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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

îtalyan Mebusan Meclisi Reisinin, italyan 
Mebusan Meclisi azalarına Türkiye'yi ziyaretle
ri esnasında gösterilmiş bulunan hüsnükabul-
den dolayı teşekkürü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi âzasından mürekkep bir heyetin italya'
yı ziyarete daveti mutazammm mektubu okun
du. 

Kayseri Mebusu Hakkı (Kurmel'in, köy ens
titüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetlerini 
telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının hazır
lanıp hazırlanmadığına dair Maarif Vekilinden, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Amerikan 
ı 

Yardımından verilen kamyonlarla buldozer iş 
makinelerinin kullanılma şekli hakkında Millî 
Müdafaa Vekilinden olan sualleri, sual sahipleri 
hazır bulunmadıklarından gelecek inikada bı
rakıldı. 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, ortaokul
lara da konulacağı söylenilen din dersleri hak
kında Maarif Vekilinden; 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, ortaokul
larda" din derslerinin ne zaman okutulacağına 
dair Maarif Vekilinden; 

Gümüşane Mebusu Sabri özcan San'm, din 
derslerinin ilkokullarda nasıl bir programa gö
re okutulmakta olduğuna ve ortaokulların han
gi sınıflarında nasıl bir müfredatla tedris edi
leceğine dair Maarif Vekilinden olan suallerine 
Devlet Vekili ve Maarif Vekil vekili Cemil Ben-
gü cevap verdi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın,, Tunceli 
vilâyeti okul ihtiyacının temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden olan 
suali, kendisi hazır bulunmadığından gelecek 
inikada bırakıldı. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, mem
leketimizin senelik yemlik sarfiyatının arpa ve 
yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 senesi için
de Amerika'dan satmalman yemlik arpa ve yu
lafın miktarına dair sualine, iktisat ve Ticaret 
Vekili Fahreddin Ulaş cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Maden 
Kanununun 157 nci maddesi gereğince hazırla
narak iktisat ve Ticaret Vekâleti Teşkilât Ka
nununa eklenmesi icabeden kadroya dâhil sua
line, iktisat ve Ticaret Vekili Fahreddin Ulaş 
cevap verdi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Zabitan ve 
askerî memurların maaşları hakkındaki 3661 ve 
6542 sayılı kanunlar hükümlerinden istifade et-
miyen bir kısım mütehassıs tabip albayların da 
bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den olan suali, kendisi hazır bulunmadığından 
gelecek inikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, is
tanbul'da vergi kaçakçılığı şeklinde emlâk ko-
müsyonculuğu yapan kimselerin mevcut bulun» 
duğuna dair iddiaların doğru olup olmadığı 
hakkındaki sualine, Maliye Vekili cevap verdi. 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Makbule 
Atadan'm cenaze merasiminde vukubulan alkış 
hâdisesine dair Adliye ve Dahiliye vekillerinden 
olan suali? kendisi hazır bulunmadığından ge
lecek inikada bırakıldı. 

Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, Adana'-
da bir Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinden olan sualine, Devlet Vekili ve Maarif 
Vekil vekili Cemil Bengü cevap verdi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 1947 yılın
da Garptan eski yerlerine dönen vatandaşlara 
verilen buğdaylar için tahakkuk ettirilen borç
ların affı • ve tahsil edilenlerin de iadesi husu
sunda bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair iktisat ve Ticaret ve Maliye vekillerinden 
şifahi suali1, kendisi hazır bulunmadığından 
gelecek inikada bırakılmıştır. 

Kars Mebusu Kemal Güven "in, Kağızman -
Horasan ve Posof - Ardahan arasındaki yolların 
ne sebeple Devlet yolları meyanma alınmadığına 
ve Kars'ın Tuzluca kazasını Ağrı vilâyetine bağ-

Sualler 

Şifahi sual takrirleri 
1. — Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'm, 

Devlet Orman işletmelerinin kesim ve istif 
işlerinde çalışan işçilerden alman vergilerin 

kanuna uygun olup olmadığına dair şifahi sual 
takriri , Maliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/203) 

2. — Trabzon Mebusu Selâhattin Karaya-
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tuz'un, Dil Akademisi hakkındaki şifahi sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/204) 

3. — Kütahya Mebusu Ahmet îhsan Gürsoy'un, 
memleketimizde bir klâsik okul açılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri, 
Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (6/205) 

4. — Çankın Mebusu Tahsin Uygur'un, îs-

1958 O r % 
tanbul Yüksek Ekonomi re Ticaret Okulu 
hakkındaki şifahi sual takriri Maarif Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/206) 

6. —> Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Avanos'ta 400 vatandaşa ait toprağın ellerin
den alındığı hakkında Ulus gazetesinde intişar 
eden havadisin doğru olup olmadığına dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/207) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 

1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin 
tadiline ve bu maddeye muhtelif kanunlarla ek
lenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen 
maddelerin ve muvakkat maddenin kaldırtma
sına ve bu kanuna muvakkat iki maddenin ek
lenmesine dair kanun lâyihası (1/436) (Millî 
Müdafaa Encümenine) 

2. — Memnu mmtakalar kanunu lâyihası 
(1/437) (Millî Müdafaa, Dahiliye, Hariciye, 
Münakalât, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti 
Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 4258 sayılı Ka
nunla değiştirilen 49 ncu maddelerinin değişti
rilmesine ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 6205 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelin tadili hakkında ka
nun lâyihası (1/438) (Sıhhat ve îçtimai Mua
venet ve Bütçe encümenlerine) 

Takrir 
4. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-

kant'm, Dahilî Nizamnamenin 174 ncü madde
sinin tefsiri hakkında takriri (4/193) (Teşküâ-
tı Esasiye Encümenine) 

B Î R Î N C t C E L S S 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama 
yapılacaktır, efendim. ' 

(Kocaeli mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.) 

REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum, 
efendim. 

Gündemle ilgili iki takrir var, okutuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü sorular
dan önce görüşülmesini teklif ederim. 

îzmir Mebusu 
ilhan Sipahioğlu 

Yüksek Reisliğe 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin sözlü sorulardan önce müzakeresini arz ve 
teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Sami Orberk 

REÎS — Her iki takrir de aynı mahiyette
dir, takrirleri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir, efen
dim. 
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4. — MÜZAKERE E 

1. — Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası ile Bolu Mebusu Fah
ri Belen'in, ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkındaki 4786 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 5605 sayılı Kanunun tadi
line dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/399, 2/136) 

REÎS — 49 nen İnikatta ordu mensuplarına 
tayın bedeli verilmesi hakkındaki kanun lâyiha 
ve teklifinin birinci maddesinin Ç fıkrası encü
mene verilmişti. Encümenden gelmiş olan maz
batayı okuyoruz, efendim. 

30 . HI . 1956 
Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkmdai 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesinin tadili
ne dair olan kanun lâyihasının Umumi Heyette 
müzakeresi sırasında nazarı dikkate alınarak 
encümenimize havale buyrulan takrir Maliye 
Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi 

Takrir, jandarmada mecburi temditli er, 
onbaşı vo çavuşlara da ayda elli lira tayın be
deli verilmesi maksadiyle lâyihanın birinci mad
desine (Ç) fıkrasının ilâvesini istihdaf et
mektedir. 

Encümenimizde yapılan müzakere sırasında 
Ordu mensuplariyle. Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı Kanunun üçüncü mad
desinin (A) fıkrasında jandarmada müstahdem 
temditli erbaş, onbaşı ve erlere istihkaklarına 
ilâveten ayda maktuan (25) lira er tayını ve
rileceğine dair mevcut hüküm muvacehesinde 
takrirde münderiç hükmün lâyihanın birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi suretiyle değil mez-

ÎLEN MADDELER 

kûr kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
tadili suretiyle temini kanun tekniğine daha 
uygun olacağı mütalâa edilmiş ve Emniyet işle
rinde vazife gören jandarmada mecburi temditli 
er, onbaşı ve çavuşlara da Emniyet Umum Mü
dürlüğü, mensupları için kabul olunan haklara 
mütenazır olarak 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (A) fıkrasının yeniden tanzim edi
len ikinci madde ile (Jandarmada müstahdem 
temditli er, onbaşı ve çavuşlara istihkaklarına 
ilâveten ayda 75 lira tayın bedeli verilir) şek
linde tadili cihetine gidilmiştir. 

Bu suretle encümenimizin evvelce tesbit et
miş olduğu metnin başlığı değiştirilmiş ve bi
rinci madde aynen bırakılmıştır. 

Yukarda arz edilen sebeplere binaen ikinci 
madde yeniden encümenimizce tanzim ve kabul 
edilmiş ve hükümetin 2 nci maddesi 3 ncü, en
cümenimizin evvelce tesbit etmiş olduğu 3 ncü 
madde ile hükümetin 4 ncü maddesi, 4 ve 5 nci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. Kâtip 
Kırklareli Giresun Balıkesir 

Ş. Bakay M. Şener M. H. Titorartaş 
Afyon K. Ankara Antalya 

M. Â. Ülgen M. Ete K. Akmanlar 
Çankırı Diyarbakır izmir 

T. Uygur Y. Azizoğlu A. Aker 
Muğla Muş ' Niğde 

A. Sarıoğlu Ş. Ça^lıvan A. N. Kadıoğlu 
Ordu Ordu Rize 

R. Aksoy S. îşbakan H. Agun 
Seyhan Siird Sinob 

A. Topaloğlu B. Erden N. Sertoğlu 
Tokad Trabzon Yozgad 

ö. Sunar S. F. Kalaycıoğlu D. Akbel 
Zonguldak 
S. Ataman 

REÎS — Efendim; encümen, 1 nci maddenin 
(Ç) fıkrasını bir madde halinde huzurunuza ge
tirmiş bulunduğundan evvelce tesbit edilmiş bu
lunan 1 nci maddeyi aynen okuyoruz, Yalnız 
başlıkta değişiklik yapılmıştır, 
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Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara birer er taymı verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesi ile 4367 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası

nın tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 4367 sayılı Kanunun 4684 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Hazar ve seferde Millî Müdafaa 
Vekâleti bütçesine bağlı fiilî kadrolarda bulu
nan subay, askerî memur ve astsubaylarla sivil 
memur ve hizmetlilere, Millî Müdafaa Vekâleti 
ile birlik ve müesseselerinde vazifeli Maliye Ve
kâletine bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur 
ve hizmetlilere, Jandarma ve Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığı fiilî kadrolarında tavzif 
edilmiş subay, askerî memur, astsubay ve sivil 
memurlarla hizmetlilere, Gümrük ve inhisarlar 
Vekâleti bütçesine bağlı (D) cetvelinin muhafaza 
kısmında yazılı ücretli ve sivil müstahdemlerle 
seferî kuruluşa dâhil olup hizmete alman devlet 
teşkilâtına bağlı deniz vasıtaları dâhil, aşağıda 
yazılı miktarda tayın istihkakları verilir. 

a) Kara, hava kuvvetleri ve Harita Umum 
Müdürlüğü Jandarma ve Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlığı subay, askerî memur ve 
astsubaylarına ayda (110) lira; 

b) Deniz kuvvetleri subay, askerî memur 
ve astsubaylarına ayda (135) lira; 

c) Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine bağlı 
fiilî kadrolarda bulunan sivil memur ve hiz
metlilere, Millî Müdafaa Vekâletiyle birlik ve 
müesseselerinde vazifeli Maliye Vekâletine bağlı 
muhasebeler teşkilatındaki sivil memur ve hiz
metlilere ve Jandarma, Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı fiilî kadrolarında tavzif edilmiş 
sivil memurlarla hizmetlilere, Gümrük ve inhi
sarlar Vekâleti bütçesine bağlı (D) cetvelinin 
muhafaza kısmında yazılı ücretli ve sivil müs
tahdemlere ayda (35) lira; 

