millî Eğitim Bakanının teklifi üze
rine müşterek kararla yapılır. Yani buraya 
hem tâyin hem intihap, hepsi girmiş bulun- !" 
maktadır. Böyle bir karışıklığın içine girmiş 
olacağız. i 

Devlet Şûrası Kanununun şimdiye kadar ; 

konuşulan fıkrası şudur : (Bu kararların aley- j 
hinde hiçbir suretle idari kaza merciine baş 
vurulamaz). Arkadaşım bunun da teemmülünü ! 
söylüyor. Bu lâyihanın kanunluğu muhterem • 
heyetinizce kabul olunduktan sonra, hayır biz ; 
bunu tanımıyoruz ve Devlet Şûrasına gideriz, \ 
şeklindeki bir mütalâanın yeri olmamak lâzım- ; 
gelir. j 

Arkadaşımın demin vermiş olduğu misali de ; 
varit göremem. Bu mevzu başkadır. Şirketle j 
Hükümet arasında yapılmış olan mukavele | 
başkadır, bu iş de başkadır. Bir kanun mevzuu I 
vardır. Kanuna böyle bir madde konduğu za- | 
man, artık Devlet Şûrasına giderim denemez. ] 

Kurum tâbirine gelince; arkadaşlar. Emekli j 
Sandığı Kanunu 136 esas madde, 92 muvakkat ! 
maddeden ibaret büyük bir kanundur. Bu, ku- ; 
rum tâbiri sadece, şimdi konuşulan fıkra için- \ 
de mevcut olan bir tâbir değil, Bu kanunun yi- i 
ğmla olan maddeleri arasında yer almış bir ke- j 
limedir. Bu fıkradaki kurum tâbirini çıkarmak- i 
la yanlış anlaşılmış olmasının önüne geçemeyiz. j 
Ancak bunun ıslahı hususunun Emekli Sandığı | 
Kanununun ıslahı ele alındığı zaman ortaya \ 
konması ile imkân görmekteyim. Onun için ar- J 
kadaşımm takririnin kabul edilmemesini rica j 
ediyorum. (Doğru sesleri) ı 

REİS — Cemal Kıpçak. ] 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte- | 

rem arkadaşlar; bu mevzuda ben kendimi söz j 
söylemeye salahiyetli görmüyorum. Yalnız ge- i 
çen sene rastladığımız bir hâdiseyi burada mev- j 
zuubahsetmek isterim. Bundan da maksat, ! 
bunun çaresinin Yüksek Meclisçe bulunmasıdır, i 

Arkadaşlar tarafından idari, hukuki, kazai J 
hususları izah edildi ancak bu izahların tür- j 
lü türlü olması insanı teşevvüşe sevk ediyor, j 
Fakat neticede t i r kanaat tahassül ediyor, j 
Şimdi, Şûrayi Devlete gidemiyen insanlar, mil
letvekillerine baş vuruyorlar ve haksızlığa uğ- j 
radıklarmı söylüyorlar. Ve bunların içinde ha- i 
kikaten, mantıki esbabı mucibeye dayananları 
vardır. Geçen devrede Bütçe müzakerelerinde 

İMİ C : 2 
ve ilgili kanunlar dolayısiyle de ben yüksek 
huzurunuza bir hâdiseyi getirmiştim. Haksız
lığa uğrayan bu gibi vatandaşlar Arzuhal En
cümenine gitmiş encümen bu hakkı teslim et
miş, fakat mebuslardan bir arkadaş bu karara 
itiraz edince tekrar komisyona gitmiş- müza
kere için mesele Meclis 'Heyeti Umumiyesine 
gelmişken, Meclis dağıldı, ve bu iş kaldı. Şim
di t u gibi hâdiseler tekrar Meclise gelebilir, 
ve Mecliste müzakere edilir. Bunu katı karara 
bağlamak, yani lüzumu takdirinde mi denecek, 
denmiyecek mi, ne olacaksa bir şekil vermek 
lâzımdır. Vatandaşın bir yere müracaat hakkını 
da nezedemezsiniz. 

Buna öyle bir formül bulmak lâzımdır ki 
hakkı zıyaa uğrıyan vatandaş hakkını aramak 
imkânını bulabilsin. Büyük Millet Meclisine ge
liyor, burada müzakere ediliyor ve biz karar 
verdik, bu vatandaş Büyük Millet Meclisine 
müracaat edemez, bilmem Dilekçe Encümeni 
bunu nazarı itibara alamaz dendi. 

