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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Millî Savunma Yüksek Kurulu hakkındaki 

Kanun tasarısı, istek üzerine Bütçe Komisyonu
na verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu tasarısının tümü üzerinde görüşüldükten 
sonra. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nun tasarısının maddeleri görüşüldü. 

20 . V . 1949 Cuma günü saat 14,30 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Bahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan 
satmalman altı yolcu gemisi işinde ve kredi te
mininde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve ortağı
na verilecek ikramiye hakkında Kanun tasarısı 
(1/557) (Bütçe Komisyonuna); 

Teklif 
2. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-

m, Uludağ'da inşaata müsaade tdilmesi hakkın
da Kanun teklifi (2/171) İçişleri Komisyonu
na); 

Tezkere 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-

çoban'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
3/380) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyona); 
Raporlar 

4. — Hatay Milletvekili Rajsim Yurdman'm, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ucu maddesinin (V) nci fıkrası 
(2) numaralı bendinin yorumlanması hakkında 
önergesi ve Geçici Komisyon raporu (4/103) 
(Gündeme); 

5. — Millî Piyango İdaresi 1948 Bilançosu
nun gönderildiği hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/361) 
(Gündeme); 

6. — Vakıflar Memba Suları ile Orman ve 
Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/548) (Gündeme); 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 
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S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. | (Yoklama yapıldı). 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi ve Bütçe Komisyo
nu raporu (2/166) [1] 

BAŞKAN — Buyurun Muttalip Bey. 
İDARECİ ÜYE MUTTALİP ÖKER (Sivas) 

— Büyük Meclis Bütçesinde ufak bir değişiklik 
yapılması için bir teklif vardır. Teklif 48 saat 
evvel dağıtılmıştır. Bu gündeme alınmasını ve 
Emekli Kanununa takdimen müzakeresini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız geç kalmaması 
için bu teklifin gündeme alınmasını ve bir defa 
müzakereye tâbi maddelerden olduğu için mü
zakeresinin takdimen yapılmasını istemektedir. 
Reyinize müracaat ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmının üçüncü bölmünün dördüncü madde
sine (45 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 212 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ol
madı. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/462). 

BAŞKAN — Emekli Sandığı Kanun tasarı
sının müzakeresine devam ediyoruz. 

Dördüncü maddede kalmıştık. Maddeyi oku
tuyorum. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim Kurulu
na gerek 12 nci maddede yazılı kurumların me
murlarından, gerek açıktan başkan ve üye tek
lif ve tâyin olunabilir. 

Başkan ve üye teklif ve tâyin olunabilecek
lerin yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye, 
ekonomi, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve 
emeklilik işlerinden birinde ihtisas sahibi bulun
maları şarttır. 

Memurlardan teklif ve tâyin olunacakların 
ayrıca 30.VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nuna göre en az 4 ncü derece aylığı veya kar-
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şılığı ücreti müktesep hak olarak alabilmeleri 
de gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) -~ Efen
dim; bu tasarının 4 ncü maddesinde yönetim 
kurulunun teşekkülünden bahsediliyor. Heyeti 
Oelile geçen toplantıda yönetim kurulunun 9 
âza ve 1 reis olarak kabul ettiğine göre bende
niz hesap ediyorum bunlar her içtimaları bir 
saat de olsa iki saat de olsa 65 liraya mal olu
yor. Yani şimdi demek istiyorum ki; bu sistem 
pahalı bir sistemdir sandığın gelirinin uluorta 
biraz fazlaca sarfiyatına meydan veriyor. Hal
buki tetkik buyurduğunuz ve gördüğünüz veçhi
le, Hükümetin teklifinde, munzam vazife ola
rak daha verimli, daha olgun arkadaşları 150 
lira gibi az bir ücretle çalıştırıyordu. Sandığın 
asli âzası olarak yani Barem Kanununun dör
düncü derecesini müktesep hak olarak kazan
mış olan arkadaşları buraya getirmek, 
90 lira maaşı aslili bir memura bu va
zifeyi gördürmek demektir. Elimizdeki tasarı 
tetkik edildiği zaman görüyoruz ki, her hangi 
bir kültürlü, memur pekâlâ bu işi kavrayabi
lir. Burada Hükümetin teklifi yüksek tahsili 
şart olarak ko,şuyqr. Fakat bu teklif daha zi
yade yüksek memurlar arasındadır. Bundan 
başka ayrıca ekonomi, maliye ve sigorta ve ban
kacılık gibi şubelerden de bilgi sahibi veyahut 
da uzmanlıkla tanınmış olmasını şart kılıyor. 
Yani mutlaka uzman olmasını şart kılmıyor. Bu
nu komisyon daha isabetli hareket ederek, on
ların görüş ve kanatine hürmet ederim, hiçbir 
kayda tâbi kılmıyor, Hükümetin teklifinde ol
duğu gibi yüksek tahsil ve bankacılık bilgisiy
le beraber, ilâveten ekonomi, maliye ondan son
ra bankacılık ve sigortacılık, bir de ilâve ola
rak hukuku koymuşlar. Hukuku da ilâve et
mişler. Ben hukukçuların ihtisasına hürmet 
ederim. H^tuk haddi zatında bir ihtisastır. Acaba 
şüphemi ettiler de bugün yüksek mektep mezu
nu olmadığı ve ihtisas sahibi bulunmadığından 
bir kayıt koydular. Ben bunları tenzih ederim. 
Doğan bir çocukla, ölen bir şahıs hukukla ilgi
lidir. Fakat, buradaki maksat, inhisarî duru
ma giriyor. Sebebi; Hükümet teklifinde yüksek 
mektep mezunu olmak şart olduğuna göa*e, yük
sek mektep mesanu olan şu derecedeki memur
lar bu işe girebilir, Bu kaydı nazarı itibara 

5 . 1940 Ö : İ 
j alacağız, kimlere vereceğiz? Maliyeden, hukuk

ta ihtisas sahibi olana, sigortacılık, bankacılık
ta ihtisas sahibi olanlara; güzel. Ben tatbika
tını bulamıyorum. Belki bilgim noksandır. 
Maliyeden ihtisas sahibi olanları ayırıyorlar. 

Maliyede ihtisas sahibi kimdir? Maliyede ih
tisas sahibi olan en üst kademe Sayıştaydır. 
Dikkat buyurun, Sayıştayda kaç tane yüksek 
mektep mezunu vardır? Bunlar rakamları konuş-

I turan, kontrol eden, sevk ve idare eden bir kuv
vettir. Mecliste bu kadar hesapları geçti, han
gimiz kalktık da herhangi bir yanlışlığını bula
bildik. O halde muhakkak yüksek mektep me
zunu olması şart değildir. Muhakkak Yüksek 

I mektep mezunu olması şart ise, o halde Maliye-
I den ihtisas kaydını koymıyalım. Çünkü Maliye 

yüksek mektebi yoktur. Maliye içerisinde hiz-
I met etmiş, meslekinde ihtisas kesbetmiş ve bun-
I ca işleri çeviren arkadaşlara hiç mi hizmet etmi-
I yeceğiz? Emeklilik bahsinde ise hiç ihtisas yok-
I tur, çünkü bu konu cidden yeni bir konu ola-
I rak ortaya çıkmaktadır. 
I Taksim ve tevzie gelince; Millî Müdafaa bir 
I âza seçerek yönetim kuruluna gönderecek. Millî 
I Müdafaa da kimi gönderecek? Millî Müdafaa 
I Vekâletinin yetiştirdiği kıymetli, bunca yüksek 
I mektep mezunları var. Sen hizmet edersin, uz-
I man olursun, fakat buraya giremezsin. Bu ka-
] nun bunu âmirdir, Tatbikat sakattır. Nazarı 
I dikkatinize arzederim. Binaenaleyh, yüksek 
I mektep mezunu olan her sınıftaki arkadaşlar bu 
i vazifeyi görebilir. Hükümetin teklifinde şümu-
I liyet vardır, tamamen âdilânedir. Fakat Ko-
I misyon bunu inhisarî mahiyette kayıtlamıştır, 
I Yüksek mektep mezunu olan bütün zümre bura-
I ya girebilmelidir. Yoksa Millî Savunma buraya 
I kimi gönderecektir. Ancak ve ancak hukuk mün-
I tesibi bulacaktır. Çünkü orada ne malî ihtisas 
I vardır, ne de ekonomi ihtisası vardır. Yani ben-
I deniz biraz sakat görüyıorum. 
I Sonra çok masraflıdır. Baremin 4 ncü dere-
I cesini neden şart koyuyoruz? Acaba Baremin 8 
I nci derecesindeki yüksek mektep mezunu bir ar-
I kadaşımız hayatı memuriyette bu kadar muvaf-
I fak oluyor da Emekli Sandığı Yönetim Kurulu 
I üyeliğinde niçin muvaffak olamıyacaktır? Böyle 
I yüksek barem derecesine şart koymazsak masra-
I fi da düşürmüş oluruz. Bu teklif edilen şekil 
I hem pahalı olur, hem de inhisarî bir sistemdir. 
I Komisyon bir defada, bunu bu bakımdan tetkik 
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ederse zannederim ki, isabetli olur. Benim gö
rüşüme göre bu masraflı ve çok inhisar! mahi
yette bir mevzu olmuş oluyor. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, geçen.gün kabul buyurduğunuz 3 
ncü madde hükmüne nazaran yönetim kurulu
na tâyin edileceklerin memurlardan olmaması 
lâzımgelir. Yani memuriyetle, yönetim kurulu 
üyeliği bir şahıs üzerinde içtima etmiyor. Bu 
madde de bu esasa göre yazılmış ise de yazılış 
tarzından maksadın tamamen aksi bir mâna 
çıkmaktadır. Yani yönetim kururuna memur
ların munzam bir vazife alarak tâyin edilme
meleri lâsımgeleeeği ifade edilmek icabederken 
burada memurların da tâyini caiz imiş gibi bir 
ifade bulunmaktadır. Bu ifade de şu; 

«Yönetim kuruluna gerek 12 nci maddede 
yazılı kurumların memurlarından, gerekse 
açıktan başkan ve üye tâyin ve teklif olunabi
lir.» 

Bunun mânası açık. 
Vakıa bir naklen kelimesi ilâve edilmiş, fa

kat bu naklen kelimesi mânayı değiştirmez. 
Çünkü naklen demek; bir memuriyetten diğer 
bir memuriyete nakletmek demektir. Eğer biz 
buraya memuru emekliye ayırdıktan veya isti
fasını kabul ettikten sonra getireceksek bu 
nakletmek demek değildir, komisyonun mak
sadı da budur. Bir kimse memur iken yönetim 
kuruluna başkan veya üye seçilmesi için onun 
ya istifa etmiş ölmesi veyahut da emekliye 
ayrılmış olması şarttır. Böyle olunca nakil tâ
biri yerinde kullanılmış olmaz. Diğer taraftan 
bu mânayı maddenin son fıkrası teyit ediyor. 
Eğer tâyin edilecek üyeler memurlardan geçi
lecekse bunlar baremin asgari dördüncü mer
tebesini ihraz etmiş olmaları lâzımdır, bununla 
da memurlardan seçileceği teyit edilmiş bulu* 
nuyor. Halbuki komisyonun kasti, ben sayın 
sözcü üe de konuştum; tamamen aksidir. Me
murlardan alınmasını terviç etmeyiz, diyor. Za
ten kabul ettiğiniz 3 ncü maddenin hükmü de 
budur. Beyle olunca maddenin yazılış tarzının 
değiştirilmesi lâzımgeldiği, gibi, son fıkrasının 
da tamamen kalkması icap eder. Çünkü, ma
demki memurlardan tâyin edilmiyecektir, ba
remin hangi derecesine gelmiş olduğunun aran
masına lüzum yoktur. Tâyin edilecek bu zat, 
hiç memuriyet yapmamıştır, kanunun, bu me
muriyet için aradığı şartları haiz ise, yüksek 

Ö.1948 6 : 1 
mektep mezunu ise, Bankacılık, hukuk sahala
rında bilgisi varsa o doğrudan doğruya tâyin 
edilecektir. Halbuki memuriyetten gelmiş ise; 
birkaç sene memuriyet yaptın ama dördüncü 
dereceye geçmiş olmadıkça seni tâyin etmiye-
ceğiz mi denecektir. 

Komisyonun kasti böyle olmadığına göre 
son kaydın maddeden tayyedilmesi lâzımgelir. 

Son maruzat olarak bir de şunu arzedeee-
ğim : 

Bence gayet yerinde olarak yüksek mektep 
mezunu olmak şartiyle iktifa ediimiyerek ayrı
ca ekonomi, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve
ya emeklilik işlerinden birisinde uzman olması 
aranılmış. Muvafık, yalnız bu, idare kurulunun 
teşkili sıarsmda bu çeşitli ihtisas kollarından 
hepsini temsil edecek şekilde tâyinlerin yapıl
ması yani bu esasların tâyin sırasında göz 
önüne alınmasının icabedeceği kanaatindeyim. 
Maddenin ruhu da budur. Çünkü bir idare ku
rulunu teşkil eden üyelerin hepsinin maliyeci, 
bankacı ve hepsinin sigortacılardan seçilmesi 
elbette doğru olmaz. Zaten maddenin ve komis
yonun da kastı budur. Binaenaleyh bu kastı 
ifade edecek bir kaydın maddeye eklenmesinin 
muvafık olacağını düşünerek bu maddenin ona 
göre değiştirilmesi için bir takrir takdim edi
yorum, umarım ki komisyon da bunu kabul 
eder, tasvip buyurmanızı ric& ederim. 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHBÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 

bendeniz de Hikmet Fırat arkadaşımın mütalâa
larına iştirak ediyorum. Yüksek Meclis ve hükü
metiniz artık Millet Efkârı umumiyesine şunu 
ilân ediyor ki; tasarruf, tasarruf yapacağız di
yor, bu arada getiriyor, emekli kanunu yaparken 
en ar 90 lira asli maaşlı bir memur tâyin edeceğim 
diye, yüksek bir ücret vererek bir adamı getirip 
buraya tâyin ediyor. Bu, her ne kadar bir memur
dur re işinin ehemmiyeti vardır diye söylenir 
ama 50 lira maaşlı bir memur da bunu yapabilir. 
Demla damla göl olur, kaidesine biz de uyalım. 
50 lira maaşlı bir memur da îraıra yapabilir. 
8 nci dereceden bir memurun tâyinini teköf edi
yorum. Böye yaparsak, tasarruf hakkındaki sözle» 
rimizi, fiiliyatta da ispat etmiş oluruz. Bu hu
susta bendeniz de bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraa*) — Efendim, ben-

deniz de bu maddede arkadaşlarımın söylediği 
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noktalara takılmıştım. Bir defa yüksek tahsil 
mevzuubahis olduktan sonra ayrıca maliye, eko
nomi, hukuk, bankacılık, sigortacılık diye keli
meleri sıralamanın doğru olmadığına kaniim. 

Sonra emeklilikte ihtisas, emeklilik işlerinin 
birisinde mütehassıs denilmektedir ki bu tâbir de 
bendenize garip geldi. Emeklilikte mütehassıs 
nasıl olur ? Bu da doğru değil. 

Yine dördüncü dereceden maaş meselesi de 
doğru değildir. Bu işi yeni kurduğumuza göre, 
olabilir ki Avrupa'ya bu işlerde ihtisas yapacak 
bir genç gönderilir dönünce 35-40 tan başlar, 
90 olabilir. Böyle bir kayıt bizim elimizi bağlar, 
işi yürütmekte müşkülât çekebiliriz. 

Bu noktaların tashihinin yerinde olduğu ka
naatindeyim. Ve bilhassa emeklilikte mütehassıs 
tâbiri insanı bir az düşündürmektedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Emin Soysal arkadaşımızın noktai na
zarının hilaf mı ileri süreceğim. Bence yüksek 
tahsile mâlik olmakla beraber bir az bu işlerden 
anlıyan nıütahassıs arkadaşları, elamanları bu işe 
koymak yerinde olur. Onları getirmek lâzımdır. 

Ancak daha evvel söz almış arkadaşların fi
kirlerine iştirakle dördüncü dereceden aşağı me
murların alınmaması hususundaki kaydın yerinde 
olmadığını arzetmek isterim. Birden dörde kadar 
yani mukayyet; yüksek dereceli memurlar alın
ması hükmü hüsnüniyetle vaz'edilmiş olmakla 
beraber belki suizannı da davet edebilir. Bence 
gençler arasında da mütahassıs ve bu işe yarıya-
cak olan kimselerin bulunması ihtimali vardır. 
Bu kaydın kaldırılmasını rica ediyorum ve arka
daşımın takdirine iştirak ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş* 

tirilmesini teklif ederim. 
(Yönetim kurulu başkanlığı ile üyeliklerine 

tâyin edileceklerin yüksek tahsil yapmış olma
ları ve maliye, ekonomi, hukuk, bankacılık, si
gortacılık ve emeklilik işlerinden birinde ihtisas 
sahibi bulunmaları şarttır. 

Yapılacak tâyinlerde kurulun bu çeşitli ihti
sas kollarını tamamen temsil etmesi göz önünde 
bulundurulur.) 

Kastamonu 
Muzaffer Akalın 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi dördüncü maddenin 
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üçüncü fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini teklif ederim. 

Dördüncü maddenin üçüncü fıkrası : Memur
ların teklif ve tâyin olunacakların ayrıca 30.VI. 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna göre seki
zinci derece aylığı veya karşılığı ücreti mükte
sep hak olarak alabilmeleri de gerekir. 

Elâzığ 
Fahrî Karakaya 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar; bâzı arkadaşlar, Hü

kümet teklifi ile Komisyon teklifi arasında fark 
bulunduğuna işaret ettiler, öyle değildir. Hü
kümetin teklifini aynen okuyorum. «Yönetim 
kuruluna, gerek 13 neü maddede yazılı kanun
ların asıl görevleri Ankara'da bulunan memur
lardan, gerek açıktan başkan ve üye seçilebilir.» 

Burada Komisyonun yaptığı «Asıl görevleri 
Ankara'da bulunan memurlardan» kaydını kal
dırmak olmuştur. Ankara'da bulunan memur
lara ek vazife olarak yönetim kurulunda üye
lik verilebilmesini sağlamak için konulmuş bir 
kayıt idi. Emekli işlerini tedvinle mükellef 
olacak yönetim kurulunun haftada en az iki de
fa toplnaması kanunun metninde tasrih edilmiş
tir ki, emekli işleri gecikmesin diye. İki defa 
haftada toplanacak olan yönetim kurulu başka
nının veya üyelerinin Devletin diğer dairelerinde 
asli vazifesi olursa muntazam toplanamaz, vazife 
ifa edemez, emekli işleri sürüncemede kalır endi
şesiyle ek görev verilmemesi kabul edilmiştir. 
Dünkü müzakeremizde Maliye Bakanlığı tara
fından teklif edilecek iki üyeden birisinin me
mur olmasını Yüksek Kamutay kabul etmemiş
tir. Şu suretle ek görev verilmemesi Meclisçe 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Memurlardan veya açıktan yönetim kurulu
na üye ve başkan alınabilir. Memursa naklen 
tâyin edilecektir. Maddede naklen tâyin tâbiri 
vardır. Bu, ek olarak bu vazifenin verilemiye-
ceğini tasrih etmek kasdiyle yazılmıştır. Zaten 
bir evvelki fıkrada da bu hüküm kaldırılmış 
bulunmaktadır. Artık «Naklen tâyin» tâbirinin 
maksadı ifade edip edemiyeceği hususunun tak
diri Yüksek Heyete taallûk eder. Eğer bu tâbir 
maksadı ifade etmiyorsa başka bir tâbir konu
labilir. Fakat biz bunun kâfi olduğuna ve baş-
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ka bir tâbire lüzum olmadığına kanaat getirmiş, I 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları yüksek tahsil 
görmeyi kâfi görerek baremin dördüncü dere
cesine yükselmesi hususunun aranmamasını ile
ri sürdüler. Hükümet teklifinde de aynen mev-
zuubahistir. 3656 sayılı Kanuna göre en az 4 
ncü derece aylık veya karşılığı ücreti kazanıl-
mış hak olarak alabilmeleri şarttır diye bir ka
yıt vardır. Hükümet teklifinde de mevcut idi. 
Komisyon da kabul etmiştir. 