•d) Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı kadro-
larmdaki sivil memur ve hizmetlilerle seferî ku
ruluşa dâhil olup hizmete alman devlet teşki
lâtına bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hiz
metlilere ayda (50) lira; 

e) a, b, c, d bentlerinde sayılanlardan is-
tiyenler er kazanından yiyebilirler. Bu takdir-
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de er aylık iaşe bedeli tayın istihkaklarından 
düşülür ve artanı bedelen kendilerine verilir. 

a, b, c, d bentlerinde sayılanlardan istiyen-
ler tayın istihkaklarını tamamen veya kısmen, 
er tayın istihkakmdaki nispetler dâhilinde, ayin 
halinde alabilirler.» 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Mahmut Goloğlu, buyurun. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) —Muhte
rem arkadaşlarım; geçen inikatta 1 nci madde
nin müzakeresini dinledikten ve verilen takrir
lerle konuşmalara dikkat nazarınız teveccüh 
ettikten sonra bu maddede bilhassa bir nokta
nın bize huzur vermiyecek bir şekilde olduğu
na kaani olduk. Bu da; bâzı komutanlık emrin
de çalışan sivil memurlara asgari had olan 50 
liradan daha dûn 35 lira tayın bedelinin veril
mek istenmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; eğer esbabı mucibe, 
kanun metninde gösterilmiş olan miktarı teyi-
deder mahiyette olsaydı belki buna itiraz etme
ye hakkımız olmazdı. Ama bilhassa hükümet 
lâyihasındaki esbabı mucibeyi dikkatle tetkik 
etiğimiz zaman madde metnine konulmuş olan 
bu 35 liranın esbabı mucibedeki izahata uygun 
düşmediği kanaatine vardık. Bundan evvel mer'-
i. olan 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla 
muaddel birinci maddesine göre mütesaviyen ta
yın bedeli almakta olan eşhas arasında şimdi 
bâzı farklar yaratılmıştır. * 

Bu değişikliği izah eden esbabı mucibe lâyi
hasında tayın bedelinin artırılması hususunda 
şöyle denilmektedir : 

«Son yıllar zarfında iaşe maddeleri fiyatla
rında bâzı yükselmeler husule geldiği halde ta
yın istihkaklarında bir değişiklik yapılmamış 
olduğundan bu istihkak, kanunun esas maksa
dını temin edemiyecek bir mahiyet almıştır. 
Şimdiye kadar verilen bir er tayınının ortalama 
tutarı 30 - 32 lira arasındadır. Bugünkü yiye
cek maddeleri fiyatlarına göre ise tabldotlarda 
bile en ucuz ve basit yemek için bir buçuk lira 
ödenmektedir. 

Bu esbabı mucibeden sonra subayların diğer 
âmme hizmetlerine nazaran değişik hayat şart
ları izah olunmakta ve maksadın hali hazır 
şartlara göre temini için ve yaşama şartları da 
nazara alınarak Deniz Kuvvetleri subay, astsu
bay ve askerî memurlarına 135 lira; Kara Kuv-
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vetleriyle Harita Umum Müdürlüğü, Jandarma, I 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı subay, 
astsubay ve askerî memurlarına 110 lira veril
mek icabettiği ileri sürülmekte ve bu kanunla 
mezkûr makamlar emrinde çalışan sivil memur
lara da asgari bir ücret verilmesi yoluna gidile
rek Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı kadrosun
daki sivil memur ve hizmetlilerle seferi kurulu
şa dâhil olup hizmete alınan devlet teşkilâtına 
bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere 
ayda elli lira verileceği hüküm altına alındık
tan sonra bilinmiyen ve anlaşılamıyan bir sebep 
ve düşünce ile Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi
ne bağlı fiilî kadrolardaki ve muhasebe teşki
latındaki sivil memur ve hizmetlilerle Jandar
ma, Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
askerî kadrolarında tavzif edilmiş sivil memur
lara ve Gümrük İnhisarlar Vekâleti bütçesinin 
D cetvelinin muhafaza kısmında yazılı ücretli 
ve sivil müstahdemlere 35 lira verilmesinin ka
nunlaştırılması istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; subay, astsubay 
ve askerî memurlara 110 ve 135 lira üzerinden 
tayın bedeli verilmesi hususuna bir diyeceğimiz 
yoktur. Esbabı mucibedeki kuvvetli izahlar kar
şısında tayın bedelinin 30 - 32 liradan bu ra
kamlara çıkarılmasını tabiî bulmaktayız. Alâka
lı makamlarca deniz subayı, astsubay ve askerî 
memurların tayın bedelleri arasındaki 25 lira 
farka da bu bahiste fazla bildiğimiz olmadığın
dan itiraz edecek değiliz. Geri hizmetlerde, ka
saba ve şehirler içinde vazife görenlerle şehir
ler dışında, mahrumiyet bölgelerinde, vazife gö
renler arasında tefrik yapılmamış olmasını hoş 
görmemekle beraber.; bilemediğimiz sebeplerden I 
ötürü böyle bir tefrika gidilmiş olmasından do
layı da bir değişiklik talebinde bulunmıyacağız. 
Subay, astsubay ve askerî memurlardan geri hiz
metlerde çalışanlarla aynı makamlar emrindeki 
sivil memurlar arasında yaşayış bakımından hiç
bir fark olmadığı halde bir askerlik şubesinde 
çalışan muamele memurunun 110 lira almasına 
mukabil bir kıtada sivil memurluk yapan, hattâ 
hudut boyunda gümrük muhafaza memurluğu 
vazifesi gören bir vatandaşın ancak asgari bir 
ücrete lâyik görülmesi üzerinde de fazla durmı-
yacağız. Ve fakat bizzat hükümet esbabı muci-
besinde dahi bir aylık tayın bedelinin, günde bir 
buçuk lira hesabı ile aylık tutarının ayda asgari 
45 lira olduğu ve tayın bedellerinin bugünkü 
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şartlara uydurulması için işbu tâdil yoluna gi
dilmiş bulunduğu sarahatle kaydedilmiş olduğu 
halde Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı kadrola-
rmdaki sivil memur ve hizmetlilerle seferî ku
ruluşa dâhil olup hizmete alman devlet teşkilâ
tına bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hizmetli
lere ayda 50 lira tayın bedeli verilirken diğer 
kumandanlıklar emrindeki memur ve hizmetli
lere ve meselâ hudutlarda birçok mahrumiyetler 
içerisinde vazife gören Gümrük Muhafaza me
murlarına asgari hadden de aşağı olarak 35 lira 
verilmek istenmesindeki sebep ve hikmeti bir 
türlü anlamak imkânına sahib olamadık. Düşün
dük, inceledik ve anladık ki, bu hususta ne de
nirse densin mezkûr tefriki izah edebilecek mâ
kul bir sebep mevcudolamaz. O halde; bir aylık 
tayın bedelinin asgari haddi 50 lira olmak icab-
eder ve madem ki, bir kısım sivillere de bu asga
ri had olan 50 lira verilecektir, o halde işbu ka
nunda bunlardan daha dûn bir tayın bedeli ve
rilmesi doğru olmıyacaktır. Bu sebeple 35 lira 
verilmesi istenen diğer memurlar tayın bedelle
rinin de asgari had olan 50 liraya çıkarılması, 
her bakımdan, sadece doğru ve haklı, bir hal ça
resi olacaktır. îşbu kanaatle 51 arkadaşımla bir
likte hazırladığımız bir önergeyi Riyasete tak
dim ediyorum. Yüksek Heyetinizden işbu öner
gemizin kabulünü saygılarımla istirham ederim. 

EEİS — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Goloğlu arkadaşınım gayet vazıh be
yanlarına ilâve edecek bir şey görmüyorum. Şu 
kadar ki, esasen 35 lira almakta olan sivil me
murların tayın bedellerinin bütün diğer perso
nelin tayın bedellerinin artırılmasına rağmen, 
olduğu gibi ipka edilmesi kendilerini müteessir 
etmiştir, arkadaşlar. Bunların yekûnunun büyük 
kısmı Ankara'da, tekasüf etmekle beraber, mü
himdir. Bunlar çok müteessirdirler. Kendileri 
son olarak yaptıkları toplantıda size, Büyük Mil
let Meclisi üyelerine ayrı ayrı dertlerini ve ıstı
raplarını dökmek istemişler ve birtakım arka
daşlar bizleri tavzif etmişlerdir. Hakikaten ar
kadaşlar, madem ki, perde, perde bir artırma 
vardır ve bu artırma sıfatları ve vazifeleri bakı
mından perde perde yükseltilmiştir, o halde bir
çok arkadaşlarım gibi ben de Goloğlu arkadaşı
mın verdiği önergeye iştirak ederek, tayın bede
lini seyyanen asgari tesbit edilmiş olan 50 lira-

I ya çıkarmak suretiyle, 15 lira gibi küçük bir 
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Meblâğın atıfet kabilinden bunlara bahşedilme- ı 
sini istirham ediyorum. 1 

EElS — Tahir Taşer. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar; bu kanun lâyihası hakkindaki görüş
lerimi geçen oturumda kısmen arz etmiştim. I 
Bugün de bâzı tereddütlerimi izale maksadiyle I 
söz almış bulunuyorum. I 

Kanaatime göre bu lâyiha mahiyeti itiba- I 
riyle 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla I 
değiştirilen birinci maddesini tadil etmekten ziya- I 
de ordu mensuplarına da hâkimlere ve idare âmir- I 
lerine verilmekte olan ödeneklere mütenazır bir I 
ödenek derpiş etmektedir ki, bıınu yeni bir I 
tesis olarak kabul etmek lâzımdır. I 

Çünkü Bütçe Encümeni lâyihası tetkik edil- I 
diğinde orada bu lâyihanın bilhassa askerî hiz- I 
met ve faaliyetlerin diğer âmme hizmetlerine t 

- nazaran arz ettiği hususiyetler ve şartlarının I 
zorluğu ve ordunun subay ve astsubay olan ge
niş ihtiyacı sebebiyle bu mesleke rağbeti artır- I 
mak olduğunda ısrarla durulduğu, hâkimlerle I 
idare âmirlerine meslekin hususiyetlerine bina
en ödenmekte olan tahsisata mütenazır bir tah- I 
sisat verilmesi zihniyeti içinde bu lâyihanın ka- I 
bul ve mütalâa olunduğu zikredilmektedir. I 

Halbuki 4357 sayılı Kanun böyle bir zihni- I 
yetle hazırlanmamış yalnız seferde ve fevkal- I 
âde hallerin devamı mûoldetince ordu içinde 
asker, sivil hiçbir fark gözetmeksizin seyyanen I 
birer er tayınının verilmesini âmir bulunmasına 
nazaran Bütçe Encümeninin esbabı mucibe 
mazbatasında gösterdiği mucip sebepler muva
cehesinde yukardaki kanaate varmak mecburi
yetindeyiz. 