Şimdi bendeniz takrir vermiyorum. İhsan 
Beyin noktai nazarına iştirak edeyim dedim. Fakat 
Maliye Vekilinin izahından sonra geri çekilmem 
lâzımgeldi. Çünkü bildiğim mesele değildir. 
Haksız bir muameleye uğrayan her vatandaş 
mebusuna gelip halini anlatmalı ve bu Büyük 
Millet Meclisinde müzakereye mevzu olmalıdır. 
Bunu Emekli Sandığının hükümleri arasında 
derpiş ederek, ya hükümleri katiyetle belirte
lim. Lüzum, takdir gibi lastikli bir cümle ko
yup da lüzumun mevcut ve ademimevcudiyetine 
karar alacak makam aramak zaruretinde kal-
mıyalım. Katiyetle, kurumu mu, vekili mi? Ma
kamı ne ise emekliliğe sevk eder şeklinde bir 
hüküm emekli sandığı kanununa konulmak 
şartiyle bendeniz bu kanuna taraftarım. 

REİS — Söz alan daha iki arkadaş vardır. 
Fakat bir de kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Riyasete 
Madde hakkındaki görüşmeler kâfidir. Oya 

arzını arz ve teklif ederim. 
Amasya Ankara 

Mustafa Zeren Atıf Benderlioğhı 

REİS —; Reyleriniz'e aa*zediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 
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Madde hakkında verilmiş tadil takrirleri 

vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen ve tafsilen izah edilen ilmî ve içti-

hadi sebeplere binaen «B» bendinin aşağıdaki 
şekilde tadilini ve maddenin ona göre kaleme 
alınmak üzere encümene iadesini arz ve teklif 
ederim. 

1 nei fıkra ile 2 nci fıkra birleştirilerek şu 
şekli almalıdır : 

«B) Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldur
muş olanlar emekliye sevkını istiyebileeekleri 
gibi; seçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin 
daimi encümen azaları hariç olmak üzere bun
ları, tâyin ve intihaba yetkili makam ve mer
cilerden karar almak suretiyle kurumları da 
emekliye sevk edebilir. Tahsis muamelesi bu 
tasvip üzerine tekemmül ettirilir.» 

«Ceza bakımından . . . . » diye başlıyan 3 ncü 
fıkra maddeden çıkarılmalı veya hiç olmazsa bu 
fıkra emekli hakkının sükutunu istilzam eden 
suçlara münhasır olmak üzere kabul edilmeli
dir. 

1 nci fıkranın tahrir tarzına göre « hiç
bir suretle kaza mercilerine müracaat edilmez.v 
yolundaki hükmü muhtevi 6 nci fıkraya da lü
zum kalmıyacağmdan maddeden çıkarılmalı ve 
diğer fıkralar olduğu gibi kalmalıdır. 

Yozgad Mebusu 
îhsan Aktürel 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Esbabı mucibesini şifahen arz ettiğim veçhi

le 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 6122 
sayılı Kanunla değişen 39 ncu maddesinin B 
fıkrasının 5 nci bendinin madde metninden tay-
yım Yüksek Meclise arz ve teklif ederim. 

> Çorum Mebusu 
Kemal Biberoğlu 

REÎS — îhsan Aktürel arkadaşımız tarafın
dan verilmiş bulunan takriri dinlediniz. Hükü
met ve komisyon bu takririn aleyhindedir. Tak
ririn nazarı dikkate alınıp alınmamasını reyleri
nize arz edeceğim. 

HULÜSÎ KÖYMEN (Bursa) — Usul hak
kında arz edeceğim. 

REÎS —• Buyurun. 
HULÜSÎ KÖYMEN (Bursa) — Efendim 

yüksek huzurunuza sevk edilen kanun 
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teklifi bir fıkraya münhasırdır. Deemin ko
misyon sözcüsünün de izah ettiği veçhile sevk 
edilen bir teklifin müzakeresi dışında raporun 
bir fıkrasını .ayrıca değiştirmek üzere tadili ve
ya büsbütün reddi, kanun teklifi hakkındaki iç
tüzük ahkâmına tebaan yapılır. Ona tebaan ya-
pılmıyan teklif ise ne reye konur ve ne de mü
zakere edilebilir. Şimdi burada istisna edilen 
müesseselere dahi, diğer memuriyetlerde olduğu 
gibi 25 senelik müddetin teşmilidir. Binaenaleyh, 
diğer fıkralar ne müzakere edilir ve ne de reye 
konur,, ancak müzakere edilecek şey, şimdi arz 
ettiğim istisna edilen memurların, tekaütlük hal
lerine taallûk eden fıkradır. Bu itibarla Riya
setten rica ediyorum, diğer teklifler görüşme 
mahiyetini alabilir, kanun t'eklifi mahiyetini 
alamaz, reye arz edilen fıkra yalnız bir fık
radan ibarettir, bunun üzerinde kâfi izahat 've
rilmiştir. 