Yüksek tahsil nihayet o şubenin anahtarla
rını o tahsili yapan insana verir. Tecrübe, ih
tisas uzun zaman çalışmakla elde edilir. Yüksek 
tahsil gören ve tecrübe ile olgunlaşan bir insan 
buraya girebilir. Yönetim kurulu, ilk kurulu
şunda yarım milyar sonra da milyarı aşacak olan 
bir sermayeyi işletecek ve 350 bin memurun 
mukadderatını idare edecektir. Bir yönetim ku
rulunun işlerinin küçüğe alınması, zannederim, 
hiçbir zaman doğru değildir. Yerinde kullanılan 
bir para fazla ve israf sayılmaz. Bunun için bu 
kayıt konulmuştu. Tabiî takdir Yüksek Heyetini
ze aittir. Mektepten çıkmış diye tecrübesi ve ih
tisası olmıyan birisini buraya getirmek doğru 
değildir. Sigorta ve malî mevzuların da kendile
rine mahsus hususiyetleri, telttıiği vardır. 

Emeklilik işlerinden anlıyan kaydına da bâ
zı arkadaşlarımız itiraz ettiler. Arkadaşlar; 80 
küsur intibak maddesini ihtiva eden bir kanun 
tasarısı Yüksek Heyetinize takdim edilmiş bulu
nuyor. Türkiye'de emeklilik işlerinin içinden 
tam mânasiyle çıkacak beş kişi arasanız bulamaz
sınız, belki iki kişi ancak bulabilirsiniz. Yüksek 
mektepten çıkmış bir kimse bunun yapacağı işi 
yapamaz. Bunun için de emeklilik işinde ihtisa
sı olan birisinin alınabileceğini ifade ettik. 

Sayın Muzaffer arkadaşımızın yönetim kuru
lunun terekküp tarzı itibariyle bu şubelerin her 
birisinden biri alınmak suretiyle ihtisasın tevzii 
hakkında bir önergeleri vardır. 

Bu önerge zannediyorum, Hükümete karşı 
bir temenni ve istikamet verilmesi mahiyeti ifa
de eder. Bu müzakere ile de açıklanmıştır. Kâfi 
görülebilir kanaatindeyim. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bir sual : Bu vazifeye gelecek olanlar naklen ta
yin edilmiyecekleri ve emeklilik işlemiyecekleri 
için memur bulunabilir mi! j 
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Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Dün de müna
kaşa edildi. 12 nci maddede Hükümet teklifi yö
netim kurulu başkan ve üyeliklerine emeklilik 
hakkı tanınmakta idi, komisyonda ehemmiyetli 
bir müzakere mevzuu oldu. Sırası geldiği zaman 
arzedeceğim. Reylerde eşitlik husule geldi, niha
yet başkanın bulunduğu taraf tercih edildi. Ben
deniz de şahsan yönetim kuruluna emeklilik hak
kı tanınmamasının aleyhindeyim, madde geldiği 
zaman bu husustaki noktai nazarımı arzedece
ğim, bu maddeye taallûku yoktur, yeri 12 nci 
maddedir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Sayın sözcü 
arkadaşımız böyle buyuruyorlar ama, maddeler 
eski esas üzerinden çıkıyor, sonra nasıl tashih 
edilecek? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Bu maddede tashih edile
cek bir şey yoktur. 12 nci madde geldiğinde ko
nuşuruz. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Naklen 
nereye konmuştur? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOÖLU (Kayseri) — İkinci satırda (memur
lardan naklen ve açıktan) deniyor. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim ; bu sandığın vazifesi, yalnız emeklilere ay
lık vermek ve malûllerin derecesini tâyin et
mek, değildir. Bu müessese bir bankadır. Birta
kım sınai, ticari hareketlere girişecek, kazana
cak kendisinin nemasına hizmet edecek, zengin
leşmesine yardım edecek teşebbüslerde buluna
caktır. Burası bir bankadır, ben böyle biliyo
rum. (Doğru, doğru sesleri) Binaenaleyh, bu
raya tâyin edilecek kimseyi dışardan almalıyız. 
Senin memuriyetin yoktur gibi mülâhazalarla bu 
gibi elemanları almamak doğru değildir. Müna
sip gördükleri tecrübe sahibi bir kimseyi bu
raya almaları icabeder. Bu zat, bir ipotek yapa
cak, birtakım müessesat kuracak, yani Vakıf
lar gibi gayrimenkul sahibi olacak ,işletmeler 
kuracak, belki vapur alacak. Ne bileyim, büyük 
ikrazatta bulunacak. Onun için buradaki üye
leri biz oturduğumuz yerden hemencecik seç-
memeli, onların evsafını ve karekterlerini hal-
letmemeliyiz, bu doğru değildir, benim aklıma 
böyle geliyor. 

Sonra, bunların en aşağı dördüncü dereceden 

— M.— 
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olması ieabeder, yani 90 lira maaşı aslisi olan I 
bir adama verilen huzur hakkı ne ise o verile
cektir, deniliyor. I 

Bu şekilde alacakları hakkı huzur haftada I 
50 - 60 lirayı bulur, ama siz hiç, hakkı huzur al
dınız mıî Bunun üçte biri gider arkadaşlar. 
Yani en çok haftada 60 - 70 lirayı geçmez, bi
lemediniz ayda en çok alacağı 250 liranın içeri
sindedir. Ben bunu size hatırlatayım, yine siz 
ne isterseniz onu yapınız. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim, maddenin kastı Yönetim Kurulu üye
lerinin memurlardan seçilmemesi olduğuna gö
re ifade bunun tam tersini anlatacak şekilde 
yazılmıştır ki, bendenizden sonra söz alan ar
kadaşların hepsi 100 lira maaşlı memur alıyor
sunuz da neden daha aşağı dereceden almıyor
sunuz, Sandığa külfetler yükliyorsunuz, yüz li
ra maaşlı bir kimseyi getirmedense 50 - 60 * 70 
lira maaşlı bir memuru getirelim demek zorun
da kaldılar. 

Maddenin kastı memuriyetle alâkasını kese
cek ondan sonra idare kurulu âzalığına seçi
lecektir. Memuriyetten aldığı paranın kurulda 
üye olarak alacağı para ile alâkası yoktur. 
Ve sandığa tahmil edeceği bir külfet te yoktur. 
Onun için tekrar komisyondan rica ediyorum, 
maddeyi, komisyonun kasdettiği mânayı oldu
ğu gibi anlatacak olan benim teklifimi kabul 
buyurmak suretiyle tedvin edelim. Arkadaşlar, 
«Naklen» kelimesi maksadı ifade etmez. He
piniz bilirsiniz ki naklen ve terfian tâbiri bir 
memuriyetten diğer bir memuriyete geçişi ifa
de eder. Eğer diğer bir memuriyete aynı de
rece ile geçiyorsa naklen; bir derece üst ile 
geçiyorsa terfian deriz. Bir kere burada idare 
kurulu âzahğı memuriyet değildir ki naklen 
kelimesi mevzuubahis olabilsin, kaldı ki memu
riyetle alâkası kesilmeden tâyinine de imkân 
olmadığı için yine naklen kelimesi yerinde ol
sun. Çok rica ederim (naklen) kelimesinin kal
masından sarfınazar etsinler, çünkü bu bizi 
tatbikatta yanlış bir istikamete götürür, bizi 
böyle yanlış bir istikamete götürecek mahiyette 
olan bu kelimeyi bırakalım, teklif ettiğim şek
lin kabulünü istirham ederim. 

Bir de çeşitli ihtisas kollan bakımından 
Yönetim Kurulunun terekküp tersinin göz 
önünde bulundurulması hakkındaki teklifime 
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itiraz buyurmadılar. Ve bu Hükümet için bir 
direktiftir, böyle olması lâzımdır dediler. Ma
demki esasta mutabıktırlar. Bunun da mad
deye ilâvesine muvafakat buyursunlar. 

BAŞKAN — îki önergeden Muzaffer Aka
lın'm önergesi daha geniştir. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mî FEYZİOĞLU (Kayseri) — Zannediyorum 
sayın Muzaffer Akalm arkadaşımızla bir anla
yış farkımız vardır. Devlet memuriyetinde bu
lunan bir adamın da yönetim kuruluna tâyini 
teklif edilebilir. 

İMUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Tekaüt olmadan, istifa etmeden değil. 

SAİT AZMÎ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Tekaüt olmadan, istifa etmeden tâyin edilebi
lir. Tâyin edildiği zaman eski vazifesiyle alâ
kası kesilir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Rızasını almaz mısınız? 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Komisyonun anladığı mâna budur. Zâtı âliniz, 
Devlet memuriyetinden istifa etmedikçe, alâ
kasını kesmedikçe tâyin edilemez, diyorsunuz. 
Sizin teklif ettiğiniz vaziyete göre evvelâ ken
disine vadedectfğiz, istifa et, seni alacağız, di
yeceğiz, ondan sonra alacağız. Böyle 
şey olmaz. Devlet memuriyetinde iken de alı
nabilir, açıktan da alınabilir. Yalnız ek görev 
olarak alınmıyacaktır. Eğer madde bu ifademi
zi anlatıyorsa müsaade ediniz de böylece geç
sin. 

Sonra (Nakil) tâbirini, eski vazifesiyle irti
batı kalmadığını ifade etmek için ve sizi tat
min için koymuştuk. Lüzumsuz görüyorsanız, 
biz de bu (Nakil) tâbirini kaldırmaya memnuni
yetle iştirak ederiz. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ala
cakları ücret derecesini Bakanlar Kurulu tâyin 
etmektedir. Aldıkları para 750 lira ile 875 lira 
arasında tehalüf etmektedir. Baremin bilmem 
8 nci derecesinde 40 lira maaşlı birisini aldığı
mız zaman oraya, Bakanlar Kurulunun kabul 
ettiği 710-875 lirayı vereceğiz. Bunda tasarruf 
nerede kalıyor? Meslekinde tecrübe görmüş, 
yükselmiş, olanlardan yönetim kuruluna üye 
alınması daha uygun olur diy« düşündük. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bir 
sual, nakillerde memurların rızası aüfcsın alnı-

- « 8 
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masın bir yerden diğer bir yere nakledilebilir. 
Burada buna imkân görüyorlar mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — (Nakli) kaldı
ralım. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 
(Kastamono. Milletvekili Muzaffer Akalın'm 

önergesi ikinci defa okundu) 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza sunu

yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Tereddüt 
hâsıl oldu. önergeyi nazarı itibara alanlar lüt
fen ayağa kalksın... Kabul etmiyenler ayağa 
kalksın... 

Efendim, müsaade buyurun; arkadaşlar aya
ğa kalktığı zaman bâzı arkadaşlar sonradan aya
ya kalkmak suretiyle sayı saymakta bizi hataya 
düşürüyorlar. Rica ederim, önergeyi kabul eden
ler ayağa kalksın dediğim zaman birden ayağa 
kalksınlar. 

İHSAN HÂMİT TİÖREL (Diyarbakır) — 
önerge bir kere daha okunsun. 

(önerge tekrar okundu) 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Sual soraca

ğım, ihtisastan bahsediliyor, mânası nedir? 
• BAŞKAN — Müsaade edin, oturun efendim, 

şimdi önerge reye konurken ne soru ne de söz 
söylenmez, İçtüzük hükmü iktizasındandır. Ar
kadaşımız ihtisası soruyor, bu, mütaaddit defa- j 

• 1ar izah olundu. 
önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen ayağa 

kalksın. Nazarı itibara almıyanlar ayağa kalk. 
sın... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okuyoruz: 
(Elâzığ Milletvekili Fahri Karaka'nın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan

lar lütfen işaret buyursun... Almıyanlar... öner
ge nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde (naklen) kelimesinin 
ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir. 

Efendim, açık oya konulan tasarı hakkında 
oy vermiyenler lütfen oylarını kullansınlar... Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Yönetim Kurulu haf
tada en az 2 defa toplanır. Başkanın bulunmadı
ğı toplantılara, Yönetim Kurulu üyelerinin Ge
nel Müdürden başka, aralarında seçecekleri biri 
başkanlık eder. 
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Yönetim Kurulu en az 7 kişi ile toplanır. Ka

rarlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu 
ile verilir. 

İlk toplantıda salt çoğunluk olmazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk ile karar verilir. Oylarda 
eşitlik olursa, başkanın bulunduğu taraf tercih 
edilir. 

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

ALTINCI MADDE — Sandığın bir genel 
müdürü ile en çok iki genel müdür yardımcısı 
bulunur. 26 . V I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere, 6 ncı ve daha yukarı derecedeki memur
lar, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim 
Kurulu, bunların dışında kalan memurlarla çe
şitli hizmetliler, Genel Müdür tarafından tâyin 
edilir. 

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

YEDİNCİ MADDE — Sağlık Kurulunda : 
a) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ku

rulunca kendi öğretim üyeleri arasından sena
toca seçilecek iki doçent veya profesör. 

b) Millî Savunma Bakanlığınca, Ordu kad
rosundan, tâyin olunacak, en az albay rütbesinde, 
iki uzman subay hekim; 

e) Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek iki uzman hekim; 

ç) Genel Müdürlükçe kadrosuna tâyin edi
lecek iki uzman hekim olmak üzere 8 üye bu
lunur. 

(a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı üyelere 
ayda 150 lira ücret verilir, (a) fıkrasındakilere 
verilecek ücretler 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 
sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince ala
cakları tazminata mâni teşkil etmez. 

İlgili, yazı ile isterse göstereceği bir hekim, 
yalnız kendisi hakkında verilecek kararın görü
şülmesinde, kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul her yıl aralarından birini gizli oy ile 
başkan seçer, başkanın bulunmadığı toplantı
larda, o toplantı için, aralarından birini başkan 
seçerler. Kurul üyelerinin en az be$i ile ve ih
tiyaca göre toplantı yapar. Gereken hallerde 
dışarıdan uzman hekimlerin oy ve düşüncelerini 
de ailır. Kararlarını Genel Müdürlükten evra
kın kendilerine verilmesi tarihinden itibaren en 
çok 15 gün içinde çoğunlukla verir. Oylarda eşit-
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lik halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edi
lir. 

Dr. ADNAN ADI VAR (istanbul) — Efen. 
dim, bu madde hakkında geçen defa arkadaşlar 
bilmünasebe konuştular. Bendeniz madde hak
kında söyliyecek değilim. Bâzı kısımlarını ben 
de muvafık görüyorum. Yalnız (A) fıkrasında 
« Tıp Fakültesi kurulunca kendi öğretim üyele
ri arasından senatoca seçilecek iki doçent veya 
profesör > diyor, iki doçent veya profesör de
mek doğru değildir. Çünkü profesör doçentten 
evvel gelir. 

Sonra (A), (B) ve (C) fıkralarında yazılı 
üyelere ayda 150 lira ücret verilir. (A) fıkra-
sındakilere verilecek ücretler, 13 . VI . 1946 ta
rihli ve 4936 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ge
reğince alacakları tazminata mâni teşkil etmez, 
deniyor. Bu kanun üniversitelerin muhtariyeti 
kanunudur. O kanun mucibince tazminat alan 
profesörler ve doçentler başka bir yerden, her 
ne nam ile olursa olsun hiçbir veçhile paraf 
alamazlar, demek bununla bu kanunun 32 nci 
maddesinde bir gedik açılmaktadır. Hatırı âli
nize getiriyorum. Bunun alt tarafı büyüyüp 
gidebilir. Bunu bizzat kendi tecrübelerimle 
anlamışrmdır. Değil böyle bir sağlık kurulun
da ûye olmak gayet mühim, ilmî heeytlerden bile 
bu arkadaşlar ayrılmak durumunda kaldılar, ve 
bundan dolayı üniversite haricinde olan ilmî fa
aliyetlere sekte gelmiştir. Açık sÖyliyeyim; is
lâm Ansiklopedisi çıkarıyorduk. Bunun yüzün
den birçok profesör arkadaşlarımız ayrılmak 
mecburiyetinde kaldılar. Bunu hatırı âlinjze ge
tiriyorum. Başka söyliyeceğim birşey yoktur. 

Esas meseleye gelince, bâzı arkadaşlarımın 
da dediği gibi, bu sağlık kurulunun vazifesi ya>-
pılıyordu. Pekâlâ yine o suretle yapılabilir. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben, sayın Adnan Adıvar'm fikri hi
lâfına maruzatta bulunacağım. 

Sebebi de, emekli bahsinde bitaraf eleman
ların mevcut olması hususuna titizlikle önem 
veren Büyük Meclis, burada hazır olacak dok
torların bitaraf elemanlardan olması lâzımdır. 

Ben, üniversite mensuplarının daha çok bi
taraf olacağı kanaatindeyim. Bu itibarla bu fik
re iştirak etmiyorum. Geçen yönetim kurulu
nun ihdası bahsinde serdettiğim itirazlara bu
rada tekrar temas edeceğim. Biz kadroları ya-
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yarken fazla yapıyoruz, sonra da, kadrolar ya
pıldıktan sonra tasarruf cihetini düşünüyoruz. 
Bunları ele alırken tasarruf cihetini peşinen 
düşünsek, bütçeyi yaparken de bir kolaylık el
de etmiş oluruz. 

Şimdi buradaki doktor adedi, kadro adedi 
bendenizce fazladır. Bu itibarla üniversiteden 
alınacak iki doçent, bir profesörün ibkasmı ye
rinde görmekle beraber B, C, Ç, bendlerindeki 
ikişer kişinin birer kişiye indirilmesine tasvibi
nizi rica edeceğim. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Sağlık 
Kurulu hakkında geçen toplantıda mâruzâtta 
bulunmuştum. Yine tekrar ediyorum. Burada, 
bu kurul da yönetim kurulu gibi masraflı bir 
sisteme gidiyor. Masraf feda olsun; eğer bu ku
rul milletin işini hakkiyle görecek olursa, eğer 
hakikaten ilgililerin işlerini kolaylıkla yapacak
sa bu masraflar her zaman göze elmır. 

Bu kurulun, mevcut kanun hükümlerine gö
re hiçbir salâhiyeti yoktur. Bu kurulun yapa
cağı işler ahkâmı umumiye dairesinde kaza 
merciine gidecektir. Eğer böyle değilse, aksi 
iddiada bulunacak arkadaş varsa, gelsinler bu 
kürsüden izah etsinler. Gerçi bu mevzu 11 nci 
maddede geçecektir. Orada da konuşacağız. 

Bu şekle göre bugün fiilen bu işle ilgili olan 
her hangi bir hizmeti sebk etmiş memur arka
daşın 30 senelik hizmeti karşısında her hangi 
bir maluliyet iddiası, yani maluliyetini iddia 
etmiyorsa zaten sağlık kurulu ile bir ilgisi yok
tur, o kanuna göre hakkını alacaktır. Fakat 
emekli memur arkadaş eğer maluliyetini iddia 
ediyorsa o zaman o maluliyet iddiasını elinde
ki belgelerle cari kanunlara göre tevsik edecek
tir. işte bu kurulun vazifesi o belgeleri tetkik
ten ibarettir. Ama ben komisyonda bu nokta
ları arzettim, izah ettim ve rica ettim, yalnız 
şuna muvaffak oldum, Millî Savunma Bakan-

I lığından getirilecek iki uzman binbaşı iken al-
i bay oldu, buna da teşekkür ederim. 