Bu lâyiha mücerret tayın istihkaklarının 
artırılması gibi bir maksat ve zihniyetle hazır
lanmış olsa idi ordu mensuplarına verilmesi 
içabeden istihkak bedellerinde bir fark gözet
memek lâzımdı. Zira 4367 sayılı Kanunun ikin
ci maddesinin 2 nci fıkrasında; bedelen veril
mesi takdirinde muayyenat kıymetlerinin Ma
liye ve Millî Müdafaa Vekâletlerince müştereken 
tesbit edilecek esaslara göre tâyin olunacağı 
yazılı bulunmaktadır. Lâyihada tayın bedelle
rinin tekabül ettiği kıymeti muayyen bir rayice 
istinat etmemektedir ve etmesine de imkân 
yoktur. Rayiç her zaman için değişebilir. Böyle 
rayici değişen bir maddenin sınıflara ve grup
lara ayırmak suretiyle muayyen bir kıymeti | 
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üzerinden bedel olarak tesviyesine de imkân 
olamıyacağı bedihidir. Binaenaleyh bu kanuna 
ödenek kanunu demek daha doğru olur, kana
atindeyim. 

Kanun böyle bir mahiyet arz edince ödene
ğin verilen şeklini de indî ve sübjektif esaslar
dan ziyade ordu mensupları arasında (Kara, 
deniz) hiçbir fark gözetmeksin herkesin rütbe 
ve derecesine göre verilmesi ve bilhassa aynı 
şartlar altında vazife gören askerî memurlara 
sivil memurların aynı kategoriye ithal etmeleri
nin mutlaka zaruret olduğunu tekrar ifade et
mek mecburiyetindeyim. Aksi takdirde bu ka
nun bir huzursuzluk unsuru olacak ve belki de 
bu huzursuzluğu önlemek için ileride kanunda 
yeni baştan bir değişikliğe lüzum görülecektir. 

Diğer cihetten 4367 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin A bendinde jandarma, müstahdem, 
temditli erbaş, onbaşı ve erlere ilâveten tayın 
istihkakı olarak ayda 25 lira verileceği yazıl
maktadır. Bugün yapılan bir teklif üzerine bu 
istihkaka 50 lira daha ilâve edilmektedir ki, bu
nunla adları geçenlere tayın istihkakı olarak 
75 lira verilecektir. Aynı maddede emniyet men
supları ile gümrük muhafaza ve muamele sını
fında olanlara da tıpkı temditli jandarmalar gi
bi ayda 25 lira verilmektedir. Jandarmaların is
tihkakları 75 liraya iblâğ edilirken gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfında olanların istih
kaklarında bir artırma yapılmaması doğru de
ğildir. 

Emniyet mensuplarına fazla mesai zammı di
ye geçenlerde çıkarılan bir kanunla tazminat 
verildiğine göre emniyet mensuplarına ayrıca 
bir de tayın zammı verilecek midir ? Verilecek
se bunun miktarı ne olacaktır ?. 

Görülüyor ki, kanun lâyihası çok acele ha
zırlanmıştır. Bu lâyihanın daha esaslı bir tetki-
ka tâbi tutulma sındaki lüzum ve zaruret aşikâr
dır. Keyfiyeti Yüksek Meclisin takdirlerine arz 
ederim. 

RElS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, Goloğlu arka
daşımızın teklifine hükümet olarak biz de işti
rak ediyoruz, efendim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Gol

oğlu arkadaşımızın teklifine hükümet iştirak eV 
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tiğine göre bu hususta beyanı mütalâada bulun-
mıyacağım. Yalnız halen askerî birlikler emrin
de çalışan bâzı sivil memurlar vardır. Bunlar 
her ne kadar Millî Müdafaa kadroları içinde de
ğillerse de askerî hizmetler görmekte askerî te
diyeler ve masraflar yapmaktadırlar. Meselâ bir 
kaza malmüdürünün kazasında bir alay, bir deniz 
birliği mevcutsa onların tediye ve masraf işleri
ni de görmekte ve bu suretle Millî Müdafaaya 
hizmet etmektedirler. Diğer Maliye Vekâleti 
kadrosunda olup Millî Müdafaa hizmetinde çalı
şan muhasebe memurları gibi bunlar da Millî 
Müdafaaya hizmet etmekte ve bir çoğu mesai 
saatiyle alâkası olmadan, gece - gündüz, tatil pa
zar demeden bu hizmette çalışmaktadırlar. Hiç 
olmazsa bunların bu hizmetleri de nazara alına
rak, bu tayın zammından onların da istifade et
tirilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hüküme
tin bu husustaki noktai nazarını öğrenmek isti
yorum. 

REİS — Madde ile ilgili takriri okuyoruz, 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Birinci madde gereğince bilcümle memurla

ra verilecek paranın (35) liradan (50) liraya 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Bilecik Muğla 
M: Goloğlu î. S. Çakıroğlu Y. Pasamehmetoğlu 
Kastamonu Bilecik Eskişehir 

S. Çağlar T. Oran H. Sezen 
Ankara Eskişehir İstanbul 

Â. Temuçin î. Sayın N. Ateş 
Erzincan Konya Ankara 
V. Varol H. Aydmer. F. Zincirkıran 
îstanbul Zonguldak Trabzon 
N. Kurt N. Diken M. R. Tarakçıoğlu 

Seyhan Tokad • Niğde 
M. Ünaldı Y. Ulusoy H. H. Ülkün 
Niğde Denizli Sivas 

Z. Üner A. R. Karaca E. Erdinç 
Sivas Seyhan Maraş 

B. örnekol S. Tekelioğlu N. ökmen 
Tekirdağ Sivas Sivas 

F . Alpiskender H. Çitil A. Doğruyol 
Tunceli Kocaeli Hatay 

B. T. Okaygüh S. Dinçer A..F. Atahan 
Kocaeli Samsun Trabzon 
K. Meriç A. Eker M. Harunoğlu 
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Samsun Bursa Bursa 
ö. Güriş B. C. Zara M. Erdener 

Giresun Giresun Uşak 
A, Tüfekcioğlu A. N. Duyduk H. Yılma* 

Manisa Ordu Samsun 
A. Karaosmanoğlu B. Baykal R. O. Gümüşoğlu 

Zonguldak Zonguldak Samsun 
N. Kirişcioğlu A. Yurdabayrak H. Üzer 
Çanakkale Tokad Ordu 
N. Togay A. Gürkan F . Boztepe 

Samsun Konya Trabzon 
E. Anıt M. Obuz P. Sanaç 

Van 
H. Kartal 

REÎS — Encümen filhal iştirak ediyor mu 
efendim ? 

BÜTÇE EN. M. M. MAZHAR ŞENER (Gire
sun) — Filhal iştirak ediyoruz, efendim. 

REÎS — Encümen ifâdede değişiklik yapa
cak mı efendim? 

MAZHAR ŞENER (Giresun) —. Hayır efen
dim. 

REİS — Takririn nazarı dikkate alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. . 

Encümen filhal iştirak ettiğine göre, 35 i 50 
yaparak 1 nci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Jandarmada müstahdem temditli er, 
onbaşı ve çavuşlara (ilâveten) ayda 75 lira tayın 
istihkakı verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 19 ncu maddesinde yazılı er yiyecek istih
kakı astsubaylara ayrıca verilmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Bu madde ile ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle, Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayım veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihasının 4 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Madde 4. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

30 . III . 1956 
Yozgad Bolu Konya 

ö. L. Erzurumluoğlu S. Baysal M. Keskin 
Tokad Kastamonu Antalya 

A. Gürkan N. Batur A. Konuk 
Bolu Ankara Konya 

î. Gülez Â. Temuçin M. Bağrıaçık 
Kütahya Konya Samsun 

N. H. Pepeyi R. özal E. Anıt 
Çoruh Çorum Çoruh 

H. Çeltikçioğlu S. Baran M. Bumin 
Çorum Samsun Uşak 

M. K. Biberoğlu S. Çonoğlu H. Yılmaz 
Seyhan Trabzon Çankırı 

M. Akçalı P. Sanaç A. Emrem. 
Vah Gümüşane Samsun 

H. Kartal S. ö. San A. Eker 
Bolu Niğde Çorum 

M. Dayıoğlu C. Kavurmacıoğlu K. Terzioğlu 
Çankırı Kastamonu Kastamonu 

T. Akman M. Kuşakçıoğlu H. Dura 
Ağrı Çanakkale Kastamonu 

H. öztürk S. Sezgin S. Çağlar 
Kastamonu Van Van 
B. Aktaş H. Durmaz M. Görentaş 

Hatay . Bingöl -. Bingöl 
A. F. Atahan S. Göker E. Yıldız 

Erzurum Erzurum Eskişehir 
E. Tuncei C. Önder H. Sezen 

Ağrı Uşak Bitlis 
N. Sümer O. Dengiz N. Barut 

Seyhan Bolu Konya 
L. Oğultürk H. R. Atademir 

tzmir İstanbul Ankara 
P. Arat Z. Tarver H. Bulgurlu 
Giresun Trabzon Bolu 

A. Izmen S. Orberk A. Hatı 
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Afyon K. Giresun İzmir 
O. Talu H. Bozbağ 1. Sipahioğlu 
Çorum Kayseri Amasya 

Ş. Gürses H. Kurmel K. Eren 
Çanakkale Muğla 
N. Togay Y. Paşamehmetoğlu 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz de aynı 
teklifi yapacaktım. Kabulünü rica ediyorum. (Al
kışlar) 

REİS — Encümen filhal iştirak ediyor mu 
efendim! 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Evet 
efendim. 

REİS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö
re, takriri dördüncü madde halinde okuyoruz 
efendim. 

MADDE 4. — Bu kanun bir Mart 1956 tari
hinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi okunduğu şekilde reyi âli
nize arz ediyorum efendim. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası açık oyunuza arz edilmiştir, 
efendim. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum, efen
dim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ile Çorum Mebusu Mustafa 
Kemal Biberoğlu'nun, Kars mebusları Sırrı 
Atalay ve İbrahim Us'un, Elâzığ Mebusu Selâ-
hattin Toker'in ve Kocaeli Mebusu Selâmi Din-
çer ve iki arkadaşının, aynı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifleri ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/374, 2/46, 151, 190, 192) 

REİS — 49 ncu İnikatta, heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakereler bitmiş, maddelere geçil
mesi kabul edilmişti. Bu itibarla birinci madde 
üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 

Birinci madde üzerinde söz alanlar: Sim Ata
lay, Tahir Taşer, Abdullah Aytemiz, Mahmut 
Goloğlu. 