REÎS — Efendim, Riyaset îhsan Beyefendi
nin teklifinin İçtüzük mucibince reye konula
cağı kanaatindedir, bu itibarla dikkat nazarla
rınıza arz ediyorum, nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dikkat na
zarına alınmamıştır. 

Kemal Biberoğlu arkadaşımızın teklifini ise 
içtüzük gereğince reye arz edilecek mahiyette 
görmemiştir, onun için reye arz etmiyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 40 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«İştirakçi veya tevdiatçılarm vazifeleriyle 
ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 
yaşını doldurdukları tarihtir. 43 ncü maddede 
yazılı olanlar dışında, hizmet müddetleri ne 
olursa olsun (60). yaşını dolduranlar hakkında 
da kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir. Bu 
vazifelere (65) yaşını dolduranların açıktan ve
ya naklen tâyinleri caiz değildir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun n'eşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Hikmet Bayur'un bu madde hak
kında bir takriri var okuyoruz efendim. 
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T. B. M. M. Başkanlığına 

3 neü madde için şu biçimi teklif ederim: 
Manisa 

Hikmet Bayur 

«Bu kanun neşri tarihinde m'eriyete girer, 
fakat üniversiteleri ilgilendiren hükümleri an
cak 1 Kastım 1954 ten itibaren uygulanır.» 

REÎS — Komisyonun bir fikri var mı efen
dim? 

ENCÜMEN REÎSI HALİL ÎMRE (Balıke
sir) — Hayır. 

RElS — Komiayon ve Hükümet buna taraf
tar değil. Takririn dikkate alınması hususunu 
reyiniz'e arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, tasarının tümü hakkında bir takrir 
var. Okuyoruz efendim. 

Yüksek Riyasete 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve muvakkat encümen mazbata
sının İçtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince açık 
oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Kars Malatya 
S. Atalay K. Güven N. Yetkin 

im Ö t 
Sinob 

N. Sertoğlu 
Kars 

R. Çakır 
Sinob 

V. Dayıbaş 
Malatya 

M. Kartal 
Kars 

T. Göle 
Kırşehir 

A. Bilgin 

i 
Malatya 

K. Kırıkoğlu 
Kars 
I. Us 

Erzincan 
H. Çanakçı 
Malatya 
T. Ünsalan 

Kars 
F. Aktaş 
Kırşehir 

0 . Alişiroğlu 
Kırşehir 

M. Mahmutoğlu 

. 
Malatya 
E. Doğan 
Sinob 

H. Tan 
Tunceli 
A. Bora 
Kars 

M. Hazer 
Kırşehir' 

0. Bölükbaşı-
Kırşehir 
T. Taşer 

REİS — Kanunun tümü açık oyunuza arz 
edilmiştir, sepetler dolaştırılacaktır efendim. Yal
nız reylerini kullanan arkadaşların salondan ay
rılmamasını rica ederim. 

(Reyler toplanıldı). 

Reylerini kııllanmıyan arkadaşların kullan
malar mı rica ediyorum. 

Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey verme 
muamelesi bitmiştir. 

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı için 
(377) arkadaşımız oylarını kullanmışlardır (344) 
kabul, (33) reddir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

23 Haziran Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

« • ^ 

Adıyaman'ın vilâyet olması dolayısiyle Tu-
tulca KÖyü halkı namına Ali Ertemir'in teşek-

6. — TELGRAF 

kür telgrafı 



t : İİ âî . 6. İÖ&4 Ö : â 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi .Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Mümtaz Tarkan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Faıin Dalaman 
Enver Karan 
Attillâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 377 

Kabul edenler : 344 
Reddedenler : 3 3 
Müstenkifler : 

Reye iştirak 'etmiyenler : 159 
Münhal mebusluklar : 5 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 

Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümııü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber
o n u 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 

Cevat Köstekçi 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğhı 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Eyüp Şahin 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Salâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sanalaıı 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğla 
Cemil önder 



Eıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Aîik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu| 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 

t : 11 21.6 
İSPARTA 

Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nahifi Şerif Nabel 

, 1954 C : 2 
Ali Muzaffer Tanöyer 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoglu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet TJnat 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MANİSA 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Ablükadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Faz.il Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Iş'bakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkef eli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçav, 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Muşta ia Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
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Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlıı 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

I : 11 21.6 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orhterk 
Pertev Sanaç 

. 1954 0 : 2 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okay-
gün 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

TOZOAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
KARS 

Fevzi Aktaş '; 

Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

MALATYA 
Esat Doğan 

Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 

Seyfi Kurtbtek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat (1.) 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (Rs: V.) 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

Ekrem Yıldız 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen (1.) 
Sabri Çonkar (1.) 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi En üstün 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 
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EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înce 

GİRESUN 
Mazhar -Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocakla 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (î.) 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Kemal Atay 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar (î.) 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

İZMİR 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 

I : 11 21.6 
Ekrem Hayri Üstündag 

KARS 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
ilanıza Osman Erkan 
do 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Osman Özbilen 

MALATYA 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

1954 O : 2 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Rami ozan Gümüşoğlu 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 

StlRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyoi 
Etem Erdinç 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet Özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Osman Turan 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muhlis Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 1 
Bursa 1 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 
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T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X 
içtima: F. S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası ( 1 /17 ) 

r. c. 
Başvekâlet 14 , VI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar ı , 
Tetkik Dairesi 

Şayi : 71/2566, 6/1890 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, bâzı maddelerinin; değiştirilmesi 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . VI 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

.ESBABI MUCİBE 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu hükümlerine göre, 25 fiilî hizmet yılını doldu
ranların arzulan üzerine ve 65 yaşını bitirenlerin de dairelerince re'sen tekaüde sevkedilmeleri 
kabul edilmiş ve bu kanunda âmme hizmeti ifa eden memurlar arasında, tekaütlük bakımından, 
bir tefrik ve istisnai muamele yapılmamıştı. • •* • . • ' ' '* ı 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ise; 
a) Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı ve yaşları 55 i doldurmuş olanların istekleri üzerine, 
b) 30 hizmet senesini bitirmiş olanlarla hizmet müddetleri ne * olursa olsun 60 yaşını doldur

muş bulunanların kurumlarınca re'sen, 
Emekliye ayrılabilecekleri kabul edilmiş ve ancak; 

Divanı Muhasebat, Devlet Şûrası, Temyiz Mahkemesi Reis ve azaları ile Divanı Muhasebat 
Müddeiumumisi, Başkanım sözcüsü, Cumhuriyet Başmüddeiumumisi, Üniversite Ordinaryüs 
Profesör ve profesörleri, seçilmiş belediye reisleri, vilâyetlerin daimî komisyon azalarından 30 
hizmet yılını tamamlamış olanlar bu hükümden istisna edilerek bunların 30 hizmet yılını bitirmiş 
olmalarına rağmen diğer memurlar gibi tekaüde sevkedilebilmeleri imkânı kaldırılmış ve hattâ 
asgari yaş haddi de 65 olarak tesbit edilmiştir. 

Son olarak; esaslı ve devamlı bir âmme hizmetinin ifasını teminen 30 hizmet yılını 25 seneye 
indiren 6122 sayılı Kanunda da bu istisna aynen muhafaza edilmiştir. 

Ger»ek 5434 sayılı ve gerekse 6122 sayılı kanunların mucip sebepleri arasında bu farklı ve 
istisnai muamelenin tatmin edici bir izahına raslanamamıştır. 

Hulasaten; bugün mer'i olan tekaütlük hükümlerine göre, 25 fiilî hizmet yılını dolduran me
murlardan, hâkimler de dâhil olmak üzere, vazifelerinde gerekli faaliyet ve muvaffakiyeti gös
teremedikleri için artık kendilerinden istifade 'edilemiyecekleri anlaşılanların kurumlarınca (Da
irelerince) re'sen tekaüd'e sevk edilmeleri, mümkün bulunduğu halde, yukarda mahiyetleri izah 
edilen mü'essese mensularmdan aynı duruma düşenlerin bu muameleye tâbi tutulmaları imkân-. 
sız bir halö girmiştir. 
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Âsılolan âmme hizmetinin mükemmel bir şekilde ifası olduğuna göre, kendilerine mevdu va
zifeyi ifa edemez bir hale düşen memurlardan 25 hizmet yılını dolduranların emekliye sevk edile
rek yerlerine bu hizmetin ifasına 'elverişli vasıfları haiz olanların alınmaları ve bu suretle âmm'e 
hizmetinin daha rasyonel tarzda ifası temin edilmek istenirken, vaz 'edilmiş bulunan bu ana pren
sip muvacehesinde yukarda sayılan mahdut zümrenin «emeklilik bakımından istisnai bir muamele
ye tâbi tutulmalarının izahı güçtür. Zira; âmme hizmetinin aksaması hususunda diğer memurlar 
için varit olan mahzurların hepsi tamamen bunlar için de mevcut bulunmaktadır. 