Şimdi rica ediyorum, böyle bir kurul daha 
evvel heyeti celilenizee kabul edildiği için o ka
rarınıza hürmet etmeye mecburum, masrafı 
azaltmak yoluna gidelim. Bence bu kurulu üçe 
indirmek kabildir. O da şöyle olur. Birisi, ma* 
lûliyet iddiasının % 80 i ciheti askeriyeye ait-

I tir. Bu sebeple Millî Savunmadan bir uzman 
I bekimin bulunması şarttır. Rütbesini tâyin et-

— 580 — 



B : 89 20. 
miyelim. İlmin rütbesi yoktur, kim ehilse, ki
min kafası isliyorsa, kim bugünkü prensip
lere göre uzmansa onu ait olduğu vekâlet seçer, 
bulur. Albay diye karşımıza bir şahıs dikersek, 
bu sınıf azdır, belki güçlük çekeriz. Rütbesi 
ne olursa olsun subay hekim uzman yollasın. 
Subay uzman deyince yüzbaşıdan generale ka
dar gider. Teğmen olmaz, çünkü ihtisas ancak 
yüzbaşı iken kazanılıyor. Sıhhat Bakanlığın
dan da bir uzman hekim seçilirse ki bu hulâsa 
itibariyle bir sosyal sigortadır, bu, sigorta he
kiminin sigorta menfaatine çalışmasına mâni 
olur. Hariçten gelecek ve sigorta ile ilgisi ol-
mıyan iki hekimin, kurulca tâyin edilen hekim
le teşriki mesai ederek faaliyette bulunması 
pekâlâ bu maksadı temin eder. Bu heyet lüzum 
gördüğü zaman hariçten uzman mütehassıslar 
celbedebilir, hariçten diğer teşekküllerin de fi
kirlerini de alır ve kendi mütalâasını tebellür 
ettirir, ait olduğu makama verir, bu makamda 
ahkâmı umumiyeye tâbi kalaraktan vatandaş 
hak ve hukukunu umumi mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yürütmeye mecbur kalır. Onun hi
lâfına çıkamayız. Bugünkü mevzuat da bunu 

f âmirdir ve bu işte 3017 sayılı halen yaşıyan 
Kanun vardır. Hükümeleri bakidir. Sıhhat 
Vekâletinin teşkilâtında bulunan sıhhi teşkilât
tan istifade etmek imkânı ve faydaları vardır. 

* Bu kadar şümullü bir istifadeyi taksir edip de 
mahdut bir kurula vermeyi uygun bulmuyorum. 
Faydası da yoktur. Mevzuat da bunu âmir de
ğildir. Bunun için itimadınıza güvenerek bir 
tadil takdim ediyorum. Maddenin bu şekilde 
tadilini de rica ediyorum. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşım Fı
rat İzah etti, benim de söyliyeceklerim aynı 
şeylerdir. Tababette hiyerarşi yoktur. Taba
betin rütbe ile bir alâkası yoktur. Bir yüzbaşı, 
pekâlâ bir Albaydan daha çok kıymetli bir uz
man olabilir. Binaenaleyh bu bid'atı yapmıya-
lım arkadaşlar. 

Benim de takririm vardır, kabul edilmesini 
rica ediyorum. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) —Arkadaş
larım ; bir sağlık kurulu teşkil eden sekiz üyeyi 
ben de çok görüyorum. Zaten daha evvel ku
rulun kabul edilip edilmemesi hususunda noktai 
nazarımı belirtmiştim. Bir kere Adnan Adıvar 
arkadaşımın belirttiği gibi ben kendilerinden 
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daha ileri giderek (A) bendinin çıkarılması ta
raftarıyım. 

Tıp Fakültesinden iki hocanın buraya alın
masını doğru bulmuyorum. Buna lüzum yoktur. 
Zaten maddenin içerisinde kurulacak olan bu 
kurul için gerektiği vakit hariçten uzmanların 
fikrine müracaat yetkisi tanınıyor. Tıb Fakülte
sindeki hocaları buraya karıştırmak doğru değil
dir. Onlar herşeyin üstündedirler. 

Sonra çoktur. Benim görüşüme göre, bir uz
man, Millî Savunmadan bir uzman, Sağlık ve Sos-

^yal Bakanlığından, bir uzmanda Genel Müdürlü
ğün tâyini ile iki, üç kişilik bir heyet pekâlâ ba
şarabilir. Sonra yine maddede vardır, hiçbir ar
kadaş itiraz etmemiştir, ahlâklı bir vatandaş ken
disine ait bir iş için Yönetim Kurulunda bir uz
man bulundurulabilecektir. O da oy sahibidir. 
Demek ki, normal olarak heyet 4 kişiden terekküp 
edecektir. Bu şekilde olduğuna göre maddenin 
alt tarafındaki her hangi bir uzmanın fikrine mü
racaat etmek hakkı verilmiştir. O halde, bu şekil
de olmak üzere uzman teşkilâtı haddi lâyıkma 
indirmiş ve nihayet bunu faydalı şekle sokmuş 
oluruz. Ben bu görüşlerle maddeyi düzenledim; 
Millî Savunmadan bir, Sağlık ve Sosyal Yardım
dan bir, ve birde Genel Müdürlüğün tâyin ede
ceği bir zat olursa üç kişiden mürekkep olur ve 
daha muvafık olur zannındayım. Maddenin bu 
şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — ibrahim Refik Soyer. 
ÎBRAHÎM REFİK SOYER (Niğde) — 

Efendim; bu maddenin (e) fıkrasında «Genel 
müdürlükçe kadrosuna tâyin edilecek» denili
yor, Zaten altıncı maddede 6 ncı dereceden aşa
ğısının tâyini müdürlüğe veriliyor. Binaenaleyh 
burada «Genel Müdürlükçe kadrosuna tâyin edi-
lecek»denirse bunu müdürlük tâyin edecektir gi
bi anlaşılır. Bendeniz öyle görüyorum. Onun için 
eğer komisyon kabul buyurursa bu (C) lahika
sını kaldıralım. «Genel Müdürlük kadrosuna tâ
yin edilecek iki uzman hekimlik» denilsin. Ko
misyon kabul buyurursa takrir takdim etmiye-
ceğim. 

Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; malûller ve kazazedelerin hep
si bu sandığa mal olacaktır. Tabiî kendi mensup 
oldukları kurullarında tahsisleri ve maluliyet de
receleri tesbit edildikten sonra bu sandığa mal 
olacaktır. Tabiî bunların adedi çoktur, ilerde bir 
harb halinde daha da çok olacaktır. Bugün ha-

— 661 — 



B : 89 20 .5 
zar zamanında dahi kazazedeler çok olabilir. 

Şimdi bu sağlık kurulunun lüzumu Yüksek 
Meclisçe de kabul edilmiştir. Bunların göreceği 
muamelelerin çoğu, doktor muayenesi, hastalık, 
tedavisi gibi şeyler değildir. Daha ziyade ra
porların ve birtakım sıhhi muayene ve tetkikleri 
iyi bilen ve iyi kavrıyan, bu gibi işlerde uzun 
müddet hizmet etmiş doktorlar olması lâzımge-
lir. Bâzı arkadaşlar bir yüzbaşı da bu işi görebi
lir dediler. Doktorlar mektepten tahsilleri biti
rince çok kısa zamanda yüzbaşı oluyorlar. Henüz 
bu gibi muameleleri iyice kavramadan binbaşı da 
oluyorlar. Ancak hastane veya tümen başhekim
liği yapmış doktorlardır ki, bu işleri en iyi ince-
liyebilecek durumdadırlar. Bu sebeple maddede
ki askerî doktorluk derecelerinin değiştirilmeme-
sini rica ediyorum. 

Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
Efendim, geçenlerde de arzettim. Bugünkü he
kimlik on, on iki şubeye ayrılmış bulunuyor. 
Burada ise altı uzman isteniyor. Fakat ne uz
manı? Göz mü, kulak mı, burun mu, frengimi, 
iç hastalığı mı, dış hastalığı mı? Bence bu altı 
uzman fazladır. îki tane olmalı, birisi dahili
yede tecrübe görmüy, yetişmiş, ihtisas yap
mış, diğeri de operatör. Operatör dış hastalık
ları görür ve anlar. Bunlardan başka icabeden 
teferruat için ait olan yerlere gönderilir. Eğer 
altı veya sekiz müthhassıs deyince hepsi ayrı 
ayrı ihtisası olan şubelerde çalışmak için lâbo-
ratuvar istiyecek, kimyahane istiyecek, röntgen 
istiyecek; kardrografi istiyecek, kalb hastalık
larını teşhis etmek için alât ve edevat istiye
cek. Burada bu işlerin derecesini tâyin etmek 
için değil kendilerine gelen raporları tetkik 
edip bir hüküm verecek, bir mâna çıkaracak. 
Oraya gelen kimseler tabiî bulundukları yerin 
en yüksek makamının, tam teşekküllü bir has
tanenin raporu ile gelecektir. Bu raporu kon
trol edecekler, tereddüt ettikleri birşey varsa 
lâboratuvar yolları ila bunun mahiyetini anla
yıp hükmünü vereceklerdir. Buradaki 6 - 8 
uzman fazladır. Hakikaten tecrübe görmüş iki 
mütehassıs diyelim, bunlar; yüzbaşı olur, bin
başı olur, miralay olur. Fakat buradaki altı 
veya sekiz uzman buraya geldiler, bunlar gelen 
raporu kontrol edecekler, burada Gülhane, Nu
mune Hastanesi gibi tam teşekküllü müesseseler 
var bunların altısının toplanmasına lüzum yok
tur. Aksi halde banka büyük tesisat kurmak zo-
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runda kalır ve büyük masrafa yol açılır. Maru
zatım bundan ibarettir. 

Gülhane Hastanesi, yahut Numune Hastane
si olacak olduktan sonra, altı tanesinin toplan
masına lüzum yoktur. 

Maruzatım bu kadardır, takrir vermiyorum. 
Hocam Sainı Ali Dilemre bâzı hekimlerin 

ulu orta rapor verdiklerini söylüyor, en âlim 
hekim bile yanıldığını kabul eder, hocam bir 
iki yanlışlığa tesadüf ettise tabiî üzülmüştür, 
kasdı bu olsa gerek. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu sağlık kuruluna girecek olan hekimlerin 
kalitesi ne olursa olsun, kalitesi dediğim zaman, 
profesör mü, doçent mi, yüzriaşı mı, albay mı 
onu kasdetmiyorum, herhalde bu bankanın 
idare heyeti, genel kurulu bu maluliyet ve teka
ütlük işlerinde, bin türlü muhtelif mesai kar
şısında kalacaktır, bu işlerle alâkadar bulu
nan kıyamet kadar malûl, mütekait zevat ora
daki hekimlerin en iyi hekimlerden olmasını is
ter, bunun ötesi yoktur. 

En iyi hekim denilince, ne bileyim, en iyi 
hekimi kim, nereden bulacak? Ne rütbesi, ne 
bilmem nesi.. Yani en iyi, tanınmış hekim 
kimdir, idare heyeti bunları koyacaktır. Ban
kayı , bundan nasıl menedersiniz ? Bankanın is
tediği budur, doğru iş görmek için istediğini 
getirecek. Yani arkadaşlar bu, mekanizmanın 
kalbidir, deveran merkezidir. Banka tabiî bu
raya en iyi hekimler koyacaktır, unvanı profe-
sörmüş, müftü imiş, ne olursa olsun.. (Gülüş
meler) Yani bu yönetim kurulu muhakkak en 
iyi hekimleri koymıya mecburdur, öyle parayı 
saçamaz, sanmamalıdır zaten. Binaenaleyh en 
iyilerini adı döçentmiş, profesörmüş, ona bak-
mıyarak, seçecektir. Yalnız kendimizi bir kere 
bunları seçecek mevkie koyduğumuz zaman ne 
yapacağız, birtakım Vekâletleri mesul mü ede
ceğiz? Sağlık Bakanlığına mesuliyetiniz altında 
bir hekim göndereceksiniz, Millî Savunma Ba
kanlığına, mesuliyetiniz altında bir hekim gön
dereceksiniz mi diyeceğiz? 

Millî Savunma Bakanlığı derse ki; senin ha
berin yok, havacılık, denizaltı hekimliği diye 
hekimliklerimiz vardır, hangisini göndereyim? 

Siz bunu üç kişiye indiriyorsunuz, halbuki 
sekiz kişi az bile. Biz saçma sapan kararlara 
alışmışız. Geçenlerde Sakaroğlu arkadaşım söy
lüyordu ; bâzı doktorlar raporlara hile karıştı-
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rıyorlarmış. Gayet doğru söylemiştir. Sonra iş 
sahipleri şikâyet edecek. Evet, demokrasi, kendi 
şahsi işi için bir ferdi daima en son müraeaat-
gâha kadar gitmek hakkını vermiştir. Bu Mec
lisin, bu kurulun, bu tekaüt sandığı hekimleri
nin verdiği karara her vakit itirazlar olur ve ne 
bileyim ben, gider Viyana'da mütehassıslara so
rar, gözümüzü açar, profesörlere gider, şimdi 
bu böyledir. Ama banka da ister ki ve herkes 
ister ki, bu iş az olsun, bu kurula itirazlar az 
olsun. Burada kuvvetli adamlar olsun da itiraz
lar da mümkün mertebe az olsun. Ben kürsü
den dersem ki, alimdedir, oraya konulacak he
kimlerin şahsiyeti ne olursa olsun itiraz hakkı 
mevcut değildir. Efendim, çıkarın hu maddeleri, 
değiştirin. Eveleme, develeme... Böyle değil. 

Demokraside her fert, ta en son beşeri mer
ci ne ise, oraya kadar gitmeye saidir. Oraya 
kadar hakkını götürür. Fakat mütemadiyen 
hakkını götürmek için buraya adamlar gelme
melidir. Bu işler onda dokuz heytte görülmeli
dir. 

Sonra hekimlik o kadar şubelere, o kadar 
kollara ayrılmıştır ki ağabeyimin dediği gibi 
bir general ile bir şey; mütemadiyen git şura
ya git buraya, git şuraya git buraya. 

Bizim aşağıda bir hekimimiz vardır, iyi bir 
hekimdir. Yanında güzel bir tansiyon aleti 
vardır. Önün yanında da elektrokardiyografi 
vardır, dört miligrafa kadar şeyimizi ölçer. 
Dişçiyi kapı dışarı ettik (gülüşmeler) 

Şimdi bu heyetin, bu sağlık kurulunun otur
duğu salonun sağında solunda bir lâboratuva-' 
rı olacaktır, ister istemez. Çünkü senin idrarın
da şeker vardı, bakalım şimdi nasıl demiyecek 
mi, canım? (Hayır sesleri) 

Binaenaleyh bu maddede ben takılacak yal
nız bir şey görüyorum. 150 lira ücret nedir, bu 
nasıl bir ücrettir? 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Aslidir, emsa
li hâsılı alınacak. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — 
Ha, böyle ise iyi. 

Binaenaleyh buraya gelen hekimler başka 
yerde de işlerini görürken bu ücreti de alacak
lar değil mi? (Alacaklar sesleri) O halde ada
makıllı hekimler koyun buraya ve âdedinden 
de korkmayın, işlerin yolunda gitmesini isti
yorsanız 2 - 6 - 8 - 1 0 koyun, korkmayın. 
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Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Orgl. Çalış

lar arkadaşımız, mektepten bir tabip yüzbaşı 
çıkıp tecrübesiz olarak mesleğe atıldığını söy
lemese idi, söz almıyacaktım. Dilemre hocam 
mühim bir noktaya temas etti, onu behemehal 
açıklamak lâzımdır. Sandığın hukukunun mah-
fııziyeti için buraya gelecek hekimlerin haki
katen bu işin filozofu olmaları lâzımdır. Aksi 
takdirde gelecek raporları hak olarak sandık 
ödemek mevkiinde kalacak ve namütenahi har
camalara yol açacaktır. Buraya gelecek müte
hassıs hakikaten fiziyopatalog olmalıdır. Ka
biliyeti Bedeniye Nizamnamesini bilen bir dahi-
liyeci, bir operatör kâfi değildir. Bir fiziyopa-
talog olmalıdır. Buna behemehal ihtiyaç var
dır. Onun için arkadaşım Çalışlar'a cevap ar-
zederken tabibin Korgenerali, Oramiralı aynı 
şeydir. Yeter ki hangisi daha iyi yetişmiş ise 
onun ötekinden iyi olması tabiîdir. Onu da arz 
edeyim, askerlikle hiç alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Feyzullah Uslu. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim. 
Saim Ali hocanın mucip sebeplerine iştirak 
ediyorum. O da şudur : Bugün tıp âlemi haki
katen çok genişlemiş hadsiz, hesapsız şubelere ay
rılmıştır. îhtısas o kadar çoktur ki her ihtisası 
bu kurulda temsil ettirmeye maddeten imkân 
yoktur. Arkadaşım bunu belirttiler. Benim ka
naatim de budur. Ve zaten görevleri de 11 nci 
maddede hudutlandırılmış olduğundan bu kuru
lu genişletip sandığın bütçesine ağır yük tahmil 
etmektense mâkul bir hadde indirmek daha mu
vafık olur zannındayım. Millî Savunma ve Sağ
lık Sosyal tarafından itimada lâyık bir arkada
şın getirileceğini tabiî telâkki ederim. Onlar, 
inandığım hükümet, bakanlar veya bakanlıktaki 
alâkalılar bunların tâyin görevini kötüye kulla
nırsa avakibi büsbütün başkadır. Gelenler zaten 
raporlara bakacaklardır. Esas görevlerini ifa 
sırasında harice de müracaatları imkânı* sağlan
mıştır. Bu bakımdan fevaidi alıp, zevaidi atmak 
yolunu arıyoruz ki en tabiî hukuk kaidesidir. 
Binaenaleyh takririmin kabulünü rica ederim. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Efendim, Saim Hocamın dediği pek doğ
rudur. Emekliye ayrılacak vatandaşların hakkını 
tam korumak için bu hekim raporu esas olacak
tır. Fakat arkadaşımın da dediği gibi, daha pek 
çok elaman toplamak lâzımdır. Bendeniz de tec-
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rübeli doktorların gelmesini istiyorum. Burası 
akademi gibi birşey olacaktır. Burada birçok 
lâboratuvar, müşahedehaneler kurulması elzem
dir. 

Saim Hoca, arkadaşlara yanlış isnatlarda bu
lundu, rasgele rapor yazıyorlar diyor. Bir iki
sine rasgelmiş olabilirler. Fakat bu, tamamının 
böyle olduğunu ifade etmez. Ben de uzun zaman 
hekimlik yaptım, ne böyle bir rapor ve ne de 
yazanı gördüm. Arkadaşların öyle bililtizam yan
lışlık yaptıklarına kanaat getiremem. Zaten he
kimlikte her şeyi bilirim diyen çok aldanır. Ar
kadaşlar belki aldanmış olabilirler ve hoca öyle 
zannedebilir ve tabiî üzüntüsünü ifade etmek is
temiştir. 