Sırrı Atalay, Kars. 
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SIRRI ATALAY (Kars) ~ Muhterem arka

daşlarım; geçen celsede 6422 sayılı Kanunun ve 
6122 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan, Muvakkat Encümenin maz
batasının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş, 
maddelere geçilmiş, birinci madde üzerinde ör
nekol arkadaşımız bir takriri vererek maddede 
bâzı hususların ek fıkra olarak geçmesini istemiş, 
Kemal Yörükoğlu arkadaşımız ise bu fıkranın 
dercine lüzum olmadığını beyan etmişlerdi, ör
nekol arkadaşımız re 'sen emekliye sevk halinde 
kaza yollarının açık olduğunun sarih olarak 
maddede yer almasını istemekte; Yörükoğlu ar
kadaşımız ise buna lüzum olmadığını iddia et
mektedir. örnekol arkadaşımız haklıdır, fakat 
kanun tekniği bakımından bu şekilde bir fıkra 
eklenmesine lüzum olmadığına kaaniim. Haklı
dır, zira 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinde 
re'sen emekliye sevk halinde kaza yollarına baş
vurmanın açık veya kapalı olarak her hangi 
bir hüküm olmadığı için tefsir yoliyle re'sen 
emekliye sevk halinde kaza yollarına başvuru-
lamıyacağı ciheti kabul edilmiş ve bu tefsir 
ijzerine İcaza yolları kapanmış oldu. 6422 sayılı 
Kanunla da, bu kanunun metninde yer alarak 
re'sen emekliye sevk halinde kaza yollarına baş-
vurulamıyacağı tasrih edilmiş olduğu için, bu 
kere Muvakkat Encümen birinci maddenin mü
zakeresi sırasında bunu şu şekilde ele alarak bu 
6422 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan 
hükmü tay etmekte, böylelikle de kaza yolları 
açılmış bulunmaktadır. Ama örnekol arkadaşı
mın tereddüdettiği nokta şudur : «nasıl 5434 
sayılı Kanunun tefsiri kaza yollarını kapamış 
bulunuyorsa, tefsir yoliyle kaza yoluna müraca
at hakkını kaldırmış bulunuyor. Bu kere de 
emeklilik hükümlerine göre tefsir baki kalabi
lir. Böylece birinci maddede kaza yollarının açık 
olduğu hükmü yazılsın.» demektedirler. Diğer 
taraftan Muvakkat Encümen Başkanı veya Söz
cüsü bu ciheti tasrih ederlerse kanun hükmün
de yer almasına lüzum olmıyacağı kanaatinde
yim. Zira Muvakkat Encümende bu husus ka
bul edilmiş idi. Aynen şöyledir : (Re'sen emek
liye sevk edilen memurlara itiraz hakkı tanınma
sı hususundaki teklifleri de devlet hizmetinde 
çalışan şahıslara teminat sağlanması bakımından 
uygun görülerek Emekli Sandığının 39 ncu mad
desine eklenen bu fıkra hükümlerine göre «Re'
sen emekliye sevkedilenler hakkındaki karar-
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lar katidir. Bunlar aleyhinde itiraz hakkı yok
tur.» hükmü maddeden çıkarılmıştır.) Bu çıka
rıldığına göre tekrar yeni bir hüküm ilâvesine 
kanaatimce lüzum yoktur. Ama tatbikatta en
dişe ve tereddüde mahal bırakılmaması için en
cümen sözcüsü ve başkanı tarafından kaza yol
larının açık olduğu beyan ve tasrih olunursa 
bunun faydalı olacağı kanaatindeyim. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar; memurların emekliye ayrılma müd-
detleriyle emekli olması bakımından önemli bir 
mahiyet arz eden ve bir istikrar unsuru olması 
lâzımgelen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesi Demokrat Par
ti iktidarı zamanında maalesef birkaç defa ta
dile uğramış ve her tadil ile de yeni bir antide
mokratik şekil ve mahiyet'iktisabetmiş bulun
maktadır. Memurların hal ve âtilerini teminat
tan mahrum bir hale getiren bu değişikliklerin 
hukuka bağlı devlet fikir ve mefhumiyle kabili 
telif bir hareket olmadığım söylemeye dahi lü
zum yoktur. 

Biliyorsunuz ki, bu kanuna ilk lüzumsuz ve 
hukuku idare esaslarına aykırı müdahale 1951 
tarihli ve 1728 sayılı tefsir Karariyle yapılmış
tı. O zamana kadar 39 ncu maddenin B bendi 
gereğince idarece görülen lüzum üzerine 25 hiz
met yılını ikmal eden memurlar re'sen emekli
ye sevkedilebiliyorlardı. Fakat Devlet Şûrası 
bütün medeni ve demokratik dünyanın doktrin 
ve içtihatlarına uygun olarak (lüzum) dan mak
sadın emekliye sevk tasarrufunun ciddî ve ha
kikaten mevcut bir sebebe istinadetmesi mec
buriyeti demek olduğuna içtihat etmekte idi. 
Bu durum karşısında hükümet Devlet Şûrasının 
hükümetin takdir salâhiyetine tecavüz ettiğini 
ve bu konuda idarenin mahkemeye hiçbir sebep 
göstermek ve hesap vermek mecburiyetinde ol
madığını ileri sürmesi üzerine keyfiyet bir tef
sir talebiyle Yüksek Meclise aksettirilmiş ve 
maalesef Yüksek Meclisçe de hükümetin bu gö
rüşü uygun görülerek yukarıda sözü geçen tef
sir kararı kabul edilmişti. 

39 ncu maddeye yapılan ikinci müdahale 
1953 tarih ve 6122 sayılı Kanunla vukubulmuş-
tur ki, bununla emekliye ayrılma şartı 30 dan 
25 yıla indirilmekle beraber bu maddeye ekle
nen bir fıkra ile idare tarafından re'sen emekli-
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ye ayrılacak memurların hiçbir adlî veya idari 
kaza mercilerine baş vuramıyacakları esası ka
bul olunmuştur. Bu hükmün her şeyden evvel 
vatandaşlara hakkını, gördükleri muameleler 
aleyhine kaza mercilerine başvurmak hakkını 
tanıyan Anayasamızın 51 ve 82 nci maddelerine 
aykırı ve bu itibarla antidemokratik olduğun
dan şüphe edilemez. Böyle bir hükmün altına 
gizlenen zihniyetin yüz seneden fazla bir za
mandan beri milletçe korunmasına çalıştığımız 
hukuka bağlı devlet fikir ve teşebbüsünü in
kârdan başka bir mâna taşımadığı meydandadır. 
Nihayet Emeklilik Kanununun aynı maddesi 2 
Mayıs seçimlerinden sonra çıkarılan 6422 sayılı 
Kanunla bir defa daha değiştirilmiş ve bu de
ğişme ile de o zamana kadar re'sen emekliye 
sevk edilemiyen ve ancak kanunun mecburi say
dığı yaş haddinde emekliye ayrılan Temyiz, Dev
let Şûrası ve Divanı Muhasebat Reis ve âzalariy-
le üniversite profesörlerinin bütün memurlar gi
bi 25 hizmet yılını doldukdukları günden itiba
ren idarenin canının istediği anda ve mahkeme
ler önünde hiçbir hesap vermeden ve bir mucip 
sebep dahi göstermeden re'sen emekliye sevk 
edebileceği hükmü kanuna ithal edilmiştir. 

Adları geçen daire reis ve azaları ile üniver
site profesörlerinin büyük bir kısmının en aşağı 
25 yıllık hizmetleri olduğu düşünülürse bu hük
mün de ne kadar antidemokratik olduğu kolay
lıkla anlaşılır. Bugün Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesi tekrar tadil edilmek üzere 
yüksek huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Hükü-" 
met lâyihasında re'sen emekliye sevk için lü
zumlu olan hizmet müddetinin eskiden olduğu 
gibi 25 ten 30 yıla çıkarılmasından başka bir 
yenilik yoktur. Emeklilik konusunda hukuki ve 
siyasi tenkid ve şikâyetlerin hedefi yukarda arz 
ettiğimiz gibi emeklilik müddetinin artırılıp ek-
siltilmesinden ziyade emekliye sevk edilenlere 
kaza mercilerinin açık bulundurulması merke
zinde iken hükümetin bu şikâyetleri önliyecek 
tedbire başvurmaması hükümette hâkim olan 
zihniyeti göstermesi bakımından şayanı dikkat 
bir keyfiyettir. 

Sadece hizmet müddetinin yeniden 30 yıla çı
karılmış olmasının teminat ve malî hükümleri 
bakımından hiç de cazip olmıyan bugünkü me
mur statüsü hatırlanacak olursa, memurdan zi
yade Emekli Sandığına yanyacağını elbette tak
dir buyurursunuz. 

tm 6: ı 
Fakat Muhtelit Encümen gayet enerjik ve 

isabetli bir görüşle 6122 sayılı Kanunla kabul 
edilen ve re'sen emekliye sevk edilenlere kaza 
mercilerini kapıyan hükmü kanundan çıkarmak 
ve yeniden idari tasarruflar aleyhine Devlet Şû
rasına başvurmak hakkını tanımak ve bir de 
Temyiz, Devlet Şûrası ve üniversite profesör
lerinin 65 yaşma kadar emekliye sevk edilemi-
yecekleri hükmünü kanuna koymakla çok yerin
de bir karara varmış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Muhtelit Encümeni tebrik et
meyi bir vazife telâkki ederim. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bir noktaya 
dikkat nazarlarınızı çekmeyi faydalı buluyorum. 

Muhterem Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 
arkadaşımız hak ve adalet esaslarına uygun bir 
görüşle bu kanunun neşri tarihinden önce 39 ncu 
maddenin (B) fıkrasına göre emekliye sevk edi
lenlere Devlet Şûrası Kanununun 32 nci madde
si mucibince bir itiraz hakkının tanınmasını tek
lif etmiş ise de Muhtelit Encümen evvelce re'
sen emekliye sevk edilmiş olan memurlar için 
6122 ve 6422 sayılı kanunlarla idari kaza mer
cilerine müracaat hakkı tanınmamış olduğun
dan bu defa kabul edilen hükmün makable teş
milini uygun görmiyerek bu husustaki teklifi 
ekseriyetle reddetmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Muhtelit Encümenin 
bu kararının maalesef yerinde olmadığını söyle
mek mecburiyetindeyim. Esasen 6122 ve 6422 
sayılı kanunlar antidemokratik hükümleri ihti
va ettiklerine ve kaza mercilerine müracaat/ hak
kını tanımadıklarına göre bu kanunların Selâ
hattin Toker'in teklifinin reddine bir sebep teş
kil etmesi doğru değildir. Takdir buyurursunuz 
ki, idari lüzum gibi hududu olmıyan indî ve şah
si sebeplerle çok kıymetli memurlarımız emekli
ye sevk edildikleri gibi vücutlarından istifade 
edilmiyen âciz ve ehliyetsiz memurlar da emek
liye sevk edilmişlerdir. Fakat haksız olarak 
emekliye sevk edildiklerini mahkemede ispata 
hazır olduklarını söyliyen memurların bu hak
tan istifade ettirilmemeleri ve kendilerinin efkâ
rı âmme nazarında daima şüpheli bir mevkide 
bırakılmaları katiyen doğru bir hareket sayıla
maz. Böyle memurlar varsa haysiyet ve şerefle
rini kurtarmak, Yüksek Meclise düşen mukad
des bir vazifedir. Görülen lüzumun mânasını bil
mek ve ona göre o memur hakkında bir kanaat 
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dermeyan etmek insan hak ve hürriyetlerinin 
korunması bakımından elzem ve zaruridir. Ola
bilir ki, o memur vazifeyi suiistimal, irtikâp ve
ya rüşvet alma gibi her hangi bir şüphe ve zan-
la emekliye sevk edilmiş olabilir. Bu sebebi o me
murun bilmesi ve kendisini bir mahkeme önünde 
müdafaa etmesi kadar tabiî bir şey tasavvur 
olunamaz. Aksi takdirde o memur cemiyet na
zarında daima şüpheli bir insan olmaktan ken
dini kurtaramaz. Sebepsiz tasarrufun idare hu
kukunda yeri olmadığına göre indî ve şahsi se
beplerle emekliye sevk edilen memurlara tek
rar kanun yollarını açmak tahakkukuna çalıştı
ğımız demokratik bir idarenin asgari şartların
dan biridir. , 

Bendeniz de 1728 sayılı tefsir Kararının tat
bikinden itibaren görülen lüzum üzerine emek
liye sevk edilen memurların Devlet Şûrasına baş
vurma haklarının tanınması için bir takrir veri
yorum, kabulünü rica eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Efen
dim; ben, Emekli Sandığı Kânununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrası hakkındaki tadile mütedair 
Muvakkat Encümen mazbatasının müdafaasını 
yapacağım. 