Vâzıı kanunumuz, âmme hizmetinin ifasını, Devletle memur arasındaki akdi bir münasebete 
irca ettiğinden, ne Teşkilâtı Esasiye ve ne de memurların statüsünü tanzim eden diğer hususi 
teşkilât kanunlarında tekaütlüğe ait istisnai hükümler vaz'etmiyerek, memur ve hâkimlere tanın
mış olan bâzı hak ve teminatla, tekaütlük muamelesi arasında bir münasebet görmemiştir. 

Bu daire ve müesseselerde kanunun aradığı teminat, her şeyden evvel bu vazifenin her türlü 
müdahale ve tesirden azade olarak ifası, ve bizzat kanun hükümleri ile kendi vicdanlarından 
ibaret olup yoksa bir memurun, bir hâkimin bütün aczine ve kabiliyetsizliğine rağmen muay
yen bir yaşa kadar mecburen vazifesinde alıkonulması mânasında değildir. 

Bilhassa, aynı statüye tâbi ve teminata sahip olanlar arasında emeklilik bakımından bir fark 
yaratmanın âmme hizmetini aksatacağı inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

Tatbik edilen bu istisnai muamele, Devlet hizmetinin rasyonel ve radikal bir tarzda işlemesine 
mâni olduğu gibi aynı kadro içinde bu vazifeyi daha mükemmel yerine getirecek olanların tâ
yin ve terfilerine de sed çekmekte ve bunların hizmet enerjilerini kırmaktadır. 

Binaenaleyh; bu istisnai muameleler sebebiyle aksıyan âmme hizmetini yoluna koyma düşün
cesiyle bu lâyiha hazırlanmış bulunmaktadır. Yapılan değişiklik esaslarına gelince; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin b fıkrası tadille, bu fık
rada istisna edilmiş olan memurlardan 25 hizmet yılını doldurmuş olanların da lüzumu halinde 
diğer memurlar gibi emekliye sevk edilebilmeleri temin edilmiş ve 40 ncı maddenin birinci fıkra
sında yapılan değişiklik ile ise hizmet müddetleri ne olure^ olsun 60 yaşını doldurmuş bulunan
lardan hizmetlerinden istifade imkânı kalmıyanlarm diğer memurlar gibi kurumlarınca re'sen 
emekliye sevk edilebilecekleri kabul edilmiş ve ancak hizmetlerinden istifade mümkün olanlarıı 
65 yaşını doldurduktan sonra dahi muayyen bir müddet daha vazifelerinde devamı imkânı muha
faza edilmiş bulunmaktadır. 
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Muvakkat Ene 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/17 
Karar No. 2 

Yüksıek 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun lâyihası Umumi Heyetin 14 . VI . 1954 
tarihli 8 nci İnikadında kurulması kabul edi
len Dahiliye, Adliye, Maarif, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden seçilen üçer azadan mürekkep 
Muvakkat Encümenimize havale edilmekle Baş
vekil, Adliye ve Maarif vekilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

* Kanun lâyihası; bir kısım memurlara ait 
statünün değiştirilmesi ve memurların âmme 
hizmeti görmelerinden mütevellit haklarından, 
emeklilik maaşına istihkak hakkının, hizmet 
müddeti ve yaş haddi ölçülerinin, memurlara 
tatbik edilen umumi kaidelere ircaıdır. 

Memurun hizmete alınması ve hizmetten çı
karılması hususundaki hukuki tasarrufların 
kaynağı, memurun tâbi olduğu kaideler toplu
luğu demek olan (Memur statüsüdür) ve memu
run hizmet dolayısiyle âmme idaresi teşkilâtına 
bağlılığında akdî bir mahiyetten ziyade statutaiT 
bir hukuki irtibat mevcut olduğundan statü de
ğişikliklerinde kaide, statünün memura temin 
ettiği ve bu suretle statü değişikliğine kadar 
iktisabettiği sübjektif hakların ihlâl edilmeme-
isnden ibarettir. Bu bakımdan statü ile iktisa-
bedilmiş hak ile, intizar edilen haklar farkına 
ibiThaısısa dikkat e'tmelk lâzımdır, ki; emeklilik 
muntazar haklar ıma'hiyetindeidıir. Türkiye'de 
memur statüsü; memurun hizmete giriş, hiz
mette müspet ve menfi vecibeleri ve mükellefi
yetleri ve hizmet ifası ve hizmete bağlılık yü
zünden temin edilen menfaatlere ve hizmetten 
çıkma ve çıkarılma kaidelerinin heyeti umumi-
yesidir. Emeklilik, esas itibariyle bir (hizmet
ten çıkma ve çıkarılma) olduğa gibi, emekli 
maaşı da memura faal hizmet yıllarının gayri-
faal yıllar için temin ettiği malî menfaatten 
ibarettir ve bu menfaatin devam ve intikali hu
susu, kanununda yazılı şartlara bağlı bir nevi 
hayat ve geçim sigortasıdır ve bu menfaat Tür
kiye'de hususi kanunla İktisadi Devlet Teşek-