Orgl. ÎZZEDDlN ÇALIŞLAR (Balıkesir) 
— Af buyurunuz, tekrar rahatsız ettim. Dr. 
Aziz Uras bizim doktorları tanımadığımızdan, 
doktorlar arasında hiçbir fark olmıyacağmdan 
bahsetti. Bilmiyorum; mektepten yeni çıkmış, 
diplomasını almış bir doktorla tecrübeli bir dok
tor arasında fark olmaz mı? 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Onları zaten • 
almazlar paşam. 

Orgl. ÎZZEDDlN ÇALIŞLAR (Devamla) 
— Ne diye beni tekrar karıştırdınız burada? Be
nim bahsettiğim, bu işi her halde bu gibi muame
leleri çok görmüş, çok tetkik etmiş vaziyete gelen 
doktorların bulunması lüzumludur. Bunların da 
vazife itibariyle hiç olmazsa bir hastane başhe
kimliği yapmış veya o dereceye gelmiş olanların 
olması doğru olur. Mektepten yeni çıkmış bir 
yüzbaşı sıhhat kuruluna nasıl girer? Buna niçin 
itiraz ediyor bilmiyorum. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Bazan yüzbaşı 
diğerlerinden daha iyi olur da onun için. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlarım, söz alan arkadaşlarımız sağlık kurulu
nun lüzum ve ehemmiyeti hakkında kâfi derece
de izahat verdiler. Hakikaten bu müessesenin 
kalbini teşkil eden bir mekanizmadır. Çünkü ve
receği kararlar katî ve nihai olacaktır. Bunun 
için buradaki doktorların, sağlık kurulunu teşkil 
edecek olan doktorların hem uzmanlıklarının 
şüphe götürmemesi hem de bitaraflığının şüphe
siz olması, lgilileri tatmin edecek kudrette bu
lunması düşünülmüştür. 

Sayın Adnan Adıvar arkadaşımız profesör 

.1949 Ö : İ 
ve doçent kelimeleri arasında bir takdim tehir
den bahsettiler, doğrudur, bunu yaparız, ibra
him Refik Soy er arkadaşımız da «Genel Mü
dürlükçe» kelimesindeki (çe) fazla olduğunu ifa
de ettiler bu (çe) yi kaldırarak o suretle tashi
hi biz de kabul ediyoruz. 

Üniversite profesör ve doçentlerinden iki uz
man almableceği teklifi Hükümetten gelmiştir, 
Millî Eğitim Bakanlığının imzası vardır. Millî 
eğitim mümessili iki profesör verilmesinde Üni
versiteler Kanununun ruhunu incitecek bir key
fiyet yoktur, gedik açmaz demişlerdir, bunun için 
aldık. Biz sebeplerini arzediyoruz, sebepleri ma
lûm olduktan sonra kabul edip etmemek Yüksek 
Meclisin takdir edeceği bir iştir. 

Komisyonumuzda bu mevzu müzakere edilir
ken, tababetin muhtelif ihtisas şubeleri bulundu
ğu, sekiz kişilik bir kurulun bu ihtisası temsil 
edemiyeceği, adedinin on beşe çıkarılmasını isti-
yenler olduğu gibi, burada görüşülmesi yapılır
ken, teklif edildiği gibi, üç kişiye indirilmesini 
arzu edenler de bulunmuştu. Şu cihet mühim
dir ki, nihaî bir merci olarak karar ittihaz ede
cek kurulun gerek terekküp tarzı, gerek adedi, 
gerekse onların mevkileri itibariyle alâkalılara 
itimat telkin edecek bir mahiyet taşıması şarttır. 
Bunun için Komisyon, ne on beş gibi ifrata, ne 
de üç gibi tefrite gitmemiştir. 

Emekli sandıkları bir adamı üyeliğe almaz
dan, evvel kendisinin itimat ettiği bir doktora 
muayene ettiriyor, malûl olduğu zaman da o 
doktorun raporunu esas alıyor ve muamelesini 
o rapora göre yapıyor. Biz memuru sandığa 
alırken böyle bir rapor almıyoruz. Maluliyetini 
iddia ettiği zaman ya hastaneden veya üç kişilik 
bir heyetten rapor alacaktır, itiraz olursa Sağ
lık kurulu tetkik edecek. Meselâ Gülhane Hasta
nesi tam teşekküllü bir hastanedir. Raporuna 
itiraz edilirse tadil, tasdik için, kurula gelecek
tir. biz bu heyetin zayıf olmasını doğru gör
medik, 8 olmasını teklif ediyoruz, isterseniz döirt 
olmasını kabul edersiniz. Fakat şunu da arzede-
yim ki, bu sandığa bir külfet yüklemiyecektir, 
çünkü bunlara ayda munzam olarak 150 şer li
ra verilecektir Ve bu parayı kurumlar verecek
tir. Sandık bunun masrafını verecek değildir. 
sandık bu masraflara iştirak edecek değildir. 
Sandığa bir yük de olacak deeğildir, takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir 
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sual soracağım. Efendim, şimdi bunlara ek va
zife veriliyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ 
Mî FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bunların altı
sı zaten ek vazife olarak sandıkta vazife alacak
tır. Profesör, doçent, Sağlık ve Savunma Bakan
lıklarının tâyin edecekleri uzmanlardır. Ek gö
rev olarak sağlık kurulunda iş görecektir. 
Sandığın tâyin edeceği' kimselerin görevi ek de
ğildir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddenin oya konmasını 

teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Cenap Aksu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin yalnız 
konuşma « konuşma yeter :> kısmını oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

18 . V . 1949 
f' Yüksek Başkanlığa 

Şifahen bildirdiğim veçhile 7 nci maddenin 
b, c, ç bentlerinde yazılı (ikişer üye) yerine (bi
rer üye) ve (Ç) bendinde yazılı (8 üye) yerine 

- (5 üye) tâbirlerinin yazılarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanun tasarısının 7 nci mad

desini aşağıdaki şekilde arz ve teklif ederim: 
Sağlık Kurulunda : 
a) Millî Savunma Baanlığınca ordu kad

rosundan tâyin olunacak bir uzman subay he
kim; 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek bir uzman hekim; 

c) Genel Müdürlükçe kadrosuna tâyin 
edilecek bir uzman hekim olmak üzere üç üye 
bulunur. 

a ve b fıkralarında yazılı üyelere ayda 150 
lira ücret verilir. 

bilgili, yazı ile isterse, göstereceği bir he
kim yalnız kendisi hakkında verilecek kararın 
görüşülmesinde kurula üye olarak katılır. 

5 .1949 O : 1 
[ Kurul her yıl aralarından birini gizli oyla 
I başkan seçer. Başkanın bulunmadığı toplantı-
ı larda o toplantı için aralarından birini başkan 

seçer. Kurul üyelerinin en az ikisi ile ve ihti
yaca göre toplantı yapar. Gereken hallerde 
daireden uzman hekimlerin oy ve düşüncelerini 
de alır. 

Kararlarını Genel Müdürlükten evrakın ken
dilerine verilmesi tarihinden itibaren ancak 
15 gün içinde çoğunlukla verir. Oylarda eşit
lik halinde başkanın bulunduğu taraf tercih 
edilir. 

Malatya Milletvekili 
Dr. Hikmet Fırat 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin (B) fıkrasındaki (en az 

albay rütbesinde) kelimelerinin çıkarılmasını 
teklif ederim: 

Mardin 
Dr. Aziz Uras 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 7 nci madde

nin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim: 
YEDÎNCÎ MADDE — Sağlık Kurulunca: 
A) Millî Savunma Bakanlığınca ordu men

suplarından tâyin olunacak en az albay rütbe-
snde bir subay hekim; 

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek bir uzman hekim; 

C) Genel Müdürlükçe kadrosuna tâyin edi
lecek bir uzman hekim olmak üzere üç üye bu
lunur. 

(A) •, (B) fıkralarında yazılı üyelere ayda 
150 lira ücret verilir. 

îlgili, yazı ile isterse göstereceği bir hekim, 
yalnız kendisi hakkında verilecek kararın görü
şülmesinde kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul, her yıl aralarından birini gizli oyla 
başkan seçer. Başkanın bulunmadığı toplantı
larda, o toplantı için aralarından birini başkan 
seçerler. Kurul en az ayda iki ve ihtiyaca göre 
toplantı yapar. Gereken hallerde dışardan uz
man hekimlerin düşüncelerini de alır. Kararla
rını Genel Müdürlükten evrakın kendilerine ve
rilmesi tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde 
çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik hallerinde baş
kanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

Manisa 
Feyzullah Uslu 
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Yüksek Başkanlığa 

Yedinci maddenin (Ç) fıkrasındaki (Genel 
Müdürlükçe kadrosuna) ibaresindeki (ee) lahi
kasının kaldırılarak (Genel Müdürlük kadrosu
na) şeklinde değiştirilmesinin oya sunulmasını 
arz ve rica ederim. 

Niğde 
İbrahim Refik Soy er 

BAŞKAN — Dr. Hikmet Fırat ' la Feyzullah 
Uslu'nun teklifleri aynıdır. Üç üyeyi kâfi bul
maktadırlar ve üniversiteden doktor istenme
sin, diyorlar. Bu iki önerge diğerlerine nazaran 
en aykırı teklif olduğu için; evvelâ bu Önerge
leri reyinize arzediyorum. 

Nazarı itibara alanlar lütfen işaret buyur
sun... Almıyanlar... önergeler nazarı itibara alın
mıştır. 

Kemal Özçoban beş üye teklif ediyor, ona 
lüzum kalmadı. Aziz Uras albay kelimesinin 
kaldırılmasını teklif ediyor. Bu önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon bu esasa göre maddeyi tadil et
mek üzere istiyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOÖLU (Kayseri) — İstiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 
Refik Soyer'in bir tashih hakkında önergesi 

vardı, onu da komisyon kabul etmiş bulunmak
tadır. 

SEKfZİNCl MADDE — Sandığı, Yönetim 
Kurulu idare eder ve Genel Müdürlüğün işle
rini daimî olarak nezaret ve murakabesi altın
da bulundurur. Kurulun vazifeleri şunlardır: 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
bütçe ve kadroları inceleyip tesbit ederek Ma
liye Bakanlığının tasvibine sunmak; 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilan
ço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip uygun 
görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler ra
poru ile birlikte Umumi Murakabe Heyetine 
vermek; 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin 
bölümleri içinde uygun gördüğü aktarmaları 
yapmak, bölümler arasındaki aktarma teklifle
ri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden 
uygun gördüklerini Maliye Bakanlığının tasvi
bine sunmak; 

c) Aylık, toptan ödeme, keseneklerin geri 

1949 O : 1 
verilmesi, harb malûllüğü zammı, ikramiye gi
bi bu kanun gereğince yapılacak çeşitli ödeme
lere ilişkin olarak Genel Müdürlükçe hazırla
nacak tahakkuk ve aylık bağlama kâğıtlarını 
ve bağlamalarda bu kanun gereğince yapıla
cak düzeltme, kaldırma, azaltmalarla bu kanu
nun 77 nci maddesinin (a), ve (b) fıkralarında 
yazılı haller için Genel Müdürlükçe yapılacak 
teklifleri inceliyerek karara bağlamak; 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız mu
rakabe ederek gelirleriyle yürürlükteki bağla
ma ve ödeme hükümlerinin yeni tedbirler alın
masını gerektirdiğini görürse bunu düşünce
siyle birlikte Maliye Bakanlığına bildirmek; 

e) Dâva açmak, icra kovuşturması yap
mak, fayda görürse bunlardan feragat etmek 
ve Sandığın leh ve aleyhindeki dâva ve takip
leri sulh ve tahkim yoliyle halletmek; 

f) İmza yetkisi verileceklerle bunların 
yetkilerinin derecesini belli etmek; 

g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekil
lerini 22 nci maddede yazılı esaslara göre be
lirtmek ; 

h) 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Ka
nunun 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 ncü 
maddesi gereğince olağanüstü çalışmalardan 
dolayı kâr ile kayıtlı olmaksızın verilecek ik
ramiyeler hakkında Genel Müdürlükçe yapıla
cak teklifleri inceleyip tasdik etmek ve sözü 
geçen madde ile 26 . VI . 1938 tarihli ve 3460 
sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince veri
lecek iki'amiyeler için Umumi Heyete teklifte 
bulunmak; 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar 
vermek ve bunlara ait sözleşme projelerini in
celeyip tasdik etmek; 

j) Gerekli görülen yerlerde şube ve ajan
lık açılması ve açılanların kapatılması ve bun
ların vazife ve yetkileri hakkında karar ver
mek; 

k) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri inceliyerek tasdik etmek; 

1) Yukarda yazılanlar dışında kantin ve 
tüzüklerle verilecek vazifeleri yapmak ve yet
kileri kullanmak; 

BAŞKAN — Vehbi. Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bize 

aydınlatılmasını rica edeceğim bir kaç nokta 
vardır. Bir kere Yönetim Kurulunun görevleri-
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ne ait olan 8 nei maddenin (d) fıkrasında ge- i 
vekli gördüğü mütalâaları Maliye Bakanlığına 
bildirir denilmektedir. Fakat ikinci maddede 
biz bu emekli sandığının tn büyük organı ol
mak üz'ere, Genel Kurulu kabul ettik. Genel 
Kurulu nazarı itibare almaksızın Yönetim Ku
rulu doğrudan doğruya Maliye Bakanlığıyle te
masta bulunacak mıdır? Genel Kurul karariyle 
Maliye Bakanlığına gitmek daha doğru olmaz
ını? Bir kere bunu tenvir etmelidirler. 

(H) fıkrasında da aylıktan başka iki türlü 
ikramiye verileceği bahis mevzuu olmaktadır. 
Görülüyor ki, emekli sandığı da; 3460 numara
lı Kanuna tâbi olan Etibank, Sümerbank gibi 
müesseselerle onlara bağlı olan fabrikalarımı/. 
gibi istihsal yapan bir müessese telâkki edilmiş 
ve burada da fazla mesaisi görülen memurlara 
kâr olup olmadığı nazarı itibare alınmaksızın 
yönetim kurulu karariyle bir ikramiye verile
bileceği ve ayrıca genel kurul karariyle ikinci 
bir ikramiye daha verilmesi düşünülmüştür. 
öyle düşünüyoruz ki emekli sandığı nihayet 
emeklilerin maaşlarını muntazam vermeyi üze
rine alan bir müessesedir. Onun kazanç ile alâ
kası yoktur. Gerçi bu sandık mevcudunu ban
kalara veya gayrimenkullere yatırmak suretiyle 
nemalandıracaktır fakat bu kâr demek değil
dir. Bir nema, sandığın mevcuduna, fona ilâve 
edilecektir. Bankalara yatırılan paranın getire
ceği bu nemayı veya gayrimenkulden veyahut I 
Hazine tahvillerinden hâsıl olan geliri memurla
rın fazla mesaisinden tevellüt etmiş bir kâr mı 
sayacağız? Hiçbir zaman böyle olmaması lâzım
dır. Bu esastan gidersek bütün Devlet dairele
rindeki memurların fazla mesaisi de vardır, on
lara da bu esası tatbik etmemiz lâzımdır. Bun
ları Etibank, Sümerbank yahut Ziraat Bankası 
gibi müesseselerimizden ayıran fark ancak me
sainin istihsale matuf olmasıdır. Burada ise 
böyle bir şey yoktur. Komisyonun bu hususu 
tenvir etmesini rica ederim. ı 

Sonra, burada bir umumi heyet tâbiri var, | 
bu, her halde (genel kurul) demektir, bunun- I 
da düzeltilmesi muvafık olur. Komisyonun bu 
hususları tenvir etmesini rica ederim. 

ÎBRAHtM REFlK SOYER (Niğde) — Efen- I 
dim; bendeniz kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde konuşurken İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde ve bankalarda verilmekte olan ikramiye
lerin bu sandığın bünyesine alınarak, sandı- I 

i. 1949 0 : 1 
I ğın bir hayli külfet altına sokulduğunu arzet-

miştim. 
Şimdi konuşulmakta olan 8 nei maddenin ar

kadaşımın izah ettiği (H) fıkrasında bir ola
ğanüstü ikramiye var. Bundan başka bir de 
(Kâr ile mukayyet olmaksızın) kaydiyle ikinci 
bir ikramiye daha mevcuttur. 

Bu iki ikramiyeden birisi, kâr ile mukayyet 
olmaksızın verilen ikramiye, diğeri de hesap 
sonunda kazanç üzerinden verilecek ikramiye
dir. Yani bu suretle iki defa ikramiye veriliyor. 
Evvelce de arzettiğim gibi, bu ikramiyeler, 
arkadaşlarım, Devlet kapısında Devlet Teşek
küllerinde memur bırakmamak demektir. Çün^ 
kü Devlet iktisadi Teşekküllerinde ve bankalar
da memur maaş alır bir, ikramiye alır iki, bir 

L de prim alır üç. Ondan sonra bedava lojman 
verirler, otururlar. Sonra fabrikalar veya te
şekküllerin sınai muamelâtları varsa bunlardan 
da verirler, döner sermayeleri olduğu için me
murlarına ucuz erzak getirirler, meselâ; Kars'
tan yağ, Tosya'dan pirinç, Ayvalık'tan zeytin
yağı ve saire, bunları mahallerinde ucuz temin 
ederler ve memurlarına ucuz tevzi edilir. On
dan başka lokantalarında memurları için aylık 
bir miktar tâyin ederler, yemeğin fiyatı onun 
üstünde tutarsa fazlasını öderler, bu suretle 
birçok avantaja malik olan İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurları karşısında Devlet me-

| murları zaıfa düşüyorlar. Ben öyle tahmin ede
rim ki, «gerçi fazla birşey görmüyoruz ama» 
suiistimalin önüne geçmek için sebepler arı
yoruz. İşte suiistimal âmillerinden biri de 
budur. 

Bir tarafta birçok memurlar, yani Devlet 
memurları aldıkları maaşla kıt kanaat geçinme
ye çalışırlarken, yanıbaşlarmdaki diğer me
murların birçok avantajlı vaziyette olmaları, 
Devlet memurlarının neşesini kırmaktadır. Bu 
durum Devlet teşkilâtında hemen hemen iyi ka-

ı litede memur kalmaması yoluna doğru gidi-
I yor. 
I Onun için bendeniz, bu mahzurun izale edil

mesini arzetmiştim, yine tekrar ediyorum ; eğer 
bu maddede de, İktisadi Devlet Teşekküllerine 

I verilecek ikramiyeler kasdediliyorsa sandığa in
tikal etmesin diyorum. Eğer değilse, yani san 
dik memurlarına verilecek ikramiyeyi kasdedi-
yorsa; bunun hem mahzurlu olduğunu ve hem 

I de sandığa külfet tahmil eden bu (H) fıkra-
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sının kaldırılmasını teklif ediyor ve bunun için 
bir önerge takdim ediyorum. 

İkinci bir mâruzâtım da şube ve ajanlıklar 
açılması meselesidir. Bunu yukarda arzettim, 
takrir de takdim ettim, kabul buyurulmadı. 
Kabul buyurulmadı ama, öyle sanırım ki, ar
kadaşlar bu meselelere yavaş yavaş işe nüfuz 
ediyor, göreceklerdir ki, böyle birçok san
dığa tahmil edilmiş külfetler vardır. 

Şimdi şubeler ve ajanlar açacağız. Bu şube
lerin yapacağı iki iş vardır. 

Birisi; doğrudan doğruya merkeze gönderil-
meyip memurlardan kestikleri tevkifatı o şube 
veznesine yatırmak. 

tkinci vazifeleri de buradan gönderecekleri 
cüzdan gereğince maaşları tediye etmek. 