Birinci maddenin müzakeresiyle meşgulüz. 
Bu maddeye göre hizmet müddeti 25 şe baliğ olan
lar isteği ile tekaüt olur. 30 hizmet yılını tamamla
mamış olanlar da re'sen hükümet tarafından da te
kaüde sevk olunabilirler. Bundan Temyiz Mahke
mesi ve Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat âza 
ve reisleri ve saire müstesna ve hariç tutulmuştur. 

Bu maddeye karşı tevcih olunan itiraz ve 
tenkidlere müsaadenizle cevap vereceğim. 

Geçen celsede bu kürsüden konuşan muh
terem arkadaşlardan Daim Bey, Temyiz hâ-
kimleriyle bu derecede bulunan müsteşar ve 
umum müdürler arasında böyle bir tefrik ya
pılmasının mânası nedir, hâkimlerle bunlar ara
sında ne fark vardır ki, yalnız Temyiz hâkim
leri istisna edilsin, dediler. 

Aziz arkadaşlar; hâkimlerle diğer memur
lar arasında bir fark vardır. Bu farkı da tesis 
eden, gösteren Teşkilâtı Esasiye Kanunudur. 
Bu kanunun 7 nci ve 47 nci maddelerine daya
narak bu farkı müsaadenizle tebarüz ettirmek 
isterim. 

3.1956 C : l 
I Yedinci madde mucibince hâkimler kaza 

hakkını doğrudan doğruya millet adına yapar
lar. Diğer memurlar İcra Vekillerinin emir ve 
mesuliyeti altında vazife yaparlar. Şu halde 
hâkimler doğrudan doğruya millet namına va
sıtasız mümessil, diğer memurlar vasıtalı mü
messildir. Bundan dolayıdır ki, hâkimlerin mü
şahhas bir âmiri yoktur. Bir vekil, bir müste
şara, müdürü umumiye ve en büyük idare âmiri 
olan valiye emir ve direktifler verdiği halde, 
Adliye Vekili en küçük hâkime dahi emir ve
remez. Ve yine arkadaşlar; Teşkilatı Esasiye-
nin 47 nci maddesinde, vekil, maiyetinde bulu
nan memurların efal ve harekâtından şahsan 
mesuldür. Şu halde müsteşarlar, müdürü umu
miler gibi yüksek dereceli idare memurları ve
kilin emri altındadırlar. Emri altında olduğu 
için ve bunların fiil ve hareketlerinden müte
vellit mesuliyete iştirak ettiği için elbette mu
ameleleri ve hattâ mukadderatı üzerinde, ka
nun dairesinde ve âdilâne, tasarruf etmek hak
kını haizdir. Fskat Adliye Vekilinin hâkimler 
üzerinde en ufak bir amirliği olmadığı için hâ
kimler üzerinde tasarrufa da hakkı yoktur. 
İşte Teşkilâtı Esasiyenin gösterdiği bu farkla
dır ki Temyiz Mahkemesi hâkimleri, Şûrayı 
Devlet reisleri ve saire istisna edilmiştir. Fa
kat bu derecede bulunan idare memurları bu 
istisnadan hariç tutulmuşlardır. İkinci bir iti
raz da şudur : Mademki 30 seneyi ikmal eden
lerin re'sen tekaütlüğe şevkleri salâhiyetini 
kanun, vekillere vermiştir. Şu halde bu takdir 
salâhiyetine hürmet etmek, saygı göstermek lâ
zımdır. Serbesti dairesinde takdir haklarını 
kullansınlar ve icraatını kolaylıkla yapsınlar. 
Eğer takdir hakkına müdahale vâki olursa o 
zaman takdir müessesesinin mânası kalmaz. 
Şu halde vekiller takdir hakkını kullanır, bu
na karşı alâkalı kimsenin ,asla şikâyet hakkı 
olmaması lâzımdır. Delil olmak üzere Daim Bey 
arkadaşımız dediler ki; nitekim Temyiz Mah
kemesi de böyle yapıyor, hâkimlerin takdire 
dayanan kararlarını bozmuyor. Hâkimlerin hak
kı takdirlerine saygı gösteriyor, onları tasvibe-
diyor. 

Filhakika kısmen böyledir, ama mutlak su
rette böyle /ieğildir. Eğer takdir yerinde isti
mal edilmişse Temyiz Mahkemesi hakikaten 
takdire ilişm emektedir. Ama bâzı gûna delil-

I 1er varken hâkim takdire dayanarak; «Beraat 
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kararını verdim», veyahut gayrikâfi, zayıf bâ- 1 
zı emarelerle mahkâmiyet kararı vermiş ve bu 
mahkûmiyet kararlarını takdir ve kanaatine 
istinadettirmiş. îşte bu gibi kararları Temyiz 
Mahkemesi bozar. Ve bunun sebebini izaha hâki
mi davet eder. Şöyle deliller varken, nasıl bo 
raat kararını verdin 9 Der. Takdir hakkmdır 
ama bu delilleri neden hiçe saydın? bunu izah 
et der. Aksi halde hâkimin indî kararları takdi
re dayanıyor diye tasdik edilmiş olursa muraka
benin mânası kalmaz. 

Aziz arkadaşlar, şimdi, hakkı takdiri kul
lanan bir vekil bir memuru re'sen tekaüde sevk 
etmiştir. Haksızlığa uğradığını iddia eden me
murun şikâyet ve itiraz hakkı var mı, yok mu? 
Bunu Medeni Kanunun 2 nci maddesiyle hal
letmek mümkündür. Bu kanunun 2 nci madde
si aynen şöyledir; «Gayrı ızrar eden bir hakkın 
suiistimalini kanun himaye etmez.» Şu halde 
emekilye re'sen sevk edilen memur çıkıyor, di
yor k i ; otuz seneyi ikmal edenler tekaüde sevk 
edilecektir. Çünkü bu fıkranın hedefi fikrî ve 
bedenî takatsizliğe uğrıyan yani aciz olan me
murlardır. Halbuki ben dürüstüm, çalışkanım, 
vazifemin ehliyim. Binaenaleyh bu salâhiyeti 
takdir hakkı suiistimal edilmiştir. Bundan do
layı Medeni Kanunun 2 nci maddesine göre 
kanunun himayesine mazhar olamaz. Olmak için 
birinci şart âdilâne olmak lâzımdır. Şu halde 
suiistimal edilen bir haktan dolayı şikâyet edi
yorum, diyor. Elbetteki bu şikâyet halledilecek
tir, kim edecektir? Taraflar arasındaki • ihtilâfı 
taraflar mı, halledecektir? Buna imkân var mı
dır? Bunun halli için behemahal üçüncü bir I 
makam veya müesseseye ihtiyaç vardır. Bunun- I 
da neresi olması lâzımdır? Şûrayi Devlet var
dır, Büyük Millet Meclisi vardır. Bundan do
layı muhtelit encümen hükümet teklifindeki, 
emekliye sevk edilenler hakkındaki karar kati
dir, bu karar aleyhinde kazai mercilere başvu- I 
rulamaz, fıkrasını tayyetmiştir. Bununla hali 
sabık avdet etmiştir. Alâkalı memur şikâyet 
ve itiraz etmek isterse Devlet Şûrası Kanunun 
22 nci maddesine dayanarak Devlet Şûrasına 
müracaat eder bir dâva açar. (Açamaz, tefsir I 
var, sesleri) Tefsir ikinci derecede kalır, metin I 
vardır. Bunlar tevemdir, tefrikine imkân yok- I 
tur. 

Şu halde bu ihtilâfı halledecek bir maka- I 
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! ma ihtiyaç vardır, bunun da Şûrayı Devlet 

olması lâzımdır. 
Hükümetin teklifinde; hiçbir kazai mer

cie başvurulamaz diyor. Bu kazai merci tâ
birinde Meclis dâhil midir? Elbette ki ,dâhil 
değildir, zira Meclis kazai bir merci değildir. 
Şu halde kazai mercilere gidilmeye, hüküme
tin teklifi gibi bu fıkranın kabulü halinde kazai 
mercie müracaat edilemiyecektir bu sarihtir. 
Eğer bu kanundan, bu fıkra çıkarılırsa Şûrayı 
Devlete gidebilir, Meclise gelemez diyecek olur
sak o zaman bu bizatihi Anayasaya muhalif bir 
kanun olur. 

Teşkilâtı Esasiyenin 103 ncü maddesi; bu 
kanuna muhalif kanun yapılamaz diyor. Çün
kü Teşkilâtı Esasiye Kanununun 81 nci madde
sinde; vatandaşlar Meclise müracaatla ihbar ve 
şikâyette bulunabilir, diyor. Halbuki bu imkân, 
bu yol kapanınca, hükümetin teklifi veçhile bu
nu kabul ettiğimiz takdirde, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza muhalif olur. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa muhalif olan kanunlar da muteber 
sayılmaz ve böyle bir kanun Meclisten çıkamaz. 

Arkadaşlar iki misal ile bu meseleyi daha 
fazla izah edeyim. 30 seneyi bitiren ve 52 ya
şma giren bir müdiri umumi veya hâkim, 
vekil inandığı bir işten dolayı meselâ müdiri umu
miye emrediyor, bu işi yap diyor. Müdiri 
umumi bakıyor ki, bu emir açıktan açığa 
kanuna muhaliftir. Şimdi bu müdiri umumi, en 
büyük idare âmirlerinden olan bu zat ne ya
pacaktır? İki ateş arasında kalacaktır. Eğer 
vekilin emrettiğini yapmıyacak olursa tekaüde 
sevk edilmek tehlikesine mâruz kalacaktır, 
çünkü 30 seneyi doldurmuştur, kanuna muha
lif olduğu hakkında mütalâa yürüttüğü halde 
buna rağmen bunu yerine getirecek olursa, Teş
kilâtı Esasiyenin 94 ncü maddesini sizlere oku
yayım: Kanuna muhalif umurda âmire itaat 
memuru mesuliyetten kurtaramaz, diyor. Şu 
halde vekili dinliyor, yap diyor kanuna muhalif 
olmasına rağmen yapıyor, tekaütlükten kurtul
ma tehlikesini atlatıyor, bunu yapmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Ama bu hareketiyle işle
miştir. Bu vekilin yerine gelen bir vekil (Vekil
ler sık sık değişirler ama, müdürü umumiler 
kaydı hayat şartiyle vazifelerinde kalırlar) bak
tı ki, selefi olan vekil kanuna muhalif emirler 
vermiş ve bunlar yapılmış. Derhal bunu yapan 
umum müdür hakkında takibat yapmaya mec-
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burdur. Neden! Çünkü, 94 ncü madde mesuli
yetten kurtulamaz diyor. Zavallı müdür ne yap
sın, yapmasa tekaüt olacak, yapsa kanun ve 
vazifeşinas bir vekil gelecek hakkında takibat 
yapacak. Niçin vazifeni suiistimal ettin diyecek. 
Şayet halef selefin hatırını gözetip yapmazsa 
ne olacak? Bu defa memurun bir suçu hakkında 
takibat yaptırmadığından ve vazifesini ihmal et
tiğinden dolayı kendisi de bu mesuliyete iştirak 
etmiş olacak, ikinci vekil mesul oldu? Birinci 
vekil kurtulacak mı? Hayır. Eğer ilk emri ve
ren vekil, her hangi bir şahsı himaye veya onu 
zarara sokmak için bu emri vermişse o da vazi
fesini suiistimal etmiş sayılır. 