mazbatası 

18 .VI . 1954 

Reisliğe 

külü mahiyetinde kurulmuş bulunan Emekli 
Sandığı marifetiyle temin edilmiştir. Muhteme
len Emekli Sandığı müessesesinin de bir Devlet 
müesseesi oluşundandır ki, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununda memurun Sandıkla olan 
alâka ve münasebetlerine dair hükümleri ya
nında memurun hizmet ve teşkilât ile olan alâ
ka, irtibat ve münasebetlerine dair hükümlere 
yer verilmiş bulunmaktadır. 

İşte bu yüzdendir ki ; gaye ve maksat bakı
mından memurun âmme hizmeti ve âmme hiz
meti teşkilâtiyle alâka ve irtibatına dair de
ğişikliklerin bir kısmı Emekli Sandığı Kanu
nunda değişiklikler yapılmak suretiyle temin 
ve tahakkuk ettirilmektedir. 

Kanun lâyihasının müzakeresinde derpiş 
ve derhatır edileceği tabiî olan bu mahiyet 
mülâhazalarından sonra lâyihanın memur hu
kuku sahasında getirdiği yeni hükümleri arz 
edelim. 

Bilindiği gibi 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrasiyle «eylemli süre
lerin 30 yılı ve yaşları 55 i doldumuş olanla
rın istekleri veya kurumlarınca re'sen» 

Emekliye sevkedilebileceklerini tesbit eyle
dikten sonra aynı maddenin (C) fıkrasiyle 
«40 ncı maddede yazılı görevler için karşıla
rında gösterilen yaşları doldurmaları üzerine 
kurumlarınca re'sen» emekliye sevkedüecekle-
rini, (B) fıkrasına nazaran bir istisnai hal 
olarak tesbit ve bu suretle eylemli hizmet 
süresinin hiç nazara alınmaksızın yalnız yaş 
haddiyle muayyen emekliliğe tâbi bir memur 
kategorisi ihdas etmiştir. 4343 sayılı Kanunun 
40 ncı maddesiyle zikredilen, teklif ve müza
kere edilmekte olan bu kanun lâyihasiyle alâ
kalı memuriyetler ise : » 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Baş
kan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Baş
kamın Sözcüsü ve Sayıştay Savcısı 65 yaşı
nı doldurmalarında, 
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b) Üniversite profesörleri 65 yaşını dol-
durmalarındandır. 

5434 sayılı Kanunun (b) fıkrası, (6122) nu
maralı Kanunla tadil edilerek 30 yıllık devam
lı hizmet müddeti, 25 yıla indirilirken (c) 
fıkrası delaletiyle 40 ncı maddeye temas edil
mediği için umumiyetle memurların 30 yıllık 
hizmet müddeti 25 yıla indirilmesi sırasında 
'da bu memuriyetler tekaüde sevk bakımımdan 
hizmet müddetiyle değil, yalnız yaş haıddiyle 
ipka edilmişti. 

Şimdi bu kanunla bu hizmetlerde de emek
liye sevk bakımından yaş haddi 'terk edilerek 
hizmet müddeti kıstasmın ihtiyaca daha uygun 
olacağı derpiş edilmiş bulunmak'tadır. 

Şu hailde, mevzu 'üniversite profesörleriyk 
yüksek hesap, idare ve adliye mahkemelerimi
zin yüksek /hâkimlerinin) de diğer İkaza ka-
ıdeme'l erinde vazife gören hâkimler ımisillû 
25 yıllık bir hizmet müddetinden sonra re'sen 
emekliye sevk hükmünün tesirinden ibarettir. 

Neden 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun tedvini sıra'sında 39 ncu maddenin ;(b) fık-
rasiyle kabul edilen 30 sene hizmet müddetin
den 40 ncı madde ile bâzı istisnalar kabul edil
miştir. 

(Bu bir memleket ve hizmet zarureti mi yok
sa, bâzı yabancı memleketlerde bulunabilecek 
misallere imtisal mi idi? 

Hükümet .gerekçeisiinde, vuzuhsuzluğuna ve 
kifayetsizliğine işaret edilen işte bu istisnanın 
tesisine dair mucip sebep kifayetsizliğidir. 