Efendim, böyle şube açılmıyan yerlerde na
sıl yapılacaksa açılacak yerlerde de öyle yapıl
malı ve beyhude yere sandığa külfet yükletme-
melidir. Evvelce de arzettiğim gibi bunu mal 
sandıkları yapamıyacaksa bankalar yapmalıdır. 
Ziraat Bankası diğer bankaların şubeleri % ya
rımla hattâ daha aşağı para ile yaparlar. Bir 
kere yukarda kabul buyurdunuz, onun için ikin
ci müzakeresine kadar değişmesine imkân olma
dığına göre bendenizin bir teklifim var. Bu tek
lifte diyor ki : Şubeler ve ajanlar ancak 100 000 
nüfustan fazla olan yerlerde açılsın. Bir takrir 
de bunun için takdim ediyorum, sandığı bu kül
fetten kurtarmak için bu takririmin kabul bu-
yurulmasmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SIRRI DAY 

(Trabzon) — Bu madde hakkında muhterem ar
kadaşlara bendeniz arzı cevap edeceğim. Arkadaş
ların bu maddede üzerinde durdukları noktalar
da komisyonda da tevakkuf edildi, konuşuldu. 
Zaten birinci madde ile kabul buyurduğunuz esas, 
bu teşekkülün de Devlet îkitisadi Teşekkülleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanunun emrettiği salâ
hiyet ve vecibeleri tâbi olması esasıdır. O esas 
kabul edildikten sonra burada çalışan memurlara 
da Devlet İktisadi Teşekküllerindekine muvazi 
olarak haklar tanımak tabiî ve. zaruridir; ondan 
ayrılmak doğru birşey olmaz. Eğer muhterem ar
kadaşlar Devlet memurları ile Devlet iktisadi Te
şekkülleri arasındaki farkın kaldırılmasının fay
dalı olduğu kanaatinde iseler ya kendileri bir ka
nun teklif ederler, veya Hükümet bir lâyiha ge-
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j tirir bu dâvayı esasından hallederiz. Bu madde 

bu kurum memurlarına yeni bir esas ikramiye 
verilmesini tazammun eden bir hüküm tesbit et
miyor. Ancak 3460 sayılı Kanuna göre verilecek 
ikramiyenin şeklini tesbit etmekten ibarettir.. Bi
naenaleyh bu madde olmasa bile kendileri yine 
ikramiye alırlar. Yalnız şekli tesbiti bir içtihat 
mevzuu olarak tatbikata kalır. 

Sayın İbrahim Soyer arkadaşın Devlet me
murları; bu yüzden çekiliyorlar, iktisadi teşekkül
lere rağbet artıyor buyurdular. Evet bir müddet 
için böyle oldu. Fakat bugün memurluk talebi 

I çoğaldıkça her biri kendi yetiştiği branşta kendi 
kabiliyetine göre muhtelif yerlerde iş aramakta ve 
maalesef bir kısmı iş dahi bulamamaktadır. Bina-
enaleyh yavaş yavaş İstifa Kanunu hâkim ola-

1 çaktır. Herkes kendi işinde kalacaklardır. 
Her iki kısımda aynı esasa tâbi bir ayrılık 

vardır. Devlet memurları ikramiye alamazlar. 
Böyle olmakla beraber onların da çok çalışanla-

j rma ikramiye verilmesini tecviz eden hükümler 
tesisi istendiğini işitmekteyiz ve doğrusu da bu
dur. 

Yine iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan
lar Memurin Kanunu hükümlerinden istifade et
mezler, kendilerinin hizmetinden istiğna hâsıl 
olduğu zaman derhal vazifelerine nihayet verilir 
ve aidatları iade edilir. Devlet memurları için 

I Memurin Kanununun bahşettiği bâzı ileri hak
lar müessestir. Bu itibarla Devlet memurluğunu 
kendisine meslek ittihaz etmiş olan adamın, se-

| nede bir kere ikramiye alacağım, diye İktisadi 
t Devlet Teşekküllerine kaçması veyahut İktisadi 
| Devleft Teşekküllerinde çalışan bir adamın Dev-
j let memuriyetinden uzaklaşması gibi vaziyetler 
] Oıâdis olamaz. Hulâsa : Birinci maddeyi kabul 

edince, yani bu işin İktisadi Devlet Teşekkülleri 
| rejimine tâbi olacağını kabul edince ikramiye 
[ işi tabiaitiyle kendiliğinden halledilmiş bir hü

küm haline gelmiş oluyor. Çünkü 3460 numara
lı Kanun hükmüne tâbidir ve bu kanun da ya-

j şamaktadır. Bunları istisnaen bu ükramiye hak-
I kından bunları istisnaen mahrum tutmak yerin-
i de olmaz. Ama ikramiye vermiyelim diye Bü-
j yük Meclis karar verir o da başka. O zaman 
i da 3460 numaralı Kanunu değiştirmek daha iyi 
| olur. Binaenaleyh komisyon hu maddenin bu şe-
I kilde kabul edilmesini bilhassa rica etmektedir. 
! BAŞKAN — İbrahim Refik. 
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İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen

dim, bilmiyorum Sayın Sırrı Day kendileri na
mına mı, yoksa komisyon adına mı konuştular. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuştular. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 

Olur mu, caiz mi? 
BAŞKAN — Olur, niçin almasın komisyon 

âzasından birini her zaman için sözcü yapabilir. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 

Komisyonda Sayın Sırrı' Day çok konuştular. 
Herhalde usanmışlar sanmıştım, demek usanma
mışlar. (Gülüşmeler). İktisadi teşekküller için 
iki şık söyledik. Bu madde onlar için de şâmil 
midir? Yoksa sandıktan da ayrıca sandık me
murlarına verilecek mi diye sorduk. Ben, her 
iki şekilde de bunun kalkması lâzımdır dedim. 
Çünkü İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu defa 
Devlet teşekkülleriyle bir olarak şu sandıktan 
tekaüt maaşlarını alıyorlar, ve birçok hüküm
lerle de birleştiriliyor. O halde burada niçin 
ikilik koyacağız1? Arkadaşlarım, bunlar iyi ne
tice vermiyor, pisikolojik tesirleri iyi olmuyor. 
Bundan sonra mümkün olduğu kadar bu ikilik
leri izale etmeye çalışacağız. Elimize bir kanun 
gelmiş ve memurlar birçok hükümlerle birleşti
rilmişken bu ikiliği niçin.izale dtmiyelim. İki
liğin izale edilmesi <şekli ikidir. Ya tamamen 
kaldırılsın, kendi kanunları gereğince vermek
te devam edeceklerse, bu sandığa intikal etme
den kendileri verirler veyahut da daha iyisi, 
Devlet teşkillerine de (bu ikramiyeleri kabul 
edelim. Kabul buyururlarsa bendeniz bir takrir 
takdim ederim, bu ikramiyeleri Devlet teşek
küllerine de lütfedip versinler.. Fakat ikiliği 
ben çok mahzurlu görüyorum arkadaşlar. Karar 
sizindir, teemmül buyurun ve kararınızı lütfen 
verin. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 
komisyon adına konuşan Sayın arkadaşımız Sır
rı Day'm anlattığı mucip sebep şudur: Emekli 
Sandığı 4460 sayılı Kanuna bağlıdır. Bu kanu
na bağlı olan müesseselerde, yani İktisadi Dev
let Teşekküllerinde o kanunun hükümleri icabı 
iki türlü ikramiye verilir. Mademki, Emekli 
Sandığı da 3460 sayılı Kanuna bağlıdır, o halde 
Emekli Sandığı memurlarına da iki türlü ikra
miye vermek lâzımgelir, Mantıki ifadeleri bu 
oldu. Fakat 3460 sayılı Kanuna bagh olmak 
ikramiye vermeyi mutlaka ieabettirmez. 3460 
sayılı Kanuna bağlı olmak demek, idaresi, mu-
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rakebesi, karar ittihazı Genelkurui ve Yönetim 
Kurulunun salâhiyetlerinin tâyini o kanuna gö
re olur demektir. Eğer sayın sözcünün dediği 
gibi mutlaka 4360 numaralı Kanuna bağlı olmak 
bu sandık memurlarına ikramiye vermeyi ica-
bettiriyorsa o halde bizim Kamutaydan ricamız 
şu olur: Emekli Sandığı bir kâr müessesesi 
olmadığı ve sadece emekli aylıklarının ödenme
sini sağhyacak bir fon teşkiline hadim bir mü
essese olduğu halde bu müessesenin memurla
rına, kâr olsun olmasın, kaydını da koyarak, 
Genel Müdürün inhası ve İdare heyetinin de ka-
rariyle bir ikramiye ve ayrıca da İdare Heyeti 
nin teklifi ve Genel Kurulun karariyle ikinci 
bir ikramiye verlmesi lâzım mıdır? Değil midir? 
Meselesi hallolunmalıdır. Bendenizce lâzım de
ğildir. Kamutay da lâzım değildir şeklinde bir 
karar verirse ozaman II fıkrasına, 3460 numa
ralı Kanuna tâbi olan Emekli Sandığında ikra
miye hükümleri yürümez, denir. Kamutay lâ
zımdır kanaatine varırsa onu da hürmetle telâk
ki ederiz. 

İbrahim Refik Sorer arkadaşımızın ve be
nim arzımız şudur, Emekli Sandığı memurlarına 
niçin ikramiye verelim? Meselâ Maliye Bakan
lığında çalışan memurlara, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığında çalışan memurlara, bütün Devlet 
memurlarına bu ad altında bir şey veriyor 
muyuz? Vermiyoruz. Ancak istihsal yapan yer
lerde, madenlerde, fabrikalarda çalışan ve istih 
sal işlerini gören memurlara veriyoruz. Bu. 
başka bir dâvadır, şimdi onun münakaşasını 
yapmıyoruz Burada sadece emekli maaşını te
diye ile mükellef olan sandık memurlarına ikra
miye verelim mi, vermiyelim mi? Meselesi önün
deyiz. Biz vermiyelim diyoruz. 

Eğer önergemiz kabul buyurulursa maddeyi 
komisyon alır ve ona göre yeniden tanzim eder. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Fıkra sandığı mı? 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Emekli San

dığıdır, ikramiye verilmez. 
BAŞKAN — Adnan Adıvar. 
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen

dim; bu madde de sandığı yönetim kurulunun 
idare edeceğini gördüm ve anladım ki ; sandık 
müdiri umumi ile idare edilmiyecek. Vakaa 
bunlar yönetim kurulu namına ifayı vazife 
ederler. Yalnız (A) dan (1) ye kadar birçok 
vazifeler vardır ama müdiri umumi ile mua
vinlerine mesuliyet denen bir şey kalmıyor. 
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Bendeniz komisyondan tenevvür etmek için '. 
bir şey soracağım. Bu suretle idare moda hali- ! 
ne gelen realizasyon usulüne muvafık mıdır, ! 
yani işler çabuk yürür mü? Bu hususta korniş-
yon bize izahat verirse zannederim arkadaşları- j 
mız da memnun olacaklardır. Benim içimde ı 
böyle bir şüphe vardır, bunun tenvirini rica J 
ederim. i 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim; 
ikramiye meselesini biraz tavzih edeceğim. 

İkramiye, 3460 sayılı Kanun hükümlerine 
tâbi oldukları için ikramiye bahis konusu olu
yor, bu kanunda iki türlü ikramiye vardır. 
Bunlara ikramiye vermek lâzımgelir. Yalnız 
muhterem Sırrı Day arkadaşımız izahında, te
mettü kaydı aranmaksızın 3460 sayılı Kanun 
bunu pekâlâ sarahaten gösterir, temettüden 
yüzde beş ayrılır tarzı ile yani ikramiyenin bi
ri mutlaka istihsal ve karara bağlanmıştır, bu
yurdular. 

Burada müceıret temettü aranmaksızın 
kaydı 3460 sayılı Kanunda yoktur. Bu kaydın 
hilâfına olarak bir esbabı mucibe zikredilmiş 
oluyor. Temettüden ikramiyesi verir binaena
leyh 3460 sayılı Kanun diğer bir takım hüküm- I 
leri tesbit eden bir kanundur. Onun için bu ik
ramiye işinde gösterilen sebep kâfi değildir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, mâru
zâtımın eksik olduğunu anlıyorum. 

Bu kanuna da muhalif hükümler yoksa 
'5460 sayılı Kanunun hükümleri cari olur diye 
bir esas kabul ettik. Binaenaleyh arzettiğim gi
bi Yüksek Meclis bu kanunda, hiç şüphe yok 
Sayın Sandal arkadaşımın buyurdukları gibi I 
ikramiye verilmez diye bir hüküm ifade ederse 
ikramiye verilmez. Ama 3460 sayılı kanuna g'6- I 
re istisnai bir hüküm vazetmiş oluruz. I 

Sayın Tahsin Tüzün arkadaşımın ifade bu- I 
vurdukları noktada da vaziyeti tavzih etmedi- I 
ğimi anlıyorum. Bu kanunda ikramiye şekli I 
3460 sayılı Kanuna mugayirdir dediler. Halbu- I 
ki, teklif tamamen 3460 sayılı Kanuna uygun- I 
dur. Şöyle k i : Bu kanunda iki şekilde ikrami- I 
ye derpiş edilmiştir. Birisi; kusursuz iyi hiz- J 
met edenlere temettü kaydı ve umumi heyetin I 
kararı olmaksızın idare heyeti kararı ile verile- I 
çektir. 13 ncü maaş mahiyetindedir. I 

İkinci ikramiye, idare heyetinin kararından geçi- I 
rildikten sonra umumî heyet katran ile verilecektir. I 
Bunda temettü kaydi vardır. Hattâ bendeniz bu te- j 
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kaüt sandığmm bir müddet temettüü olur, bir 
müddet temettüü olmaz; bu itibarla bunlara 
temettü kaydını aramıyalım diye bir teklifte 
dahi bulunmuştum. Yalnız, 3460 sayılı kanun
daki rejim aynen kabul edildiği için bunlara 
temettü kaydı ile mukayyet olarak ikramiye 
verilmesi kabul edilmiştir. Temettü olacak ve 
verilen ikramiye temettüün % 5 ini geçnıiye-
cek. Umumi heyet 15 günlük veya âzami bir 
aylık ikramiye verebilecek. Bu itibarla bu ka
nunda arzedilen vaziyet: 

Evvelâ, 3460 sayılı Kanuna tâbi bir sisteme 
bağlı olan idarelerin kendi usullerine uygun ol
masından dolaji; 

Ve sonra da, bugüne kadar teşekkül eden 
Devlet iktisadi Teşekkülleri Tekaüt Sandığı 
gibi hususi Tekaüt sandıklarının yine bu esasa 
göre ikramiye vermesinden dolayı teklif kabul 
ve arzedilmiştir. Bundan da zarar değil fay
da olacağını mülâhaza ediyoruz.. Bilhassa ilk 
zamanlarda sandık gayet mahmul olacaktır. 
Eski müddetleri yeni müddetlere zammedecek-
lerdir. Borçlanma işleri yapılacak herkesin he
sabı tutulacak. Binaenaleyh, bu işlerde çalışa
cak insanları taltif etmeye ihtiyaç vardır. Bu 
itibarla bu ikramiyenin zarar değil fayda ve-
reğeğine kaniiz. 

Bu ikramiyeler nereden verilecektir? İdare 
masrafları, memurlarının, tekaüt hakkı olan ida
reler arasında taksim edileceği için on üçüncü 
aylık gibi verilmekte olan ikramiye idare mas
rafları olarak kayıt ve dairelerden tahsil oluna-
cakdır. 

Kâr ikramiyesine gelince, doğrudan doğru
ya sandığın hesabına verilecektir. 

Sayın Adnan Adıvar arkadaşımız idare he
yetine çok yükler yüklemeyip Umum Müdür
lük her işi umumi heyete mi, idare heyetine mi 
sevkedeceetir, diye endişe buyurdular. 

Yüksek malûmunuzdur ki, 1683 numaralı 
kanuna tâbi olan rejime göre bütün tahsis mu-
ameleelri Maliye Vekâletinde muamele gördük
ten sonra bir de Divanı Muhasebata gider, tescil 
edilir. Burada ise intihai merci doğrudan doğ
ruya idare heyetidir. Binaenaleyh, kanunu 
doğrudan doğruya tatbik edecek olan son mer
ci idare heyetidir. Yalnız bu husustaki itirazlar
dır ki ; idari dâvalar halinde kabili itiraz ola
bilecektir. Bu itibarla bu maaş tahsislerinin, 
para iadelerinin, tazminat verilmesi keyfiyetle-
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rinin, maluliyet vaziyetlerinin hepsinin, idare 
heyetinden geçirilmesi zarureti vardır. Başka 
bir makam bunu kontrol etmiyecektir. işler 
o kadar çoktur ki, paraların toplanması, me
murların tâyini, tavzifi, ve tasarıda yazılı bir
çok vazifeler Umum Müdürlüğe ait olduğuna 
göre Umum Müdürlüğün de türlü ve mühim 
vazifeleri vardır. Onun da çok enerjik, kabili
yetli olması lâzımdır. Muavinleriyle beraber 
bu işi ancak yapacaktır. Yani Müdürü Umu
miye de kâfi miktarda iş kalıyor. Bütün bu ar-
zettiğim sebeplerden dolayı bu işlerin idare 
heyetinden geçirilmesi zarureti aşikârdır. Mad
denin o şekilde kabulünü rica ediyoruz. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — B5r 
sual soracağım, diğer sandıklar da bunu veri
yorlar mı? Memurlar ek vazife mi olarak çalı
şıyorlar, yoksa esas vazife olarak mı çalışıyor
lar? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Sandığın esas memurları sandık
tan. aldığı maaşa ilâveten 13 ncü maaşı alırlar. 
Heyeti Umumiye kârdan vermesini tensip eder
se o suretle verirler. 

BAŞKAN — Mitat Şakir Altari. 

MÎTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim; Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız bu 
sandığı 3460 sayılı Kanuna ve onun rejimine '" 
tâbi olarak izah ettiler ve binaenaleyh ikramiye 
verilmesi bahsinde de, tabiî, o kanunun hü
kümlerine tebaan ikramiye verilmesi lüzumunu 
ifade buyurdular. Halbuki, evvelce Yüksek 
Heyetinizce kabul buyurulmuş olan 1 nci 
maddenin «bu kanuna aykırı olmıyan» hükmü 
karşısında pekâlâ bu kanunda 3460 sayılı Ka
nuna uymıyan hükümler koyabiliriz. 1 nci 
maddenin mefhumu muhalifinden bu çıkar. 
Komisyon bunu nasıl izah buyuracaktır? Arka
daşların noktai nazarı kabul edilip veya edil
mez. Yalnız Komisyon bunu açıklasın. Bendeniz-
ce 3460 sayılı Kanuna aykırı olarak hüküm te
sis edilebilir, bunda şüphe yoktur. Dünkü ka
bul buyurduğunuz esas prensipte bu kanuna ay
kırı olmıyan hükümlerin tatbiki kaydı konmuş
tur. 

ikincisi; kâr kaydı olmaksızın dendiğine 
göre ve Emekli Sandığı, diğer arkadaşların izah 
buyurdukları gibi, ticari müessese olmadığına 
nazaran kâr olmadığı takdirde bu ikramiyeler 
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nereden tediye edilecektir. Bu ciheti de tenvir 
buyururlarsa çok faydalı olur. 

SÎNAN TEKLlOĞLU (Seyhan) — Sayın ar
kadaşlar; bu banka dediğimiz sandık bir ka
zanç yapsın veya yapmasın memurlarına ikra
miye ve temettü verecektir. 

Arkadaşlar; anasının karnında yetim kalmış 
olan bir yavrudan ve şehit yetimlerinden ve dul
lardan almak istediğimiz vergiden bu memur
lara temettü ve ikramiye vereceğiz. Bu, hiç 
muvafık değildir. Binaenaleyh bu şekilde bir 
ikramiye vermek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, bendenizce yapacağı bir iş değildir. 