Arkadaşlar, şikâyet hakkını vermemek bakı
nız ne kadar mahzurlar doğuruyor. Emri veren 
vekil de, memur da, halef de mesul. Şu halele 
şikâyet hakkım verelim bu mahzurları ortadan 
kaldıralım. 

Hâkimlerden de bir misal getirelim: Bir hâ
kim, 22 yaşında hâkim sınıfına geçmiş, 30 sene 
hâkimlikte hizmet etmiş 52 yaşma varmış. Şim
di bu hâkim, politik işlerde ve nüfuzlu bir me
bus avukatın takdire ve içtihada taallûk eden 
dâvasında kendisini tekaüde sevk edilmek teh
likesi karşısında görecek ve bu suretle huzur
suzluğa endişeye kapılacaktır. Bu şartlar dâhi
linde bir hâkimin iradesine ve kanaatine sahip 
ve hâkim kalması cidden müşküldür. 

Şu halde Muvakkat Encümenin kabul et
tiği maddeyi kabul etmek, kanaatime göre, mu
vafık olur. Çünkü evvelce mevcudolan bir kanu
na tamamen avdet etmiş oluyoruz. Evvelce müd
det 30 sene idi. Re'sen tekaüde sevk vardı. Şû-
rayi Devlete şikâyet etmek hakkı vardı. Sonra, 
tefsir tariki ile bu hak selbedildi. Ondan sonra 
çıkarılan bir kanunla 30 sene 25 seneye indiril
di. Re'sen tekaüde sevk hakkı mahfuz kaldı. 
Bundan Temyiz hâkimleri ve Şûrayi Devlet ve 
Divanı Muhasebat reis ve azaları da istisna edil-
miyerek bu fıkra hükmü bunlara da teşmil edil
di. Bugünkü metin hakikaten Temyiz hâkimle
rine ve Şûrayı Devlet âza ve reislerine, Divanı 
Muhasebata ki, bütün bunlar birer müessesei ka-
zaiyedir, kazai müesseselerin eşhası istisna edil
miştir. Diğer memurlar hakkında da elbette ve
kâletin bir hakkı takdiri vardır, tasarruf hakkı 
vardır. Çünkü mesuliyete iştirak ettiği için 
muamelât ve mukadderatı hakkında da tasarruf-
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ta bulunmak hak ve salâhiyetini haizdir. Bîve* 
rir ki, bunun âdilâne olması' lâzımdır. 

Netice : Şûrayı Devlete müracaat ve şikâyet 
hakkı verilirse memurlar huzur ve sükûn içinde 
vazife görürler. Vekiller de tekaüde sevk husu
sunda çok itinalı ve ihtimamlı davranırlar. Böy
lece âmir ve memur arasında ahenkli b i r muva
zene hâsıl olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RE IS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

var mı efendim? Yoktur. Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Mahmut Goloğlu, buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun bâzı maddelerinin tadili hususundaki lâ
yiha ve teklifler üzerinde hazırlanan ve şimdi 
huzurunuzda mevzuu müzakere olan Muvakkat 
Encümen raporiyle işbu rapora müsteniden tan
zim kılınan tadil metninin bendenizce en mühim 
addettiğim bir noktasına temas etmek zaruretini 
duymuş bulunuyorum. O mühim nokta ki; yıl
larca idari makamları, kaza mercilerini, Arzu
hal Encümenini ve Yüksek Heyetinizi meşgul 
etmiş, münakaşa ve müzakere mevzuu olmuş
tur. Bu da; mezkûr kanunun 39 ncu maddesi
nin B fıkrası gereğince memurların re'sen teka
üde şevkleri ve bu takdirde kazai mercie müra
caat imkânlarının bulunup bulunmadığı veya 
bulunup bulunmamasının lüzumlu olup olmadı
ğıdır. 

Meseleyi; tarihî seyri içinde nazara alacak 
olursak görürüz ki; 1949 yılma kadar emekli 
mevzuatında böyle bir hüküm mevcut değildi. 
8 . V I . 1949 tarihinde kabul edilen 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu, memurların tekaüde 
sevk şartlarını nizamlarken bunu üç esasa bağ
lamıştır: 

a) Mecburi tekaütlük. 
b) Rızai tekaütlük. 
c) Re'sen tekaütlük. 
Mecburi tekaütlük bir memurun kanunla mu

ayyen yaş haddini doldurmuş olmasiyle yapılan 
tekaütlüktür. 

Rızai tekaütlük, 30 hizmet yılını (ki bilâhara 
bu müddet 25 yıla indirilmiştir) ve 55 yaşını 
dolduran memurların arzu ve talepleri üzerine 
yapılan tekaütlüktür. 

Re'sen tekaütlükte ise, kanun iki muhtelif 
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esas kabul etmiştir. Bunlardan biri (39 ncu 
maddenin f fıkrasında yazılı olduğu üzere) ah
lâk ve kifayetsizlik sebepleriyle yapılan tekaüt
lüktür. Bunlar daha ziyade cezai mahiyette olup 
İm kabîl tekaütlüğe sevk hallerinin vasıf ve şart
lan bir nizamname ile tesbit ve tâyin edilmiştir. 

Diğeri; 39 ncu maddenin B fıkrasında yazı
lı olan haldir k i ; buna göre, 30 hizmet yılını 
(bilâhara 25 yıla indirilmiştir) doldurmuş olaıv 
lar, kanunla belli esaslar'dışmda kalan ve fakat 
kurumlarınca lüzum görülen sebeplerden dolayı 
yaş kaydı aranmaksızın re 'sen tekaüde sevk olu
nabilirler. 

Burada calibi dikkat olan nokta; ahlâk ve 
kifayetsizlik sebebiyle re'sen yapılacak tekaüt
lüklerin bir nizamname ile tahdit ve takyidedil-
mesi, kanunla hüküm altına alınmış olluğu hal
de 39 ncu maddenin (B) fıkrasına göre yapıla
cak tekaütlük muamelelerinde (lüzumun) vasıf 
ve şartlarını tesbit edecek bir nizamnameden 
kanunda hiç bahsedilmemiş olmasıdır. Hattâ 
5434 sayılı Kanunun, o zamanki muvakkat en
cümende müzakeresi neticesinde encümen, 39 
ncu maddenin B fıkrasını (kurullarınca ve tü
züğü gereğince) şeklinde hazırlamış olduğu hal
de, lâyihanın Umumi Heyette müzakeresi sıra
sında (Tüzük) kayıt ve şartı fıkradan tamamen 
çıkarılmıştır. Böylece kabul olunan ve tatbika 
başlanan 5434 sayılı Kanun gereğince; bâzı ve
kâletler 39 ncu maddenin B fıkrasına istinaden, 
30 hizmet yılını doldurmuş bâzı memurları yaş 
kaydı aranmaksızın tekaüde sevk etmişlerdir. 
Bunlardan bazıları, kurumlarınca re'sen teka
üde şevklerinin haklı ve doğru bir lüzuma da
yanmadığını iddia ile bu idari tasarruf aleyhine 
Şûrayı Devlette dâva açmışlardır. Şûrayı Dev
lete intikal eden bu kabîl dâvalarda, mezkûr 
idari kaza merciinin de türlü hukuki veçheler 
arz eden muhtelif kararları sâdır olmuştur. Bâ
zı davacılar gösterilen lüzumun haklı olduğu 
mütalâasiyle dâvalarını kaybettikleri halde bâ
zı davacılar sadece muamelede bir lüzumun gös
terilmemiş olması mucip sebebiyle dâvalarını 
kazanmışlar ve tekrar vazifeye dönmüşlerdir. 

Böylece ortaya mühim bir hukuki mesele 
çıkmıştır : Şûrayı Devlet bu kabîl dâvalarda 
hangi kanuni şartları arıyabifir, hangilerini arı-
yamaz? Yani tekaütlük muamelesinde (lüzu
mun) gösterilip gösterilmediğini mi arıyacak, 
yoksa (gösterilen lüzumun) haklı ve doğru olup 
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olmadığını mı tetkik edecek? Çünkü kanun sa
dece bir lüzum gösterme mecburiyetini koymuş 
ve fakat lüzumun şart ve vasıflarını tesbit ve tâ
yin etmemiş, bunu nizamnameye bağlamamış ve 
bu hususta her hangi bir kıstas vermemiştir. 

O halde; Şûrayı Devlet dahi bu lüzumun 
haklı ve doğru olmadığını aramakta bir hukuki 
esasa dayanamıyacak, o teşekkülü de sadece bir 
takdirin takdirinden ibaret kalacak ve bu tak
dirin isabeti üzerinde de düşünülebilecekti. Kal
dı }ri, kanun da, bu lüzumun takdiri hususunda 
kurullara mutlak salâhiyet tanıyor ve lüzumun 
takdirini takdir babında hiçbir makama salâhi
yet vermiyordu. Nitekim, meseleyi tezekkür 
eden Şûrayı Devlet Umumi Heyeti de bir kara
rında ; ancak yapılan tekaütlük muamelesinde 
lüzum gösterilip gösterilmediğinin aranabilece
ğini ve fakat lüzumun tetkik ve takdirine girişi-
lcmiyeceğini karar altına almıştır. Bu hususta 
Şûrayı Devletten aldıkları lehte kararlarla iadei 
memuriyet hakkını kazanan bâzı memurlar tek
rar vazifeye alınmaları için kurumlarına başvu
ruyorlardı. Kurumları ise; 39 ncu maddenin B 
fıkrasına göre re'sen tekaüde.sevk edilenlerin 
Şûrayı Devlete müracaat hakları bile olmadığını 
ileri sürüyordu. îşte bu sırada; Muğla Mebusu 
Nuri Özsan arkadaşımız meseleyi bir tefsir tale
biyle Büyük Millet Meclisine getirdi. îşbu tefsir 
talebi üzerine gerek komisyonda gerekse umu
mi heyette cereyan eden müzakerelerde mesele 
her bakımdan ele alındı. Ve daha ziyade şu şe
kil bir mütalâa hâkim oldu. 

