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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkra

sının yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 23 ,V .1951- Sayı; 7815) 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sının yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
aşağıdaki rapor, Kamutayın 16 . V . 1951 tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. 
(Cilt: 1 - Sayfa: 309 ve Cilt: 3 - Sayfa: 55 ve Cilt: 7 • Sayfa: 29, 214:216, 217, 236; 
250,281:289).' 

16 Mayıs 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Muğla Milletvekili Nuri özsaıı'ın, Türkiye Cumltfuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına dair önergesi, mevzuu bidayeten tetkik eden Maliye 
Komisyonu ile bilâhara teşekkül eden Geçici Komisyonun raporlariyle birlikte, komisyonumuza hava
le olunduğundan Önerge sahibi Muğla Milletvekili Nuri Özsan ve Maliye Bakanlığı temsilcisi ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen fıkra: (30 hizmet yılını tamamlamış olanların kurumlarınca lüzum görüldü
ğünde yaş aranmaksızın re'sen) emekliye sevkedileceği hükmünü taşımaktadır. 

Emeklilik statüsünün bünye ve mahiyeti : Kanunun vaz'etmiş olduğu kayıtlar ve hükümler gere
ğince bir memuru hizmetten yani memur statüsünden çıkarıp emeklilik statüsüne ithal eden idari bir 
tasarruftur. 

Emeklilik Kanunu, mevzuubahis tasarrufun sebep ve saikını dört esasa bağlamıştır. 
1. Kanunen tekaüde şevki mecburi kılan yaş haddi, 
2. Hizmet müddetleri 30 yılı ve yaşlan 55 si doldurmuş olanların talep ve rızalariyle, 
3. Tetkik mevzuumuz olan 30 hizmet yılını tamamlamış olup yaş haddi aranmaksızın kurumla

rınca lüzum görüldüğünde yani idare takdir salâhiyetini kullanmak suretiyle re'sen, 
4. 39 ncu maddenin (F) fıkrasında yazılı ahlâk ve yetersizlikleri sebeplerinden tüzükleri gere

ğince cezai bir mahiyet arzeden idari kararla. 
Görülüyor ki, vâzıı kanun, cezai sebeplerden müstakil olarak nasıl fiilî hizmet müddetleri 30 yılı ve 

yaşlari 55 i doldurmuş olanlara kendilerinin rıza ve muvafakatlariyle emekliye şevklerini istemek 
hak ve salâhiyetini tanımış ise bu hükümle muvazi ve ahenkli olarak 30 yılını tamamlamış olanları 
da lüzum görüldüğünde tekaüde sevketmek hususunda idareye de mutlak bir takdir salâhiyet ve hare
ket serbestisi tanımıştır. 

Ve bu mutlak takdir salâhiyetine müsteniden yapılan takdirî tasarruflarında kazai murakabe sa
hasının dışında kalacağı münakaşa kabul etmez bir hakikattir. İdareye bu nevi tasarruflarda mu*-
lak bir takdir salâhiyeti tanınmasının istinat ettiği prensip şudur : 

Kanun; bilgi, ihtisas ve enerjiye ciddî bir ihtiyaç gösteren ve günden güne tenevvü arzeden 
âmme hizmetlerinin daha rasyonel ifa ve istikrarını temin hususunda idarenin faaliyet şekillerini 
ve yapacağı tasarrufların sebep ve saiklerini bütün teferruatiyle tanzim ve tesbit edemiyeceği 
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için vâzıı kanunlar,- idareye halin icaplarına göre tasarruf ve faaliyette bulunmak hususunda bir 
hareket serbestisi ve takdir salâhiyeti tanırlar. 