Onun için bu kaydın kaldırılmasını rica edi
yorum. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim," 
bizi cevaplıyan Muhterem Sözcü Sırrı Day'm 
anlattığı gibi anlayamadığımdan müteessirim. 
Kanun sarihtir. Temettü ikramiyesi vermek 
başka birşey; onu kanuni formüllere raptet
mek başka birşeydir. Şimdi ben kanun formül
lerine raptetmek keyfiyeti üzerinde duruyorum. 
3460 numaralı Kanun temettüü tarif etmiştir; 
bunun nasıl ayrılacağını ve ikramiyelerin nasıl 
tevzi edileceğini tesbit etmiştir. Burada karşı
lığı yoktur ama temettü kaydı aranmaksızın ve
rilir gibi bir yola sapmak isteniyor. Benim 
aklım almıyor i unu . Belki yapılabilir. Madam-
ki vereceğiz, bunun bir formülü bulunsun. Ba
kınız beriki iş üzerinde durmıyoruz; hizmeti 
takdir edilir, tesbit edilir, inha edilir ve Mec
lisi idare de kabul ve tasdik eder ve kendilerine 
ikramiyeleri verilir. Fakat ikramiyeler temet-
tüün tâbi olduğu esasa tâbi değildir. Onlar için 
temettüün % 5 i ayrılarak - istihsali bırak, kâr 
yok, birşey yok - % 5 ayrılır verilir. E bunu na
sıl ifade edeceğiz? Verilecekse başka bir nam 
altında verilsin. 

Temettü ikramiyesini, ben sizin anladığınız 
gibi anlamadığım için noksanlık mı oluyor? 

SIRRI DAY (Trabzon) — 42 nci madde sa
rihtir, kârla mukayyet olması şarttır. 

TAHSİN TÜZÜN (Devamla) — Neden bu 
kaydın haricine çıkıyoruz? Bunun formülünü 
tesbit etmek lâzımdır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — 3460 sayılı Kanun 
gereğince diyor. (H) fıkrasında, 3659 sayılı Ka
nunun 17 nci ve 7 . IX . 1944 tarihli ve 4621 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi ile tadil olunan 
13 ncü maddesi gereğince olağanüstü çalışımı-
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1 ardan dolayı kârla kayıtlı olmakla vereceğiz. 
Bu ikramiyeler hakkında Genel Müdürlükçe ya
pılan teklifleri inceleyip tasdik etmek idare 
heyetine aittir ve bu bir kayıt ile mukayyet 
olmıyan 13 ncü maaştır, 

Sözcü geçen maddeye göre 3460 sayılı Ka
nunun 42 nci maddesi gereğince; ve yine bu ka
nunun dördüncü maddesi ile; verilecek kârdan 
ikramiyeye gelince, kârın yüzde beşini ve bir 
aylığı geçmemek üzere verilecek ikramiye umu
mi heyetçe verilecektir. Bu kanunda tasrih edil
miştir. 

Başka bir şekilde formüle edilmesini arzu 
ediyorlarsa kendileri o şekilde formüle ederler. 
Başka söyliyecek bir şeyim yoktur.. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, ikramiye bahsinde iki kanun var. Birisi, 
3460 sayılı Kanun, diğeri de 3659 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesini değişiren 4621 sayılı Ka
nundur. 

3460 sayılı Kanun malûmu âliniz Ikisadi 
Devlet Teşekküllerine aittir. 

3659 sayılı Kanun da bankalara ve Devlet mü
esseselerine ve onların kuracakları teşekküllere 
aittir. 

Şimdi 3460 sayılı Kanun biri kayıt filân yok. 
Yalnız şurada, 42 nci maddede bir hüküm 

var. Diyor k i : Bu kanun hükümlerine tâbi te
şekküller safi kârlarından % 5 ni muhtemel za
rarlar karşısında sermayelerine % 5 kadar hey
eti umumiye kararı ile idare meclisi reisi ve 
azaları ile Genel Müdür muavinlerine ve diğer 
memur ve müstahdemlere maaş ve ücretleri nis
petinde bir aylık istihkaklarını geçmemek üzere 
ikramiye verilir. 

Altındaki fıkrada da.. 
(3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi okundu) 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kâr olursa 
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| mıdır değilmi? 

ÎBRAHÎM REFİK SOYER (Devamla) — 
Tabiî kâr kaydı ile. 3659 sayılı Kanunda da bir 
hüküm var. Bunun 13 ncü maddesinde diyor k i : 
«Bu, madde 4621 sayılı Kanunla değişmiştir.» 

«Her sene 3460 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi hükümleri dâhilinde temettü kaydı ile 
mukayyet olmak ve bir aylık istihkakı geçme-

| mek şartiyle ikramiye verileceği gibi fevkalâde 
î faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü kay-
j di ile mukayyet olmaksızın ayrıca ikramiye ve-
I rilir» diyor. 
! Şimdi birincide «Tıenıettü kaydı ile mukayyet 
i olmak» vardır. Bu kanuna maalesef «IV 
j mettü kaydı ile mukayyet olmaksızın» şeklin-
! de intikal ettiriliyor. Yani indirilecekken bin-
| diriliydr. Türkçesi bu. 
j Sayın Sırrı Day tabiî birçok mülâhazalar 
; arasında verilmesine taraftar oldu ama ümit 

ederim ki arzettiğim şekilde yeniden ikilikle
re bir ikilik daha katmamak için Yüksek He
yetinizin bu (H) fıkrasını kaldıracaktır. Ben 
de rica ederim. Eğer 3460 sayılı Kanunda ve 

i 3659 sayılı Kanunda verilmesi gereken ikrami-
[ yelerin verilmesi gerekiyorsa ve verilmesi ikti-
i za ediyorsa bu sandığa intikal ettirilmesin ken- k 

dileri ödesinler. Onun için buradaki bu fıkrayı 
i kaldıralım ve mahzurlarını da kaldırmış ola-
: hm. 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arzediyorum. 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanuna (246) oy 
verilmiştir. (235) i kabul ve (11) i rettir. Bi
naenaleyh kanun 235 oy^- kabul olunmuştur. 

Dinlenmek için 15 Dakika Oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17 

ı 



ÎKÎNCt ÖTÜRÜM 
Açılma saati: 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

« • i 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapılmaya başlandı) 
BAŞKAN — Oturumu açıyoruz, söz komis

yonundur. 
GEÇİCİ KOİMSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEZlOĞLU (Kayseri) — Arkadaşlarımın 
sordukları bâzı suallere, kısa olarak cevap arze-
diyorum. 

Sayın Vehbi Sandal arkadaşımız, D fıkra
sı gereğince yönetim kurulu mütalâalarını, Ma
liye Vekâletine gönderecek, niçin umumi heye-
td gitmiyor, buyurdular. 

Umumi heyet geçmiş senelerin işlem ve he
sapları üzerinde' tetkikat yapar. Bu, senesi için
de alınması gerekli tedbirler için Maliye Bakan
lığının nazarı dikkatini celbe matuftur. Bina
enaleyh mevcut hüküm hem zaruri ve hem de 
yerindedir. 

Sayın Adnan Adıvar, yönetim kurulunun 
vazifelerini geniş buldular, müdürlüğe ne lü
zum vardır, buyurdular. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri Kanunu olan 
3460 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi aynı hük
mü ifade eder; Yönetim Kurulu, umumi mahi-
ette direktif verir. Direktiflere, kanun ve tü
zük hükümlerine göre, bütün idari işleri umum 
müdür görür. Burada bir tedahül mevzhubahis 
değildir. 

Mitat Şakir Altan arkadaşımız 3460 sayılı 
Kanunun ve bu kanun hükümlerine aykırı ol-
mıyan hükümleri bu sandık hakkında da yörür, 
denildiğine göre bunları ikramiyeden istisna 
etmek mümkün olmaz mı buyurdular? Olabilir. 
Üzerinde çok tartışması yapılan ikramiye hak
kında kısa maruzatta bulunacağım. 

Devletin aylık ve ücret politikası vardır. 
Ücret politikası, 3460, 4621, 3559 sayılı Kanun
larla tâyin edilmiştir. Emekli sandığı ücretle 
memur istihdam edeceği için ayni rejime tâbi 

tutulmuş ve o kanunlarla sandığın kendi me
murlarına tanıdığı hakları bu sandık memurla
rı için tanımıştır. Arkadaşlar izah' ettiler; ikra
miye iki türlüdür. Birisi olağanüstü mesai için 
fevkalâde mesaisi görülenlere Umum Müdürün 
teklifi ve İdare Meclisinin tasdiki ile bir maaşı 
geçmemek üzere verilecek ikramiyedir. Bu ik
ramiye masraftır sandık müteessir olmıyacak-
tır. Tamamen kurumlara aittir. 

İkincisi; kârla mukayyet olan umumi heyet 
kararı ile verilir. Bu kârdan tenzil edileceği ci
hetle sandığın masrafı sayabiliriz. 

Birde İktisadi Devlet Teşekkülleri, prim de 
veriyor. İstihsali artırma primi, Rasyonel çalış
ına primi namı altında işçi ve memurlara bu pri
mi vermektedirler. Bu sandık prim vermemek
tedir. Sandıkta çalışacaklara diğer teşekküller 
gibi ücret verildiği için emsalleri gibi hak ve
rilmediği takdirde eleman bulmakta müşkülâta 
mâruz kalınacağı mülâhaza edildiğinden bu su
retle bu hüküm kabul edilmiştir. 

Komisyonda uzun tartışmalar oldu, takrir
leri nazarı itibara alacak olursak komisyon in
celemede bulunmak üzere fıkra tekrar komis
yona alınabilir, mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sekizinci maddenin (D) fıkrasındaki (Ma

liye Bakanlığına bildirmek) ifadesi yerine (Ge
nel Kurula) denilmesini teklif ederim. 

Niğde 
V. Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı istihsal yapan ve kâr getiren 

bir müessese olmadığından (H) fıkrasının kal
dırılmasını teklif ederim. 

Niğde 
V. Sandal 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplerden dolayı 9 ncu maddenin 
(H) fıkrasının kaldırılmasının Yüksek Meclisin 
oyuna sunulmasını arz ve rica ederim. 

Niğde 
t R. Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
(8) nci maddenin (J) fıkrasının başına (nü

fusu yüz binden fazla olup) kaydının ilâve edil
mesi hususunun oya sunulmasını arzederim. 

Niğde 
I. R. Soyer 

BAŞKAN — Sarıdal'm ikinci önergesiyle, 
Soyer'in birinci önergesinin yapısı müşterektir. 
(H) fıkrasının kaldırılması mahiyetindedirler. 
Halbuki (H) fıkrasının kaldırılmasiyle maksat 
hâsıl olmaz. Burada (H) fıkrası sadece idare ku
ruluna vazife veren bir fıkradır. Yukarda kabul 
edilen madde hükmünce 3460 sayılı Kanun hü
kümleri tatbik edileceğine göre ikramiye hususu 
yine baki kalmaktadır. Bu müşterek mânada olan 
önergelerin ikisi de bir önerge mahiyetindedir. 
Yüksek Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. . Et-
miyenler... Nazarı itibara alınmıştır. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'in birinci 
önergesi tekraı okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-
ZlOĞLU (Kayseri) — Sandığın malî durumu 
hakkında tedbir almak aşağıdaki birçok hüküm
lerle Maliye Bakanlığına verilmiştir. Umumi he
yet bunun için birşey yapacak değildir. Bu iti
barla takririn nazari itibara alınmamasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu (D) fıkrasındaki 
hususların muhakkak Maliye Bakanlığına bildi
rilmesi lâzımdır, mütalâasmdadır. Burada izahat 
verdiler. Vehbi Sandal arkadaşımız da, Genel 
Kurula malûmat versinler diyor, önerge reye ko
nurken söz vermiyeceğim, çünkü tekrar olacak
tı!. 

Şimdi önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen işaret bu
yursunlar... Almıyanlar... önerge nazarı itibara 
alınmamıştır. 

(ibrahim Refik Soyer'in ikinci önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Açılacak şube ve ajanlıkların, 
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; nüfusu 100 binden fazla şehirlerde kaydiyle tak- . 

yidini istiyor. Arkadaşımızın bu önergesini ka-
. bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
' miyenler... Nazarı itibara alınmamıştır. 
I Şimdi (H) fıkrası kaldırılmıştır. Komisyonun 
| bu hususta bir diyeceği var mı?. 
i G. K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEYZİOĞLU 
i (Kayseri) — önergelerin komisyona verilmesini 
i rica ediyoruz. 
| BAŞKAN — Madde, önergelerle birlikte ko-
j misyona verilmiştir. 
i DOKUZUNCU MADDE — Yönetim Kuru-
j Umun 8 nci madde gereğince Maliye Bakanlı-
; ğımn tasvibine arzedilecek kararlarının birer 
: örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığına gön-
j derilir. Bakanlıkça .kanun ve tüzük hülkümleri-
I ne uygun görülmiyen kararların gerekçesi bil-
I dirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Ku

mlu isteği yerinde görürse kararını düzeltir. 
Aksi halde karşılık mütalâası ile birlikte ba
kanlığa sunar. Bakanlık görüşünde ısrar eder
se Yönetim Kurulu kararını düzeltir. 

i Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) fık-
! rasmda yazılı konularla ilgili kararlarının birer 

örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığına bildi
rilir ve birer örneği de ilgililere tebliğ olunur. 

İlgililer bunlar aleyhine tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına yazı 
ile itirazda bulunabilirler . "Bakanlıkça aynı 
müddet içinde karar alınarak Sandığa ve genel 
hükümlere göre ilgililere tebliğ olunur. 

Bakanlıkça ilgililerin itirazı yerinde görü
lür ve Yönetim Kurulunca da bu karara uyu
lursa muamele ona göre düzeltilir. İtirazları 
reddedilir veya Yönetim Kurulunca Bakanlığın 
kararına uyulmazsa ilgililer 21 . XI I . 1938 

i tarihli ve 3546 sayılı Kanun bükümleri daire-
! sinde Sandık: aleyhine dâva açabilirler. 

Maliye Bakanlığı kendisine gönderilen bu 
kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uy
gun görmediklerinin düzeltilmesini 30 ıgün için
de gerekçesi ile birlikte re'sen de Sandıktan is-
tiyebilir. Yönetim Kurulu bu bildirime uyarak 
kararını değiştirirse bundan zarar gören ilgili, . 
keyfiyetin yazı ile kendisine bildirilmesi üzeri-
ne, yukarıki şekilde Danıştayda dâva açabilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine Yönettim Kuru
lu kararını düzeltmezse bu kararı dosyası ile 
birlikte bakanlığa yollar. Bakanlık görüşünde 
ısrar ederse dosyayı mütalâasını bildirmek üze-
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re Danıştaya gönderir ve Danıştayca verilecek I 
mütalâaya göre muamele yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak itirazlar, Yöne
tim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) fıkrasına 
ait kararlarının icrasına mâni olmaz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
larım, bu maddede biri esasa, diğeri şekle ait ol
mak üzere iki noktaya dokunmak istiyorum. 

Şekle ait kısım şu; maddenin birinci fıkra
sı muayyen bir meseleye taallûk etmektedir. 

İkinci fıkradan itibaren ayrı ayrı fıkralar 
halinde gösterilen hususlar da ikinci fıkrada 
yazılı kısma taallûk etmektedir. 

Binaenaleyh, maddenin birinci fıkrasına (A) 
işareti koymalı, ikinci fıkraya da (B) işareti J 
koymalı ve altına da fıkraları sıralamalı. Çün
kü insan foakınea yekten diğer fıkraların birin
ci fıkraya da taallûku var sanıyor. 

Binaenaleyh, birinci fıkra tamamen müstakil 
'hükmü haizdir, ikinci ve mütaakıp fıkralar ise 
birbiri ile ilgili hükümler taşımaktadır. Bu ba
kımdan tefrikmda fayda vardır, şekle ait mü
talâam budur. 

İkincisi arkadaşlar; ikinci kısımda Yönetim 
Kurulunda, 8 nci maddede yazılı salâhiyetlerle 
(Ç) fıkrasında Yönetim Kurulunca müttehaz I 
kararlar Maliye Bakanlığına bildirilecek ve bir 
de ilgiliye tebliğ edilecektir, ilgili itiraz ettiği 
takdirde ona ait hükümler vardır, Maliye Ba
kanlığı itirazı kabul etmezse ilgili Danıştay a l 
gider. 

Bir de bu kararı Maliye Bakanlığı re'sen, 
ilgilinin itirazı olmaksızın bu kararın kanuna 
ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceler., uy
gun olmaksızın alınmış olan kararın kanuna ve 
tüzüğe uygun olup olmadığını teftkik yetkisini 
tanımaktadır. Bu yetki üzerine Maliye Bakan
lığı Yönetim Kurulunun kararını kanun ve tü
züğe aykırı görürse Maliye Bakanlığı Yönetim 
Kuruluna tebligat yaparsa, Yönetim Kurulu bu 
karara ya uyar veya uymaz. Uyarsa bu uyma
dan ilgilinin 'hakkı zayi olursa, bundan muta
zarrır olursa, 'beşinci fıkraya göre Danıştaya 
gidebilecektir. Bu, tasrîh edilmiştir. Re'sen ka
karı inc«liyen Maliye Bakanlığı bunu Yönetim 
Kuruluna tefbliğ eder. Yönetim Kurulu da, bu 
tebliğden sonra buna göre kararını düzeltir. 
Bu düzeltme de ilgiliyi mutazarrır ederse ilgili 
Danıştaya gitmekte serbesttir. | 
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Maliye Bakanlığı tebligatını yapar, Yöne

tim Kurulu düzeltmezse, yani düzeltmiyorum, 
İsrar ediyorum derse? Zaten Yönetim Kurulu 
kararını almış olan ilgili kendisi için bu karar
da zararlı bir vaziyet görmediğinden itiraz da 

-etmemiştir. Şimdi Maliye Bakanlığının kararı
na uymıyan Yönetim Kurulu ısrar etmesinin 
esbabı mucibesini Maliye Bakanlığına bildire
cektir. Bu vaziyette Maliye Bakanlığı Danış-
tayın mütalâasını alacaktır. Bu mütalâa iki şe
kilde olur, bu mütalâasında Danıştay ya yönetim 
kurulunun kararını doğru bulur ve tasdikini 
iltizam eder, yahut da Maliye Bakanlığının ka
rarını uygun bulur ve istişari mahiyette bir 
mütalâa beyan etmiş olur. Maliye Bakanlığının 
tezini kabul ederse yönetim kurulu ona uyacak 
demektir ki bu tekdirde ilgili mutazarrır ola
caktır. 

Şimdi biz yukarda bu değiştirmeden ilgili 
mutazarrır olduğu takdirde Danıştaya müra
caat hakkını tanıdığımıza göre burada da ga
yet tabiî olarak danıştaya müracaat hakkını 
tanımamız lâzımgelir. Bu, tatbikatta da böyle
dir. îstişari mahiyette Danıştay mütalâada bu
lunmuştur bundan mutazarrır olan alâkalı dâ
va açabilir. 

Sayın komisyondan rica ediyorum; bu kıs
mın altına da bu muamelede, burada ne diyor: 
(Güre muamele yapılır bu muamelede zarar 
gören ilgili keyfiyeti yazı ile kendisine bildir
mek üzere yukarıki şekilde Danıştaya müra
caat edebilir) şeklinde tashihini rica ediyorum. 
Takririm buna aittir, kabulünü rica ediyorum, 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, 9 ncu maddenin 1 nci, 2 nci, 3 ncü 
fıkralarına bendeniz itiraz ediyorum. 