39 ncu maddenin B fıkrası gereğince yapılan 
re'sen tekaütlük muameleleri de bir idari tasar
ruf olduğundan, diğer idari tasarruflar gibi bu 
muamele aleyhine de idari kaza merciine müra
caat olunabilir. Ve Şûrayı Devlet kendisine ge
len böyle bir dâvayı kabul ve rüyet edebilir. Fa
kat; kabul ettiği bu dâvada neyi tetkik eder? 
Kanuni şartların yerine getirilmiş olup olmadı
ğım.. Hâdisedeki kanuni şart nedir? Sadece 
(lüzum göstermek).. O halde Şûrayı Devlet bu 
re'sen tekaütlüğe sevk muamelesinde bir lüzum 
gösterilmiş olup olmadığını arar. Şayet lüzum 
gösterilmemişse, kanuni şart tekemmül etmedi
ğinden muameleyi iptal eder ve memur tekrar 
vazifesine döner. Fakat tekaütlük muamelesi bir 
lüzum gösterilerek yapılmışsa artık Şûrayı Dev
letin arıyacağı bir kanuni şart mevcut değildir. 
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Çünkü kanun lüzumun takdirini kayıtsız şartsız 
yani mutlak olarak kurumlara bırakmış ve bu
nun için bir kıstas tesbit etmemiştir. Binaen
aleyh Şûrayı Devletin bu hal karşısında yapaca
ğı iş dâvanın reddine karar vermekten ibaret 
olacaktır ki, tatbikat da son zamanlarda bu yol
da cereyan etmiş yani Şûrayı Devlet lüzumun 
takdirine karışmıyarak sadece lüzumun mevcu
diyetini aramakla iktifa eylemiştir. Her mua
melede bir lüzum göstermek mümkün olabilece
ğine ve gösterilen lüzuma da müdahale edilemi-
yeceğine göre artık idari kaza merciine müraca
atın da bir faydası ve mânası kalmamış olacak
tır. Böylece; Büyük Millet Meclisi, mevzuu ba
his fıkrai kanuniyenin idareye mutlak bir tak
dir salâhiyeti taşıdığı mucip sebebiyle (39) ncu 
maddenin (b) fıkrasının tefsirine dahi mahal 
olmadığına 16 . V . 1951 de karar vermiştir. Bü
yük Millet Meclisinin işbu kararı üzerine artık 
39 ncu maddenin (B) fıkrasına göre yapılan re'-
sen tekaütlük muamelelerine karşı idari kaza 
yoluna hiçbir veçhile müracaata imkân kalma
mış ve böylece, aradan iki seneden fazla bir za
man geçmiştir. Bu sırada; 39 ncu maddede ya
zılı 30 yıllık tekaütlük müddetinin 25 seneye in
dirilmesini tazammun eden 6122 sayılı tadil Ka
nunu bir tefsirle halledilmiş olan bu meseleyi bir 
kanun hükmüne bağlamış ve aynen şöyle demiş
tir : «Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekli
ye sevk edilenler hakkındaki kararlar katidir, 
bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercile
rine başvurulamaz.» Kanaatimizce, tefsir kara
rından sonra ayrıca böyle bir kanun hükmüne 
lüzum olmadığı da düşünülebilirdi. Çünkü bu 
hüküm, mevcut vaziyete yeni bir şey ilâve etme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; meselenin kanunu 
ve hukuki seyrini böylece arz ettikten sonra, 
şimdi geliyorum Muvakkat Encümen raporu
nun bu meseleye temas eden mütalâasına. 

Muvakkat Encümen bu mesele hakkında ra
porunda diyor ki; re'sen emekliye sevk edilen 
memurlara, idari kaza mercilerinde itiraz hak
kı tanınması, devlet hizmetinde çalışan şahısla
ra bir teminattır. Yani 39 ncu maddenin B fık
rasına göre; tekaüde sevk edilmiş olan kimsele
re idari kazaya müracaat hakkı vermek lâzım
dır. Encümenin bu mütalâasını hürmetle karşı
larız. Ancak bu mucip sebebe müsteniden, bu 
gayeyi tahakkuk ettirmek için hazırlanan tadil 
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şekli kanaatimizce encümenin yukarda hulâsa 
etiğimiz maksadını temin edecek kudrette de
ğildir. 

Encümen diyor ki: Mademki, bu gibilere 
kaza mercilerine müracaat hakkı vermek istiyo
ruz, şu halde 5434 sayılı Kanuna 6122 sayılı Ka
nunla eklenmiş olan (Bu fıkra hükümlerine gö
re re'sen emekliye sevkedilenler hakkındaki ka
rarlar katidir. Bu kararlar aleyhine hiçbir su
retle kâza mercilerine başvurulamaz.) şeklinde
ki hükmün fıkrasını olduğu gibi kaldırırız. En
cümen böyle diyor ve maddeyi, bu fıkrayı kal
dırmak suretiyle tadil ederek, bu gibi kimsele
re kazai merci yolunu açtığını zannediyor. Hal
buki ; bu tadil, arzulanan neticeyi vermiyece-
ği gibi tatbikatta yeni müşküller ve ihtilâflar 
da yaratacaktır. Nitekim; Muvakkat Encümen 
azalarından Sivas Mebusu Bahattin örnekol ar
kadaşımız mucip sebebe rağmen bu şekil bir ta
dilin maksadı temin etmiyeceğini, çünkü böyle
ce maddenin eski haline irca edilmiş olacağım, 
bu takdirde de tefsir kararının hüküm ifade 
edeceğini ve binnetice yine kazai mercie müra
caat imkânının bulunamıyacağını ileri sürerek 
rapordaki mucip sebebe iltihak ve fakat tadil 
şekline muhalefet ederek bunu komisyon rapo
runa da dercetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; derhal arz edeyim 
ki, kanaatimce muhalefet şerhindeki mütalâai 
hukukiye tamamen yerindedir. Çünkü bugün 
bu raporla kanundan çıkarılması istenen fıkrai 
hükmiye 11 . VII . 1955 tarihinden beri meri
yettedir. Eğer kazai merci kapısı bu hükmün 
meriyetiyle kapanmış durumda olsaydı, encü
menin tadil şekli bir dereceye kadar doğru ve 
kâfi olabilirdi. Halbuki bu kapılar bu fıkrai 
hükmiyenin ilâvesinden çok daha evvel 16 . V . 
1951 tarihindeki tefsir kararı ile zaten katî ola
rak kapatılmıştı. Yani mezkûr fıkrai hükmiye
nin kanunlaşmasından evvel de Şûrayı Devlete 
müracaat esasen mümkün değildi. Ve bu fık
rai hükmiye kanuna ilâve edilmemiş olsaydı da
hi yine de kazai mercilere müracaat imkânı 
yoktu. O halde sadece bu fıkrai hükmiyeyi kal
dırmakla 39 ncu maddenin B fıkrasına göre 
tekaüde sevkedilmiş olanlara kazai mercilere 
müracaat hak ve imkânı verilmiş olamaz. Bina
enaleyh yapılan tadil, mucip sebeple arzulanan 
neticeyi verecek halde değildir. 
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Kaldı ki, kanaatimce, işbu tefsir kararından 

evvel de Şûrayı Devletin bu kabîl dâvaları rü-
yet ve tetkikmdeki salâhiyeti de kâfi ve tatmin
kâr değildi. 

39 nçu maddenin B fıkrası gereğince gös
terilecek lüzumun vasıf ve şartlarını takdir hu
susunda kanuni bir kıstas ve hukuki bir esas 
konulmadıkça ne yapılırsa yapılsın mevcut ka
nun hükmü karşısında bu gibi memurlara ve
rilmek istenecek müracaat haklarından istifade 
edebilmeleri mümkün olamaz. 

O halde, şayet encümen, raporunda yazılı 
mucip sebeplere müstenit maksadını tahakkuk 
ettirmek istiyorsa bu meseleyi tekrar gözden ge
çirmek üzere raporunu geri istemelidir. Yok 
eğer encümen mütalâamıza ve raporundaki mu
halefet şerhine iltifat etmiyecek olursa bu tak
dirde yukarda mâruz esababa binaen meselenin 
bir kere daha teemmül ve tezekkür olunmak 
üzere komisyona iadesi hususunda riyasete tak
dim edeceğim önergemin kabulünü arz ve rica 
ederim. 

RE IS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA YAŞAR 

GÜMÜŞEL (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; 
müzakeresini yaptığımız kanun komisyonumuza 
geldikten sonra Konya Mebusu A. Fahri Ağa-
oğlu, Yozgad Mebusu Talât Alpay, Yozgad Me
busu ihsan Aktürel, Sivas Mebusu Etem Erdinç 
ve Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun ay
rı "ayrı teklifleri gelmiştir, aynı kanun hakkın
dadır. Bu müzakereler esnasında arkadaşlarımı
zın kıymetli teklif ve fikirlerini de nazara al
mak suretiyle yeniden tetkik etmek üzere iade
sini kabul ve teklif ediyorum. 

REÎS — Muammer Alakant, buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarım; bu kanunu tetkik eden ve 
raporu hazırlayan komisyona göstermiş olduğu 
isabetten ve hüsnüniyetten dolayı evvelâ teşek
kür etmekle söze başlamak istiyoruz. Hakika
ten, memur problemi, bu devlet ve bu hükümet 
için mevcut bulunmaktadır, işte bu problem 
zaman zaman gerek hükümeti, gerekse B. M. M. 
ni, yekdiğerini tadil ve nakzeden kararlar alma 
yoluna sevk etmektedir. Zaman, zaman bu hu
suslara temas ettik. Şimdi yine Heyeti Celile-
nizi bu umumi memur problemlerine intikal et
tirmekle ayrıca meşgul etmek istemiyoruz. Bu-
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gün hakikaten komisyonun ele alıp da hallet
mek lüzumunu gördüğü husus, memurları 
mümkün olduğu kadar teminat altında bulundur
makta, iyi hizmet eden memurlara 20 nei asırda 
bahşedilen büyük hürriyetlerden birisi olan kor
kudan masun olma hürriyeti içinde vazifelerini * 
ifa etmelerini sağlamış bulunmaktadır. 

Şimdi, encümenin ve Goloğlu arkadaşımızın 
da vuzuhla ve tafsilen izah ettikleri gibi, mak
satlar kanun çerçevesi içinde tekrarlanmış olu
yor. Otuz sene memuriyette bulunan bir kim
senin, re'sen emekliye şevki halinde, idari kaza 
yollarına müracaat edebileceği encümen tara
fından ifade edilmektedir. Ama bu hükmün 
aleyhinde B. M. Meclisi tarafından çıkarılmış 
bir tefsir kararı vardır. Encümen raporunda 
bunun böylece ifa^e edilmesi veyahut encümen 
mazbata muharriri tarafından ifade edilmesi 
fiilen mevcudolan bir hükmün ortadan kaldırıl
ması mahiyetinde değildir. Binaenaleyh birinci 
maddenin B fıkrasının arkasına küçük bir cüm
le ilâve edilmesi suretiyle bu hüküm tashih edi
lir ve bu endişe ortadan kalkar. Bu ciheti tas
hih için raporun encümene havalesine de lüzum 
yoktur. 

Takdim ettiğimiz bir takrirle; (Birinci mad
de B fıkrası hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevk edilenler idari kaza yollarına müracaat 
edebileceklerdir.) hükmünü teklif etmiş bulu
nuyoruz. Komisyon bunu kabul etmek suretiyle 
kendi maksadını ifade eder, metni kanun da bu 
suretle vuzuhla teessüs etmiş olur. Takriri Ri
yasete takdim ediyoruz, aynen bu metin kabul 
edilmiş olursa metni kanun vuzuhla ve komis
yonun istediği şekilde bir sarahatle ortaya çık
mış olur. 

REÎS — Komisyon, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ÎZZET 

AKÇAL (Rize) — Efendim, komisyonun noktai 
nazarı mutlak surette kaza merciine müracaat 
hakkının tanınmasından ibarettir, idari kaza 
merciinin görülen lüzumu dahi tetkik edebil
mesini komisyon olarak muvafık mütalâa etmiş 
bulunmaktayız. Yani, maksadımız emekliye 
sevk sebebi üzerinde kaza merciinin tetkike sa
lahiyetli oluşudur. Ancak, yapılan teklifler üze
rinde komisyonca tekrar bir tetkik yapılması
nı yani ileride her hangi bir yanlış anlamaya 
meydan vermemek için bu teklifler üzerinde 
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komisyonda görüşmeyi muvafık görmekteyiz. 
Bundan başka da aynı komisyona, bu işle bir
leştirilerek tetkik edilmek üzere 6 kanun tek
lifi gelmiş bulunmaktadır. Komisyon, elbette ki 
işi ele alarak en kısa zamanda tetkik ederek 
Heyeti Celileye takdim edecektir. 