ıBuigü Türkiye Cumlhuriyeti Devletinin X ncu 
devre Millet Meclisline iştirak eden mebuslar, 
hem bu tesisin esbabu mucibesini aramak, hem 
de bu tesisin tatbikatta müşahede edilen fayda 
ve zararlarını düşünmek ve hizmet dolayısıiyle 
Türk cemiyetine zararlı tatbikat ve istimalini 
her halde tashih ve bertaraf etmekle vazifelidir. 

Hiç tereddüt edilmez ki, idare hukuku mu
vacehesinde ve Türk -müspet hukukunda hâkim 
ve her derecede hâkim tâyin ve intihap usul
leri ne olursa olsun Devlet ve idare kadroları 
içinde bir âmme hizmeti görmeleri bakımından 
memurdur. Zaman zaman memur dışı bir sınıf 
telâkkisinin Anayasamızdaki bâzı maddelerin, 
Anayasanın terkibi ve maddelerin birbirine tak
ribi suretiyle mütalâası ihtoıal edilerek mün
ferit maddelerin imali suretiyle, hâkimlerin 

diğer memurlarda tesadüf edilmiyen imtiyazlarla 
teçhiz edildiği de görülmüştür. Fakat gitgide, 
halk, hizmet ve memur anlayışındaki vuzuh, Ana
yasamızın kazaya, kaza konfesyonuna tanımış ol
duğu istiklâl ile, (kadı) nın - hâkimin - istiklâlinin 
madde ve mahiyet itibariyle ayrı şeyler olduğu 
anlaşılmış ve bu anlayış 5434 sayılı Kanunun 
(b) fıkrasının tadili sırasındaki müzakerelerle 
müspet hukuk sahamızda müdevvenatımızla ta-
yit edilmiştir. 

Türk Üniversite Kanunu bu müesseseye bir 
ilmî, idari muhtariyet tanımak suretiyle üniver
site teşkilâtımızda bir hizmet ademi merkeziye
ti tesis etmiştir. 

Bu tesis yine teşriî- organın iradesiyle ya
pılmıştır ve nitekim bugün üniversitelerimizin 
pek memnunlukla telâkki etmedikleri malî muh
tariyet verilmemiştir ve bu malî murakabe ken
dilerinin hiç değilse idari murakabelerine hattâ 
ilim yapma ye ilim arama faaliyetlerini takip 
suretiyle ilmî muhtariyetleriyle de meşgul olmak 
fırsatını vermektedir. 

Şu halde, vâzıı kanun, teşriî organı, kendi ta-
sarrufiyle tesis ettiği, hukuki vaziyeti, tatbikat 
ve istimalden mülhem olarak, zararlığının deva
mına her halde müsaade etmemek ve ihtiyaca 
uydurmak üzere değiştirilmesi, bilhassa, kuvvet
lerin birleştirilmesi prensipleriyle kurulmuş ve 
millî iradenin en yüksek izhar ve istimal salâ-
hiyetiyle mücehhez bir Millet Meclisinin müesses 
hukukundandır. 

Kaldı ki, Emekli Sandığının 40 ncı maddesiy
le tesis edilmiş istisnalar, hususi kanunlara mu-
zaf ve matuf olarak tesis edildiğine dair ne bir 
hüküm ne de bir esbabı mucibe mevcut olmadı
ğına göre, aynı maddenin tadili sırasında da hu
susi kanunların maksat ve muhtevasiyle takyide 
ihtiyaç ve zaruret yoktur. 

Lâyihanın (1 nci) maddesinin (son;) fık
rasındaki emekliye sevk kararının katiyeti hiçbir 
kaza yoluna gidilemiyeceği hükmü, yeni bir 
hüküm değildir. Bu hüküm evvelâ 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının tat
biki suretiyle idari tasarruf ve kararların idari 
kaza mercilerinde, mâruz kaldığı anlayış, dola-
yısiyle ve binnetice iptal kararlarının çoğalması 
yüzünden Hükümetin Meclisten istediği tefsir 
talebiyle;»ve daha sonra da (b) fıkrasının tadili 
hakkındaki (6122) sayılı Kanunla tesis edilmiş 
bulunmaktadır. 

( S. Sayısı » 17 ) 



Bu itibarla, 5434 sayılı Kanunun (b) fıkra
sını tadil eden (6122) sayılı Kanuna ek mahi
yette olan bu kanun münasebetiyle komisyonu
muz ; idarenin, kazai murakabenin, dışında bıra
kılabilecek bu. neviden tasarrufları olabilece
ğim, lâyihanın bu maddesini kabul suretiyle 
biı kere: daha teyidetmiştiı.. 