9 ncu maddenin 1 nci fıkrasına göre 8 nci 
madde gereğince Maliye Bakanlığının tasvibi
ne arzedilecek kararlar meselesi mevzuubahis-
tir. Yani 9 ncu maddeye göre alınacak olan ka
rarların Maliye Bakanlığının tasvibine arzedil-
mesi, yahut da Maliye Bakanlığı tarafından, 
düzeltilmesi bildirildiği takdirde tekrar yöne
tim kurulu tetkik edecek, aynı kararda ısrar 
ederse, bu sefer Bakanlığın ikinci bir ısrarı 
üzerine düzeltmeye mecbur kalacaktır. 

Arkadaşlar buradaki kararların selâmeti 
bakımından bence bir fayda melhuz olamaz. 
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Burada- esas olarak Maliye Bakanlığının tas- 1 
vip edip etmemesi hâkim olacaktır. Şu halde 
yönetim kurulunun fevkinde Maliye Bakanlığı 
hâkim olacaktır. Demektir. Maliye Bakanlığı
nın sözleri geçmediği takdirde yönetim kurulu 
katiyen bir şıey yapamıyacaktır. Bence Maliye 
Bakanlığı da diğer ilgililer gibi ancak bir hak 
sahibi olmalıdır. Âmme hukukunu siyanet ba
kımından itiraz hakkı olmalıdır. Yoksa Ma
liye Vekili doğrudan doğruya emir vermek, 
kendi sözlerini, kendi kararlarını karar halin
de yönetim kuruluna yaptırmak gibi bence 
doğru olmıyan bir kaziye öne sürülüyor de
mektir. Bana kalırsa Maliye Bakanlığı diğer 
ilgililer gibi bu karar üzerinde ısrar ettiği tak
dirde bu karardan memnun olmazsa doğrudan 
doğruya Danıştaya müracaat edebilsin, dâva 
açsın., Umumi hükümlerden uzaklaşıyoruz ka
naatindeyim. Evet filhakika bizim malî işleri
mizi ve bilhassa şu kanun tasarıda gördüğü
müz hükümlerin iyi bir şekilde tedviri için ye
gâne mürakip Maliye Bakanlığıdır. Ama ni
hayet Maliye Bakanı da her zaman için insan 
olması itibariyle hislerden azade değildir. Ka
nunu yaparken her zaman için hislerden azade 
bir kurum husule getirelim. Bu da Maliye Ba
kanlığının bunu düzelttim, diye iade ettiği ka
rarda yönetim kurulu ısrar ederse bunun kıy
meti yoktur deniyor. Maliye Bakanlığı da di
ğer- ilgililer gibi Danıştaya müracaat etmek 
suretiyle âmmenin hukukunu • arasın. Bu ba
kımdan bence bu fıkra sakattır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FRYZÎOÖLU (Kayseri) — Feyzullah Uslu 
arkadaşımızın tekliflerine Komisyon olarak işti
rak ediyoruz. Vuzuh veriyor, zaten mâna 
maksat da odur. Lstişarî rey ve mütalâa, hak 
sahibinin dâva hakkını ihlâl etmez. Sarahat ve 
vuzuhta elbette fayda vardır. Onun için Ko
misyon kabul etmektedir. 

Saym Kemal özçoban arkadaşımızın mev
zuu başka türlü görmüş olduklarını anlıyorum. 
Yönetim kurulunun bâzı kararları vardır ki; 
bakanlığın tasvibine sunulacaktır. Tasvibe su
nulan karar, bakan tasvip eder, yürür, tasvip 
etmezse yürümez. 8 - 9 kişilik bir yönetim 
kurulu kararının mukabil bir mütalâası varsa 
alınmadan hükümden düşmemesini; mukabil 
mütalâası varsa, bunu dermeyan edebilmesini 
sağlamak için böyle bir elastikiyet ve yönetim | 
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kuruluna daha fazla bir imkân verilmiştir. Fık
rayı kaldırdığımız takdirde bakan olur der, 
Olur. Olmaz dediği zaman kalır. Yönetim kuru
lunun mütalâası tekrar alınsın, Noktai nazarın
da Maliye Bakanlığı musir değilse tashih etme
sine bir imkân verir. İyi birşey yaptığımıza 
kaniiz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bir sual soracağım, şimdi burada şu hüküm
den ne anlaşılıyor? «Bakanlık görüşünde ısrar 
ederse yönetim kurulunun kararını düzeltsin». 
Bu karardan bir netice alınabilir mi? 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bir 
defa gidecek Sayın Özçoban. Bakanlık görü
şünde ısrar ederse, kanuna ve tüzük hükümleri
ne aykırılıkta İsrar ederse yönetim kurulu kara
rını düzeltir-. Yanlış anlaşılmasın; emeklinin 
hukukiyle ilgili hiçbir nokta yoktur. Bu hu
susla ayrı hüküm konmuştur. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Buradaki 
tebliğ meselesi çok mühimdir. Tebligat hangi 
maddeye göre yapılacaktır, lütfen açıklarlar 
mı i? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim; onu 
açıkhyayım: «Yazı ile bildirilir» tâbiri vardı. 
Biz «Tebliğ» kelimesini kullandık ki, mukabi
linde tebliğ edildiğine dair bir vesika alınsın, 
tarih mazbut kalsın istedik. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Adlî tebli
gat usuliyle mi, malî tebligat usuliyle mi ola
caktır? 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ad
liyenin kullandığı şekilleri kullanmak mecbu
riyetinde değildirler. Bunu tüzüklerinde gös
tereceklerdir. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplerden dolayı dokuzuncu 
maddenin birinci fıkrasının başına (A) ve ikin
ci fıkrasının başına (B) harfini koyarak ikinci 
fıkra ve aşağıdaki fıkra hükümlerinin (B) ben
dine aidiyetinin tasvip edilmiş olmasını ve son 
fıkradan bir evvelki yani altıncı fıkra sonuna 
«Bu muameleden zarar gören ilgili, keyfiyetin 
yazı ile kendisine bildirilmesi üzerine yukarda-
ki şekilde Danıştaya dâva açabilir» cümlesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Yük

sek oyunuza arzediyorum. önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tashihlerle maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Genel Müdür Sandı
ğın işlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. 

Sandığı Genel Müdür temsil eder. 
Temsil vazifesini doğrudan doğruya kendi

si yapabileceği gibi yardımcılarından biri veya 
tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim; sandığı genel müdür temsil eder, di
yor. Burada bence bir nokta var. Yukarda. 
kabul buyurduğunuz maddede, ki demin itiraz 
etmiştim, Bakanlığın tasvibine arzedilecek ki 
şunlar da buna dâhil midir? Bendeniz anla
madım. Evvelâ Sayın Sözcüden bu hususu so
racağım ve alacağım cevaba göre konuşacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Genel müdürün 
temsil salâhiyeti demek, resmî Devlet makam
ları, -Danıştay ve icabında mahkeme huzurun
da bu hükmî şahsın kanuni mümessili sıfatiyle 
sandığın haklarını koruması yetkisidir. Bu sa
lâhiyetin kendisinde bulundurulması keyfiyeti 
dir. Yoksa sayın arkadaşımın dediği gibi, büt
çeyi eline alıp getirip götürmesi salâhiyeti de
ğildir. Tabiî bütçeyi tatbik eder. Esasen bu, 
kendisinin idari vazifeleri meyanmdadır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Sağlık Kurulu: 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük raporla

rını inceliyerek karara bağlar; 
b) İlgililerin 52 nci maddede gösterilen 

malûllük derecelerini belirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait hükümleri

nin tatbikında düşüncelerini bildirir. 
Sağlık Kurulunun vereceği kararlara kar

şı idare ve kaza mercilerine baş vurulamaz. 
Ancak Kurul kararlarında maddi ve takdir* 

bir hatâ bııhanduğunu iddia eden ilgili, gerek-
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celi bir dilekçe ile Kuruldan düzeltme istiye-
bilir. Kurul gereken incelemeleri yaparak 
icabında uzmanların rey ve mütalâasını alarak 
dilekçeyi muayene edip veya ettirerek kararını 
düzeltebilir. • 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Sağ
lık kurulunun vazifeleri burada üç noktada bir
leşiyor. Birisi; ileride göreceğimiz 50 nci mad
dede yazılı malûllük raporunu inceliyerek ka
rara bağlamak; ikincisi; emeklinin 52 nci mad
dede gösterilen malûllük derecelerini belirtmek; 
üçüncüsü de, bu kanunun malûllüğe ait hüküm
lerinin tatbikında düşüncelerini bildirmek. 

Bu üç kişilik uzman heyeti; alâkalılarının 
muhtelif yollardan, mevzuat hükümlerine gö
re elde ettiği belgeleri inceliyerek tasdik eder 
veya etmez. Ettiği takdirde, eğer alâkalı iti
raz etmezse, tatmin edilmiş ise, mesele yok
tur. Fakat tatmin edilmemiş ise, buradaki hü
küm diyor ki; bu kurulun kararma karşı idari 
ve kazai mercilere baş vurulmaz. Şimdiye kadar 
mevzuatta böyle bir sert hüküm yoktur ve bu
günkü zihniyetle de kabili telif değildir. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bilhassa böyle 
üç kişilik olursa. 

HİKMET FIilAT (Devamla) — Komisyona 
rica etmiştim, lütfettiler, böyle bir madde ilâ
ve ettiler. Diyor ki ; alâkalı isterse bir dilek
çe ile aynı kurula baş vurur, bu kurul hariç
teki uzmanların fikir ve mütalâalarını alarak 
icabederse bu kararı düzeltebilir. Mesele va
tandaşı tatmin etmişse; tatmin etmediği tak
dirde, bütün ömrü boyunca çalışıp didindiği ve 
son hakkını almak istediği halde vatandaş tat
min edilmemiştir, onun gayrimemnun olarak 
hayatının son demlerini geçirmesi doğru değil
dir. 

Lütfettiniz kabul ettiniz, bu kanunun baş
lıca hükümlerinden biri, özel hukuk hüküm
lerine göre idare edilmeyip de umumi hukuk 
hükümlerine göre idare edilmesidir. 

Özel hukuk hükümlerine göre idare edilir 
kaydı kalktıktan sonra, vatandaşın müdafaa 
hakkını da tanıyalım. Kendisi bugünkü mevzu
lar dâhilinde tatmin edilmelidir. 

Bugünkü mevzuları izah edeyim: Maluliyet 
iddiasında bulunan bir memur arkadaşımız id
diasını yaptı, bir heyet huzuru ile keyfiyet bel
geleriyle tesbit edildi, geldi. Nihayet vatan
daş tatmin edilmedi, bugünkü hükümlere go-
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re, mensup olduğu Vekâletin aleyhine idari dâ
va açtı, Danıştay, bugün yaşıyan kanun hü
kümlerine göre, 3017 sayılı Kanunun 10 ncıı 
maddesine, yani Sıhhat ve îçtimai Muavenet 
Teşkilâtı Kanununa, göre Danıştay, Sıhhat Ve
kâletinden sorar, Sıhhat Vekâleti ait olan şu
benin uzmanlariyle, icabında kurullariyle bu
nu tamamiyle tebellür ve tebarüz ettirdikten 
sonra, Danıştaya malûmat verir, rapor verir 
Danıştay da ona uyar. Ondan başkası olamaz, 
çünkü en son merci orasıdır, ondan sonra kespi-
katiyet eder. Nitekim bunun muaddili de Adli
yede vardır, tababeti adliye ile meşgul olan 
hekimler bilirler, adlî büronun vermiş olduğu 
rapor hükmü fennîdir. 

Arkadaşlar, adlî karar ona istinaden verilir. 
Hekim de ona istinaden karar vermezse Temyiz 
Mahkemesi bozar. Bu da öyledir. Danıştay da 
buna uyaraktan karar alır. 

Vatandaşın son müdafaa hakkını engellemi-
yelim. Bendeniz vicdanımdan doğan bir hisle 
l)iı önergeyi takdim ediyorum, nasıl muvafık bu
yurursanız, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Feyznllah Uslu. 
FEYZULAİI USLU (Manisa) — Arkadaşla

rını, ben de arkadaşımı teyit edeceğim. Ferdin 
dağdağalı cemiyet içinde en büyük teminatı, 
en tatminkâr teminatı, idari veya adlî kazai te
minattır. Ferdi bundan mahrum etmek, hem 
hukukan, hem fiiliyat, hem ruhiyat bakımından 
çok hatalıdır .Fazla söyleyip başınızı ağrıtmak 
istemem Benim takririm de aynı mahiyettedir. 
Yani şu Sağlık Kurulunun verdiği karara karşı 
idarî ve kazai mercilere baş vurulamaz fıkrası
nın kaldırılmasıdır. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, benim mâruzâtım da ayni mahiyette
dir. Diğer kanunların vatandaşın son olarak 
elinde bulundurduğu itiraz hakkını biz vazetti
ğimiz bu hükümle bertaraf etmiş bulunuyoruz. 
Arkadaşlar bu, öyle mantık harici bir iştir ki, 
kurula müspet veya menfi olarak vermiş olduğu 
kararı kurula iade ile (sen hata ettin, benim 
işimi yeniden tetkik et, karar ver) diyoruz. 

Esasen karar takarrür etmiştir. Kanaat hu
sule gelmiştir.^ Binaenaleyh, hiç olmazsa arka
daşlar, itiraz hakkını onun fevkmda yahut mün-
tehasmda başka bir kurula vermek lâzımdır. 
Nerede kaldı ki, bir hukuk müessesesi demek olan 
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bu hükümlerle hukuk kaidelerinin haricine çık
mış oluruz. 

Burada tesadüfen arkadaşlarımla birleşmiş 
bulunuyorum. Şu şekilde umumi hükümlere gö
re itiraz hakkını kabul buyurmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu.^ 
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Efen

dim, bendeniz de diğer arkadaşlara iltihak ede
rek, buna bir hakkı müdafaa vermek lâzım ol
duğu kanaatindeyim. Hiç bir yere, ne idari ve 
ne de kazai mercilere müracaat edemezse, son 
müracaat edeceği yer, Büyük Millet Meclisi ola
caktır. Ve Meclis yeni yeni müracaatlar karşı
sında kalacaktır. Binaenaleyh, usulsüz ve man
tıksızdır, bu fıkranın buradan kaldırılması ta
raftarı olan arkadaşlarla ben de beraberim. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT 
AZMİ AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, sağlık kurulunun teşekkül tarzı itibariy
le kararlarının kesin olmasını kabul etmiş ve 
maddi hataların önüne geçmek ve bunları tas
hih ettirmek için de bu şekli koymuştuk. Fa
kat sağlık kurulunun, nazara alman önerge iti
bariyle üç kişiye indirilmesi, bu kararların ke
sin olması bakımından Komisyonumuzca da en
dişe tevlit etmektedir. (Gülüşmeler). 

Bunun için şöyle düşündük. Kurul kararını 
verir, ilgili bu kararda maddi ve takdiri bir 
hata olduğunu iddia ederse, metinde yazılı ol
duğu şekilde yine bunu kurul tetkik eder, 
ikinci bir karar alır. Bu karara ilgili razı ol
mazsa yüksek tıp şûrasına müracaat eder. Bu
rada nihai olarak tetkik edilir. Ve bu karar ka-
tî olur. Bundan dolayı ilgili idare ve kaza mer
cilerine gidemez. Bu yolda bir metin hazırladık 
ve maddeyi değiştirdik. Dâvaya gitmekte ame
li bir fayda yoktur. Çünkü bu bir fennî ra
pordur, çünkü yetkili makam muvafık diye 
tasdik etmiştir diye dâvayı Danıştay reddedi
yor. Bu, vatandaş için bir teminat olunuyor. 
Fiiliyat da hiçbir netiee vermiyor. Onun için 
yeniden hazırladığımız formülü takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi değiş
tirerek huzurunuza başka bir madde arzetmek-
tedir. Okutacağım. 

ON BtRlNCl MADDE — Sağlık Kurulu: 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük rapor-
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larını inceliyerek karara bağlar. I 

b) ilgililerin 52 nci maddede gösterilen 
malûllük deereelerini belirtir. 

e) Bu kanunun malûllüğe ait hükümleri- I 
nin tatbikatında düşüncelerini bildirir. 

Kurul kararlarında maddi ve takdiri bir ha
ta bulunduğunu iddia eden ilgili, gerekli bir 
dilekçe ile kuruldan düzeltme istiyebilir. Ku
rul, gereken incelemeleri yaparak icabında uz
manların rey ve mütalâalarını alır ve dilekçiyi 
muayene ederek veya ettirerek kararını düzel- I 
tebilir. 

Bu karara karşı ilgili tarafından Sağlık Şû
rasına baş vurulabilir. Şûranın vereceği karara 
karşı idare ve kaza mercilerine baş vurulamaz. 

BAŞKAN — Şimdi önerge sahipleri bu şe
kilde Komisyon tarafından değiştirilen madde
ye karşı önergelerinin reye konmasında ısrar 
ediyorlar mı? 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka
daşlar, müsaadenizle kendi mesleğim dâhilinde 
ömrüm boyunca bu işler içinde çalışmış bir ar
kadaşınız olarak, az dahi olsa bir vukufla arzı 
malûmat etmeye çalışacağım. 

Sayın Sözcü arkadaşımızın mütalâası mev
zuata katiyen uygun değildir. Sebepleri ne olur
sa olsun, ben izah edeyim, takdir sizindir. 

Komisyon şimdi diyor ki- Yine Sağlık Kuru
lunun vereceği karara esbabı mucibesiyle itiraz 
edilirse komisyon tekrar baksın. Nevama iadei 
muhakeme, tashihi karar gibi bir şey oluyor. 
Komisyon, ilgililerden sonra, anlasın ve nihayet 
icabederse Sağlık Şûrasına kadar da başvursun. 
Sağlık Şûrasının verdiği karar da katı olsun. 

Şimdi bu muamelenin ne kadar uzun sürece
ğini tahmin buyurursanız. Mesele işi kısaltmak, 
ashabı mesalihin işini bir an evvel yapmaktır. 
Halbuki bu muameleler senelerce uzayacaktır. 
Çünkü Sağlık Şûrası muayyen günlerde topla
nır, senenin muayyen aylarında ve muayyen 
günlerinde, davet edilirler; o da zaten kendi ya
pacağı işlerin fazlalığı içindedir, bu suretle bu 
işde merci Sağlık Bakanlığıdır. Bu 3017 nu
maralı kanun bu gibi ihtilâfları hal edecek 
mercii tâyin etmiştir, o da Sağlık Bakanlığıdır. 
Sayın Sözcü arkadaşımız geçen günkü beyana
tında dediler ki, sağlık şubesinde kim vardır ki, 
baremin beşinci veya yedinci derecesinden bir 
memur bakıyor, öyle değildir arkadaşlar. Ben 1 
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fiilî sahada bugün mevcut onlanları arzedeyim 
ve isimlerini ifade edeyim: 

Bir adet daire reisi vardır, 100 lira asli ma
aşlı, bir adet muavini vardır, 80 lira asli maaşlı, 
bir firengi mütehassısı, bir trahom mütehassısı, 
iki tane sâri hastalıklar mütehassısı, üç tane 
ijyen mütehassısı, yine iki tane seyyar bulaşıcı 
hastalıklar mütehassısı, bir tane sâri hastalıkları 
mütehassısı, üç tane gezici bulaşıcı hastalıklar 
mütehassısı yani erbabı mesalihin işlerini cef
felkalem bir memurun eline bırakmış olmak
tan çok uzak olarak tam 16 mütehassıs vardır 
ve bu işlerin tetkiki salâhiyetini haizdirler. 