Muammer Alakant arkadaşımız müsterih 
olsunlar, kendilerinin tekliflerini de en geniş 
şekilde, hattâ kendilerini davet etmek suretiyle 
tetkik edeceğiz. 

REÎS — Efendim, komisyon talebettiğine ve 
bu hususta bir takrir de verildiğine göre takriri 
okutuyorum. 

B. M. M. Riyasetine 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı T. C. Emek

li Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hususundaki layiha ve teklifler 
üzerine hazırlanmış olan Muvakkat Encümen 
raporu ile tanzim kılman madde metni kabili 
telif olmadığından işbu hususun yeniden teem-
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mül ve tezekkürü için komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
M. Goloğlu 

EEÎS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmiş ve lâyiha ile teklifler* 
encümene iade edilmiştir. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür-
lüzü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesiyle 4367 
sayılı Kanunun 3 ncü maddeisnin (A) fıkrası
nın tadiline dair kanun lâyihasına 276 arkadaş 
rey vermiştir. Bunlardan 275 i kabul 1 i de 
rettir. Bu suretle 274 reyle kanun kabul edil
miştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

2 Nisan 1956 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,34 

+mw 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Kayseri Mebusu Ömer Marfın, İlkokul 
öğretmenleri Yapı Sandığı hakkındaki sualine 
Ûevlet Vekili ve Maarif Vekil Vekili Cemil Ben-
gü'nün tahrirî cevabı (7/141) 

23 . II . 1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekâletince ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

1. «ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığı» 
mn halen kaç ortağı vardır ? Sandığın nakit mev
cudu n e d i r ! Tasarruflarının (mallarının) mali
yet bedelleri baliği neden ibarettir? 

2. Sandığın nakdi halen hangi bankadadır 
ve yüzde kaç nema getirmektedir ? Evvelce han
gi bankada idi ve orada yüzde kaç nema getiri
yordu?, 

3. Sandık hükmi şahsiyetinin tasarrufları
nın nevileri nelerdir ? Bunlar hangi vilâyetlerde
dir? Sandık tarafından inşa ettirilmiş ebniye 
mevcut mudur? Mevcutsa miktar ve nevileri ne
dir? 

4. Ortaklara 1943 ten bu yana açılmış bulu
nan krediler baliği neden ibarettir? Bu baliğin 
ne miktarı müstakrizlerce ödenmiş bulunmakta
dır? Müstakrizlerin mütebaki borçlarının itfa
sı kaç seneye mütevakkıftır ? 

5. 1949 dan bu yana ortaklara kredi açılma
ması cihetine hangi lüzum ve zarurete mebni gi
dilmiştir?. 

6. 1950 den bu yana ortakların maaşların
dan sandık paylarının kesilmemesi cihetine gi
dilişinin kanuni mesnedi nedir?. 

7. 1943 ten bu yana genel kurul kaç defa, 
toplanmıştır? Her toplantıda müttehaz kararlar 
nedir? Bu kararlar tatbik mevkiine vaz'olunmuş-
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lar mıdır? Olunmamışlarsa neden olunmamış
lardır?. ' 

8. Statü, genel kurul toplantılarının muay
yen tarihlerde mi, yoksa gayrimuayyen tarihler
de mi yapılmasını âmirdir? Birinci şıkkı âmir 
ise 1943 - 1956 devresinde kaç defa toplanması 
lâzımdı? Bu lâzıme yerine getirildi mi? Getiril
medi ise neden getirilmedi ?. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004 - 697 

28 . I I . 1956 

özet : Kayseri Mebusu 
Ömer Mart'm sorularının 
cevabı H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eeisliğine 
27 Şubat 1956 tarih ve 2418/10743 sayılı ya

zılan karşılığıdır : 
Kayseri Mebusu Ömer Mart'm İlkokul öğret

menleri Yapı Sandığı hakkındaki yazılı sorulan 
cevabının ilişikte takdim kılındığını saygılarım
la arz ederim. 

Maarif Vekâleti Vekili 
C. Bengü 

Kayseri Mebusu Sayın Ömer Mart'in İlk
okul öğretmenleri Yapı Sandığı ile ilgili soruları 
cevaplan aşağıda sırasiyle arz edilmiştir : 

1. İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığının 
halen 12 895 ortağı vardır. Sandığın mevcudu 
78 577,60 lira nakit ve 4 061 400 lirası tahvil 
olmak üzere ceman 4 139 977,60 liradır. Ayrıca, 
halen ortaklara açılmış hesaplardan zamanla tah
sili gereken 882 527,26 lira da alacağı bulunmak
tadır. Gayrimenkullerinin maliyet bedeli ise 
2 661 682,29 liradan ibarettir. 

2. Sandığın nakit ve tahvilleri halen Ziraat 
Bankasmdadır. Elli bin liradan fazla parası tah
vile bağlanmaktadır. Nakdî % 2.5 dan tahvilleri 
ise % 5 ve % 7 den faiz getirmektedir. . 

Evvelce sandığın para ve tahvilleri Akbank, 
Türk Ticaret, Garanti ve Ziraat bankalarında 
idi. Vadesiz verilen paraları % 2.5, vadeliler ise 
% 3 ile % 4 faiz getirmekte idi. 

3. Sandığın hükmi şahsiyetinin tasarrufla-
lan şunlardır: 

A) Sandıkça Ankara'da satınalınan bir 
apartman, 

-»•m» X 3 8 1 ***** 
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B) Sandıkça muhtelif yerlerde satınalınan 

(137) arsa, 
C) Sandıkça İskenderun'da satınalınan 

(8) ev, 
D) Sandıkça inşa ettirilen Ankara'da (2) 

apartman, 
E) Sandıkça inşa ettirilen ve aşağıda yer

leri yazılı (88) aded ev, 

Bulunduğu yer 

Adapazan 
Dikili 
Ereğli 
Erbaa 
Diyarbakır 
Malatya 
Sivas * 
Turhal 
Vezirköprü 
Erzincan 
Karacasu 
Artova 
Silifke 
Bolvadin 
Muş 
Kargı 
Lâdik 
Alaşehir 
Gerede 
Merzifon -
Havza 
Balâ 

Aded 

20 
- 3 

2 
3 
5 
5 
5 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

F) Belediyelerce bağışlanan arsalar : Ulu
borlu'da (4), Cihanbeyli'de (2), Bolvadin'de (3), 
Erbaa'da (1), Ermenek'te (1), Sorgun'da (1) 
olmak üzere ceman (12) arsa, 

G) Doğu vilâyetlerinde devlet yardımı ile 
yaptırılan (64) ev, 

4. Ortaklara 1943 ten bu yana açılmış bu
lunan krediler baliği 2 557 941,31 liradır. Halen 
bunun 882 527,26 lirası tahsil olunmamıştır. Müs-
takrizlerin mütebaki borçlarının itfası (5) sene
ye mütevakkıftır. 

5. 1949 yılından bu yana ortaklara kredi 
açılmaması aynı yıl toplanmış bulunan genel ku
rul karan iktizasındandır. Genel kurulun bu 
karan vermesinin sebebi on iki bini mütecaviz 
ortağını mevcut geliri ile kısa bir zamanda ev sa-
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hibi yapması mümkün görülmediğinden, sandı
ğa hariçten de kredi temin etmek suretiyle san
dığı daha işler bir hale getirinceye kadar para
nın mahfuz tutulması düşüncesidir. 

6. Kısa bir zamanda fazla külfete mal olma
dan bir ev sahibi olmalarının mümkün bulunma
dığını gören ve sandığın vaktiyle rızaları hilâ
fına, demokratik bir anlayışla kurulmamış oldu
ğu kanaatini taşıyan ortaklardan bir kısmı 
aidatlarını ödememişler, vekâletimiz de sandık 
aidatının öğretmenlerden rızaları hilâfına kesil
mesini uygun görmemiştir. Bununla beraber bir 
kısım ortaklar halen paylarını vermeye devam 
etmektedirler. 

J 7. 1943 ten bu yana genel kurul (5) defa 
normal, bir defa da fevkalâde'toplanmıştır. Bu 
toplantılardan birinci, ikinci vfi üçüncüsünde or
taklara yapı kredisi açılması, nazır ev ve arsa 
satmalmması, ev ve apartman yaptırılması, ev
lerin Ortaklara ucuz fiyatla kiraya verilmesi, ar
saların ortaklara taksitle satılması, karar altı
na alınmıştır. 

1949 da toplanan 4 ncü Genel Kurul Yapı 
Sandığı devlet bütçesinden yapılacak yardım ile 
bir banka haline gelinceye kadar ortaklara kre-
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di açılmamasına, gayrimenkul satmalınmaması-
na, gayrimenkullerinin açık artırma ve peşin pa
ra ile maliyetten düşük olmamak şartiyle satıl
masına karar vermiştir. 

1954 yılında toplanan genel kurul sandığın 
tasfiyesine karar vermiş ise de Kasım 1954 te 
fevkalâde toplantıya çağrılan genel kurul san
dığın bütün mameleki ile bir öğretmenler ban
kası haline getirilmesine, alım ve,satımın durdu
rulmasına, vekâletçe banka kanun tasarısının 
hazırlanmasına karar vermiştir. Kararlar umu
miyetle tatbik olunmuştur. Hazırlanmış bulunan 
öğretmenler bankası kanun tasarısı hakkında 
ilgili vekâletlerin mütalâaları alınmış olup Baş
vekâlete sunulmak üzeredir. 

8. Genel kurul statü hükümlerine göre iki 
yılda bir toplanır. Normal olarak 1943 - 1956 
devresinde (7) defa toplanması icabederdi. An
cak, 1949 genel kurul kararları gereğince sandı
ğa yeni bir şekil verilmesi, hariçten kredi temi
ni hususları uzun tetkik ve çalışmaları icabet-
tirdiğinden ve bu çalışmalar neticelenmediğin
den 1949 dan sonra genel kurul 1954 yılma ka
dar toplanmamış ve sandık hakkında bu durum 
karşısında geerkii kararların alınması için 1954 
te genel kurul toplantıya davet edilmiştir. 

v 
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Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesiyle 4367 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet TekelioğTu 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 

Asa adedi : 541 
Rey verenler : 275 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 254 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Şovki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüsoyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

İbrahim Aydın 
Kenan Çığman ^ 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlıı 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

Esat Tuncel 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibe§e 
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İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi GögeD 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
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Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhi$. Gökmenoğlu 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zoki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
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Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Şükrü Uluçay 
H|,di Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurralıman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA . 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
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Hacim Yılmaz YOZGAD * Mahmut Ataman ZONGULDAK 

VAN Danyal Akbel Ömer Lûtfi Erzurum- Sebati Ataman 
Hilmi Durmaz İhsan Aktürel luoğlu Suat Başol 
Hamit Kartal Talât Alpay Hâşim Tatlıoğlu Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki ÇiçekdaJ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi înanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 

Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfiı Erkuvumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Muzaffer önal 
ÇORUM 

Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu*1 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun . 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
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Nadir Nadİ 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (t.) 

ÎZMÎR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emm Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
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Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Tur.ın Güneş 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarifi Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunua Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
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Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

ORDU 
Feyzi Boztepe-
Sabri Işbakan 

SAMSUN 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 

SÎÎRD 
Veysi Oran 

SlNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 

StVAS 
Ercüment Damalı 

Nuri Dcûiirağ 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
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Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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