Netice. : 
Bu kanun tasarısı bir tasfiye kanunu ma

hiyetinde değildir. Nitekim emeklilik müddetini 
30 yıldan 25 yıla indiren ve bu suretle çok daha 
geniş memur kitlesini alâkadar eden (6122) sa
yılı Tadil Kanunu da bir Tasfiye Kanunu ol
mamış, hizmeti kifayetsizliklerden vikaye yolun
da istimal edilmiştir. Elbette hizmet, kusur ve 
kifayetsizliklerine 25 yıldan aşağı hallerde de 
tesadüf edilebilir. Bu endişenin bertaraf edilme
si yollan, daha cezri kanunlar mevzuudur. 

Bu kanun geniş memur kitlesine yeni endişe
ler getirmemekte, suç ve ceza sahasındaki me
mur müsavatını, hizmetin istilzam ve müsaadesi 
nispetinde emeklilik hukuku sahasında da tesis 

etmektedir ve âmme hizmetinin ifasındaki tekâ-
sül, şahsi ve zararlı takdir ve anlayışlara masu
niyet sahası bırakmamaktır. 

Hükümetin teklifi, yine Hükümetin komisyo
numuzda verdiği mütemmim izahlar ve bu ra
porda mâruz hukuk, kanun ve ihtiyaç anlayışı 
içinde müzakeresi neticesinde aynen kabul edil
miştir. 

takdimen ve müstacelen görüşülmesi encüme-
nimizce kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasviplerine arz 
•edilmek üz-ere Riyasete sunulur. 

Muva'klkaıt En. Reisi 'M. Muharriri 
Baldkesir Çoruh 
H. îmre Y. Gümüşel 

Kâtip 
Anıkıaıra Antalya BaMkesir 

Â. Temuçin E. Karan Y. Pelvan 
Bursa t İzmir Kayseri 

A. Erozan A. Güngören H. Kurmel 
Kocaeli Niğde Ordu 

S. Dinçer A. N. Kadıoğlu > F. Boztepe 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emıelkli (Sandığı Kamununum 6122 sayılı 
Kanunla değişen 39 ucu amaddeısinıin b fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmıiıştir. : 

ib) Fiilî hiamet ımüddeti 25 yılı doldurmuş 
olanları'n istekleri üzıerinıe; 

ıSeçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin 
daimî komisyon âzıalan bar iç oılmıak üaere, 25 
hizmet yıllını tamıaımılaımiiş olanlar kurumlanın
ca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranımalksıı-
zın re'sen, 

Geza ıbaıkumımdan takibat veya mu'hatoeıme-
leri yapılmıalkta olaınlardaın bu durumda bulü-
<n>anılarııi! istekleri 'talkibat veya muhakeımıeleri 
sonuna ıbınakıbr. 

'Subay ve laskerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların haıribe haaırlıık devresin
de istekleriyle emekliye, aynüımıa muameleleri, 
durumun aydıınlanımasına ve tehlikenin geçmıe-
ısime kadar .geni ıbınakıılalbilir. ıBu devre'nin (baş
ladığı ve bittiği (tarihler İcra Vekilleri Heyetin^ 
ce 'tesibit edilir. 

Suhay ve askerî memurlardan, sulbay ve 'as-
ıke'ri memur olduktan.' «onura veya asikerî me
mur o'knıaadan evvel öğrenci ısııfatiyle yalbamcı 
imemıleketlerde tahsil veya stajd'a bulunarak 
avdet edenler, masrafları kendi taraflarından 
ödenmiş ise ıtahsil veya staja gidiş ve dönüş 
(tarihleri amasunda geçen [müddet kadar,- Devlet 
(tarafımdan ödenımiş ise bu müddetin iki misli 
kadar yukarda yazılı 25 yıl fiilî hizmıettenı ay
rıca hizmet 'etmedikçe . emekliye ayrılmalarını 
istiyemezleır. 

Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 
kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercileri

ne başvurulamaz. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 40 ncı madde
sinin birinci fıkra sı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

« İştirakçi veya tevdiatçılaruı; vazif eleriyle 
ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 
yaşını doldurdukları tarihtir. 43 ncü maddede 
yazılı olanlar dışında, hizmet müddetleri ne 
olursa, olsun (60) yaşını dolduranlar hakkında 
da kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir.. Bu 
vazifelere (65) yaşını dolduranların açıktan ve
ya naklen tâyinleri caiz değildir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına, İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili 

M. Sarol O. Kapani 
Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
O. $. Çiçekdağ E. Menderes 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
N. Gedik F. Köprülü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
H. Polatkan C. Yardımcı 
Nafıa Vekili İktisat ve Ticaret Vekili 

. T P U r - — ^ * ^ ? S.Yırcalı 
Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili Münakalât Vekili 

N. ökmen M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 

H. Erkmen F. Çelikbaş 

..*..- »•« 
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