İşte, vâzıı kanunumuz da, 39 ncu maddenin {B) fıkrasındaki (kurumlarınca lüzum görüldü
ğünde) hükmünü vaz 'etmekle yeni ihtisas ve fikrî kabiliyetlere ihtiyaç gösteren âmme hizmetleri
nin daha iyi ifasını sağlamak maksat ve gayesiyle mânevi takatsizlikleri ve fikrî kudretsizlikleri 
tahakkuk eden ve 30 yılını doldurmuş ve kendilerinden artık istifade imkânları mevcut bulunma
dığına kanaat getirilen memurların tekaüde şevklerini icabettiren saik ve sebepleri tâyin ve tes-
bitten içtinap ederek bütün bunları ve halin icaplarını takdir hususunda idareye mutlak bir salâ
hiyet ve hareket serbestisi tanımış olduğu aşikârdır. Çünkü idareye böyle bir takdir salâhiyetinin 
tanınmamış olması idarenin dinamik faaliyetini felce uğratmaktan başka bir şeye yaramaz. 

Nitekim, mevzuub.ahis fıkra, Geçici Komisyon tarafından (kurumlarınca ve tüzükleri gereğin
ce) şeklinde takniıi edilmiş o'duğu halde Yüksek Kamutayda müzakeresi sırasında, bu kayıt kal
dırılarak (lüzum görüldüğünde) hükmünün va?/ı ve kabulü, idareyi tüzük hükümleriyle takyit et
memek, ona bu nevi tasarrufların lüzum ve saikını takdirde mutlak bir salâhiyet ve geniş bir 
hareket serbestisi tanımak maksat ve temayülüne matuf bulunduğu bedihidir. Diğer taraftan söy
lemeye hiç hacet yoktur ki; idarenin, kanunen kendisine tanınmış olan bu takdir salâhiyetine 
müsteniden yapmış olduğu tasarruf asla ne cezai ve ne de her hangi bir tasfiye mahiyetinde değil
dir. Çünkü, takdir salâhiyetine müsteniden tekaüde sevk tasarrufu ile memura hem tekaüt maaşı 
tahsis edilmekte ve hem de ikramiye verilmektedir ki bunun hukuki neticesi de memuru, me
mur sitatüsünden çıkarıp tekaütlük sitatüsüne geçirmekten ibarettir. 

Kaldı ki; vâzıı kanun 39 ncu maddenin (F ) fıkrasında cezai bakımdan tekaüde şevki tazam-
mun eden ayrı ve müstakil hir hüküm vaz'etmiş olmakla takdire müsteniden yapılan tekaüt ta--
sarraflarının cezai mahiyette olmadığını tam bir vuzuhla tezahür ettirmiştir. Binaenaleyh; izah 
olunan mucip sebepler muvacehesinde vâzn kanun (Kurumlarınca lüzum görüldüğünde) hükmü
nü vaz'etmekle; tekaüde sevk tasarrufunun saikını, yani ne gibi vaziyetler ve haller veyahut ne 
gibi fülî ve hukuki vakıaların tahakkuk ve mevcudiyeti karşısında idarenin böyle bir tasarruf 
yapabileceğini tâyin, tesbit ve tanzim etmiş olmayıp bilâkis bu nevi tasarrufları yapmak hususun
da idareye mutlak bir takdir salâhiyeti tanımıştır. Yani idare tasarrufun saikını ve lüzumunu 
takdirde mutlak bir salâhiyet ve hareket serbestisine sahiptir. Bu itibarla; tasarrufun saik ve 
tamamına taallûk eden mutlak takdir salâhiyetinin kullanılması suretiyle idarece yapılan takdirî 
tasarrufların kazai murakabe sahasının dışında kalacağı aşikâr olup bu mutlak takdir salâhiyeti
nin tabiî ve hukuki neticesi olarak da kurumların gördükleri ve takdir ettikleri lüzumun doğru
luk ve meşruluğunu kaza mercilerine mucip sebepleriyle izah ve kabul ettirmeye de mecbur tiutu-
lamıyacakları bedihidir, 

Binnetiee; idareye mutlak bir takdir salâhiyeti tanımış olan mevzuubahis fıkranın, izah olunan 
vuzuh ve sarahati muvacehesinde yorumuna mahal olmadığı Maliye ve Geçici Komisyonların gö
rüşlerine muvazi ve mutabık olarak komisyonumuzca da'ekseriyetle kabul edilmiştir. 