Bunlarla iktifa etmezse Vekaletin salâhiyeti
ni kullanarak dilediği yerdeki teşkilâtına vatan
daşı muayene ettirebilir. Tasavvur buyurunuz, 
Hakkâri'de, yahut Siird'deki memur bir arka
daş malûllük iddia ediyor. Buraya da gelemiyor. 
Onu nereye göndereceksiniz? îşte Sağlık Ba
kanlığı oradaki teşkilâtına emir vererek bu va
tandaşı muayene ettirmek, salâhiyetini haizdir. 
Rapor buraya gelir, vatandaşı tatmin etmediği 
takdirde Devlet Şûrası yolu açıktır. Oraya git
tiği zaman bu yollardan tetkik edilir. Ancak 
bu esasa müsteniden Sağlık Bakanlığı Danış-
tayın isteği üzerine mütalâa beyan eder. Bu 
günkü yaşıyan kanun vatandaşa bu hakkı ver
mektedir. Bunu iptal etmeye hakkımız yoktur. 
özel bir kanunla umumi kanun hükümleri ref'-
edilemez. Mevcut kanuna göre bugün yaşıyan 
Hıfzıssıhha şubesinin yetkisidir. Arzettiğim şe
kilde araştırmalarla kati bir neticeye, kanaate 
varmadı ise Vekâlete bu yolda sevkeder ve lü
zum görürse Sıhhat Şûrasının da mütalâasını 
alabilir. Bu teşkilât vatandaşın hakkını en ince 
teferruatına kadar, ilim ve fen esaslarını ve 
vasıtalarını kullanarak, vatandaşın hiçbir itira
zına mahal bırakmıyacak şekilde beyni mütalâa 
eder, Danıştay da bu mütalâaya uyar. Bu ar
zettiğim şekilde hareket edildiği takdirdedir 
ki, iş umumi hükümler dairesinde yürütülmüş 
oiur. Onun için bendeniz a, b, c fıkralarından 
sonraki kısmın ref'ini istedim, tasvip buyurur
sanız hem iş süratleştirilmiş, hem de ehline gör
dürülmüş olur. Maksat bundan ibarettir. Ko
misyonun mütalâası mevzuata aykırıdır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Sayın Sözcü arkadaşım galiba havayi 
arıladı ki, hafif bir madde ile bunu geçiştirmek 
istiyor gibi aklıma böyle birşey geldi. Burada 

— 569 — 



B : 89 20. 
nıevzuubahsolan şey, bir sistemdir, bir hukuk 
kaidesine tebaiyettir. Bir hak sahibi hakkını 
arıyacak bir yol bulmalıdır. Mesele burada. Bir 
def a kendilerinin tashih ettikleri şekildeki mad
de dahi meseleyi tatmin etmez.. 

Efendim, asıl mesele şudur; haksızlığa uğra
yan ve bir yanlışlığa kurban gittiğine kani 
olan vatandaşa bir kapı açmamız lâzımdır. Ka
nun dairesinde hakkını arıyacak olan vatandaş 
ya mahkemeye gitmek yahut Danıştaya gitmek 
yollarını açmamız lâzımdır. Tasavvur buyurun 
basit bir misalle arzedeceğim; bir vatandaş şöyle 
bir iddiada bulunuyor ;bana şu gibi bir garazla Bağ
lık kurulu yanlış bir hüküm verdi, olur ya arkadaş
lar, hiç birimiz hisden âri değiliz, yanlış bir ka
rar verilebilir. Sonra diyor ki, itiraz edeceğim 
merciin de şu şu şahısların bana husumetleri var
dır, diyor bu vaziyet karşısında vatandaşın hali 
ne olacaktır?. Hâkimlerin reddini kabul eden ah
kâma kıyasen bunları reddedemiyen vatandaş han
gi kapıda hak arayacaktır! Hukukunu kim tâyin 
edecektir! Bence bu vatandaş için bir adalet ka
pısı, bir Danıştay kapısı açmak lâzımdır. Mev
cut umumi hükümleri muhafaza edelim, vatanda
şı serbest bırakalım; müttehaz kararlara göre Da
nıştaya müracaat etsin. Danıştay bu hususta bel
ki şuraya ehlivukuf sıfatiyle müracaat eder. Çok 
rica ederim arkadaşlar bu kapıları kapatmıyalım. 

PBYZLLAUH USLU (Manisa) — Efendim, 
büyük ve âcil, tebellür etmiş zaruretler olmayın
ca malûm olan yoldan ayrılmak cihetine gitmiye-
lim. Biz, kazai mercileri bir teminat olarak kabul 
etmiştik. Bu güzel ve hukukun ruhuna uygun 
olan bu yoldan sebepsiz olarak ayrılmıyalım. 
Ben, arkadaşımızın dediği gibi, garazı mevzuu-
bahis etmiyeeeğim. Böyle birşeyi varit görmem. 
Yapan cezalanır. Fakat kazai teminattan bir va
tandaşı mahrum etmiyelim. Madde bu şekilde kal
dığı takdirde birtakım aksaklıklar tevellüt ede
bilir. Biz, bir hukuk Devleti olarak daima iftihar 
etmekteyiz. Maddenin tashihi gayet basittir. 

Sağlık Kurulunun vereceği kararlara karşı 
idare ve kaza mercilerine baş vurulamaz, fıkra
sının kaldırılması lâzımdır. 

Bu fıkrayı çıkardıktan sonra onu düzeltebilir 
diye maddeyi tamamlarız. 

Bu düzeltmeden de tatmin edilmiyen alâkalı Da
nıştaya gider, Danıştay ister tıp Şûrasından ister 
başkasından alır fakat kendisi karar verir. Binaen-
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I aleyh son sözü söylemeyi oraya bırakmak lâzımdır. 

îşi uzatma babında da hiçbir endişemiz yoktur 
ben Sayın Komisyonun da buna iştrak etmesini 
bilhassa rica ederim. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlar; Sağlık Kurulu re'sen rapor verecek du
rumda değildir. Sağlık Kurulu sihhat heyetlerin
ce tanzim edilip sandığa gelen raporları tetkik 
ile mükelleftir. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Lü
zum görürse... 

VASFI GERGER (Devamla) — O iddiadır. 
Binaenaleyh, gelen bir raporu tetkikle mü

kellef olan bir sağlık kuruluna, bidayette his 
ve garaz isnadı ile muamele yapar sözü yersiz
dir. Yalnız burada dikkati çeken bir nokta 
vardır ki, bilhassa fiiliyattaki hâdiselerle anla
şılmaktadır. Dereceleri tesbit meselesi cidden 
mühimdir. Maluliyet meselesinin yanında de
rece tesbiti çok mühimdir. Bu derece tâyinin
de de birçok yanlışlıklar olduğu görülmüştür. 
Dilekçe Komisyonumuzca da bu dereceleri tas
hih yoluna gidilmiştir. Bu itibarla derecelerin 
tesbitinde hakkı zıyaa uğrıyan bir vatandaşın 

I nihai bir merci bulması lâzımdır. Aynı kurula 
bu salâhiyetin verilmesi biraz hatalı olur. Çün
kü kararı veren komisyon ısrar ederse bir şey 
yapılamaz. Binaenaleyh, idari bir merci tanı
mak yerinde olur. 

Sağlık raporları hakkında idari kaza merei-
nin bir rolü bugüne kadar tatbikatta müspet 
bir netice vermemiştir. Çünkü Danıştaya vâki 
olan müracatlarda Danıştaym bütün kararları 
şu merkezdedir. Sağlık Bakanlığından aldığı 
rapor üzerine fenne ve tekniğe taallûku hase
biyle maalesef müspet karar veremiyor. Bunu 
Sağlı Şûrasına, Sağlık Bakanlığında teşkil edi
lecek daha büyük bir kurula vermek mümkün
dür. Fakat dereceler için mutlaka idari mercii 
tanımak lâzımdır. 

BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) — Şimdi 

efendim, bu üç kişilik komisyonun masası üze-
I rine gelecek raporların adedini şimdiden kes

tiremeyiz, yüz müdür, beş yüz müdür? Bunlar 
okuyacaklar. Ona göre geceli gündüzlü okuya-
calar ve dağıtacaklar. Şimdi bir mesele var bu
rada. înşaallah içinden çıkarlar. Yalnız bun
lar havale edecek. Muttasıl öteye beriye bir 

I havale ve ihale merkezi olacak. Pekâlâ, etsin. 
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Bazan da bir hafta, iki hafta tahtı müşahedeye 
alsın, getirsin, filimler çekilsin, tahliller yapıl
sın, şunlar bunlar olsun. Bunlar şimdi Hastane
ler Kanunu mucibince parasız iş göremez. Bun
ların yapacağı masraf ... 

EKREM ORAN (İzmir) — Gözlerini kapa
madan konuş. 

Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) — Karı
şık bir mesele de onun için gözümü kapıyorum. 
(Gülüşmeler).. Siz de göreceksiniz ya; çok ka
rışık. 

Bu bankas şimdi haber aldım, beş para ver-
miyeeekmiş. Ya bu malûller, emekliler demi
yorum; demek doğrudur, ama emekliler demi
yorum. Çünkü madde malûlden bahsediyor, 
Meclis kızar sonra bana. (Gülüşmeler). Bunla
rın yatak parası, film parası, bilmem her gün 
.15 lira sınıfına göre, çünkü bir general de mü
şahededen geçtiği zaman, elinde kurşun var fa
lan diye veya melekâtı akliyesi falan, diye ya
tırılıp bir müşahedeye tâbi tutulacak. Kim ve
recek bu paraları? Çok para tutar bu. Bana de
diler ki, o emekli hangi dairenin adamı ise bu 
parayı o verecek. 

Bunun münakaşasını istiyorum, kim vere
cekse anlaşılsın. (Aşağıda gelecek sesleri). 

Dr. AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, 
benim fikrimi karıştıran bu son maddenin son 
fıkrası oluyor. 'Kurul muayene eder, veya ettirir. 
Kurul üç kişiden mürekkeptir. Her türlü uzman 
bu kurulda mevcut değildir. Onun için sahibi 
salâhiyet değildir. Bu kurul şu mütehassıslardan 
teşekkül eder diye de bir kayıt yoktur. Burada 
mütehassıslar bulunur ctfye bir kayıt olmadığına 
göre bu, doğru bir cümle değildir. Aynı zamanda 
memleketin en uzak bir yerinde bulunan bir 
emekli kendi vaziyetinin düzenlenmesi için mü
racaat ettiği takdirde, efendi, sen buraya gel, 
biz seni muayene edeceğiz diyebilir. Halbuki 
onun bu hususta birçok masrafları ihtiyar etmesi 
imkân haricindedir. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bu Ko
misyondan hayır yoktur. 

Dr. AZİZ KOKSAL (Devamla) — İkincisi, 
mademki muayene salâhiyeti o komisyona veril
miştir, o takdirde şu itirazları da dermeyan ede
bilir. Bana hastane açacaksın, röntgen alacaksın 
ve şuna buna muhtacız, temin et der. Onun için 
(muayene eder) tâbirinin kaldırılmasını çok rica 
ederim. 
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1 Yüksek Başkanlığa 

11 nci maddenin a, b, e, fıkralarından sonra 
gelen ve vatandaş haklarında arama yollarını 
engelliyen kuyudatın kamilen maddeden tayyı-
nı arz ve teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. Hikmet Fırat 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 11 nci madde

nin (Sağlık Kurulunun) ibaresiyle başlıjran ikin
ci fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

Yüksak Başkanlığa 
Şifahen bildirdiğim sebeplere binaen 11 nci 

maddenin (c) bendinden sonraki (Sağlık Kuru
lunun vereceği kararlara karşı İdare ve -Kaza 
mercilerine baş vurulamaz) cümlesinin şu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

(Sağlık Kurulunun vereceği kararlara umumi 
hükümler dairesinde itiraz edilebilir.) 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

BAŞKAN — Şimdi bu önergelerin hepsi de 
(c) bendinden sonraki fıkraların kaldırılmasını 
istiyor. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bendeniz 
yalnız ikinci fıkranın tayyını istiyorum. 

BAŞKAN — O halde Hikmet Fırat arkada
şımız (a, b, c,) fıkralarından sora gelen kayıt
ların çıkarılmasını, Kemal özçoban arkadaşı
mız da bir fıkra eklenmesini istiyor. Siz ikinci 
fıkranın çıkarılmasını istediğinize göre Dr. 
Hikmet Fırat arkadaşımızınki hepsini camidir, 
evvelâ (a, b, c,) fıkralarından sonraki kısmın 
tayyını istiyen bu önergeyi oyunuza sunacağım. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge nazarı iti
bara alınmıştır. Bu suretle Feyzullah Uslu ar
kadaşımızın isteği de hâsıl olmuştur; önergele-

ı rini oya koymaya mahal kalmamıştır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Kemal Özçoban Sağlık Kurulu
nun vereceği kararlara (Umumi Hükümler da
iresinde itiraz edilebilir) diye bir şeyin ilâve
sini istiyorlardı. Bu zaten hâsıldır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
1 önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Mesele kalmamıştır. Maddeyi 

son şekliyle okutuyorum. 

ON BlRlNCl MADDE — Sağlık Kurulu: 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük rapor

larını inceliyerek karara bağlar; 
b) İlgililerin 52 nci maddede gösterilen 

malûllük derecelerini belirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait hükümlerinin 

tatbikında düşüncelerini bildirir. 
BAŞKAN —• 11 nci. maddeyi kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Sandıktan faydalanacaklar 

ON İKİNCİ MADDE *— Bu kanunla tanı
lan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada ya
zılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda ol
mak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, 
(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanır
lar. 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar: 
a) Genel Bütçeye giren daireler; 
b) Katma Bütçeli daireler; 
c) özel İdareler; 
ç) Belediyeler; 
d) 26 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka

nunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş, ida
re ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâ
bi Devlet Ekonomi Kurumlar! ve bunlara bağlı 
müesseseler (Emniyet Sandığı dâhil) ; 

e) özel kanunlarla kurulmuş ve kurula
cak tüzel kişiliği bulunan Devlet kurumları 
(Kefalet Sandıkları dâhil) ; 

f) 10 . IX . 1937 tarihli ve 151 sayılı Ka
nuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Ame
le Birliği; 

g) özel kanunlarla kurulmuş ve kurula
cak bankalar; 

h) Genel Bütçeye giren veya katma büt
çeli dairelerle özel İdare ve Belediyelere bağlı 
idare ve müesseseler; 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner ser
mayeli iş ve teşekkülleri; 

j) Ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lası yukarda sayılan daire, idare, banka ve ku
rumlardan birine veya birkaçına ait ortaklık
larla bunların kendi sermayeleri ile kuracak
ları diğer ortaklıklar; 

k) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 
ve Zahire Borsaları; 

1) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı; 

Yukarda yazılı yerlerin hepsine bu kanun
da (Kurum) denilmiştir. 

I I - Faydalanacaklar: 
a) Cumhurbaşkanları; 
b) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına 

göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar; 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalı
şan her çeşit hizmetliler (İş yerlerindeki ka
pıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hiz-
metlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvel
de yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan ame
le, yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, ha
malbaşı, tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâ-
vajçı, drezinör ve kurumların serbest ve söz
leşmeli avukatları hariç) ; 

ç) Genel Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve 
(N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetliler; 

d) Amele Birliği aylık, ücretli daimî me
mur ve hizmetlileri; 

e) İller daimî komisyon üyeleri ile seçil
miş veya tâyin edilmiş belediye başkanları 
(Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce 
bulunmuş olmaları şartiyle); 

f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı 
kadrolarda ücretle çalıştırılanlar; 

g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 
Borsalarının tâyinleri, Ticaret Bakanlığınca 
yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık üc
retli daimî memurları; 

h) Gedikli subaylar; 
i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve 

başdağıtıcılarla vaizler, hayrat hademeleri ve 
dersiamlar; 

j) Millî Savunma Bakanlığı Harbokulları 
öğrencileri; 

k) Erler; (Vazife malûllükleri ile vazife
den doğma ölümleri halinde). 

Yukarda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları 
ile erler hariç) bu kanunda «İştirakçi» ve bun
lardan 125 nci maddede yazılı durumlarda bu
lunanlara «Tevdiatçı» denilmiştir. İştirakçi 
olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ve tevdiatçı bulunanlar da Biriktirme San-
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dığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilir- I 
ler ve haklarında ayrıca iş ve İşçi Sigortaları 
kanunlarının hükümleri tatbik olunmaz. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçi
ci kadro alınamaz. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : 

Akif Arkan, Rıza Isıtan, Dr. Hikmet Fırat, 
Arif Çubukçu, Hüseyin Ulusoy, Feyzullah 
Uslu, Kemal özçoban, Senihi Yürüten, Ali 
Rıza Arı, İbrahim Refik Soyer, Sinan Tekeli-
oğlU) Gl. Eyüp Durukan, Lûtfi Gören. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

Arkadaşlarım; bu madde çok mühim bir 
maddedir. Okudukça ve arkadaşlar izah et
tikçe anlaşılacaktır. Onun için yeterlik önerge
si vermekte istical buyurmamanızı çok istirham 
ederim. (Gülüşmeler). 

Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar; bu maddenin (J) fıkrasında «Millî | 
Savunma Bakanlığı Harb okulları öğrencileri» I 
kaydı vardır. Halbuki bundan evvel 1325 sene
sinde çıkan Askerî Tekaüt ve istifa Kanunun
da Askerî Tabip Eczacı ve Veteriner Mektebi de 
alınmıştır. Ondan sonra 1683 numaralı Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği kanunda gene 
bu okulların öğrencileri bu haklardan istifade 
etmiştir. Gene Mutlakiyet idaresi zamanında 
yapılan kanun ki, Askerî Nizamiye Ümera ve 
Zâbitan Tekaüt Kanunnamei Hümayunu vardır. 
Bu kanunda da yine bu öğrencilere bu hak ve
rilmiştir. Şimdi bunların sulh zamanındaki va
ziyetlerine gelelim; malûmuâlinizdir ki, askerî 
talebe gerek Harb Okulu, gerek Tıbbiye, Vete
riner, Eczacı okulları talebeleri sırf meslekle
rine ait malûmat edinmekle mükelleftirler. 
Harb zamanında ise, seferberlik ilân olunur 
olunmaz. Harb Okulu kapanır ve talebeleri za
bit namzedi olarak cepheye giderler ve vazife
lerini görürler. Diğerleri ise, onların da mek
tepleri kapanır ve Teşkilâtı Sıhhiye Nizamname
si gereğince cephelere giderler ve nefer, on
başı veya çavuş olarak vazifelerini yaparlar. 
Burada birinin vazifesi harb devam ettiği müd
detçe asteğmen, üsteğmen, yüzbaşı olur ve 
ilerler gider. Fakat diğerleri hangi vaziyette 
gitti ise yine aynı vaziyette döner, gelir. Tah
silini ikmal eder ondan sonra orduya gider. Ya 
esirdüşer, ya şehit olur. j 
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Binaenaleyh bunların harbdeki vaziyetleri 

birbirlerinden farklı değildir. 
Sonra orduya subay olarak katıldıkları va

kit gerek harb zamanında, gerek sulh zamanın
da bunlara verilen vazifeler ordu subaylarından 
ayrı değildir. Birisine ordu erlerinin tâlim ve 
terbiyesi verilmiştir, diğerlerine ise sağlıkları
nın korunması işi verilmiştir. Harb zamanında 
birisi cephede, doktor da onun arkasında, niha
yet bir kilometre bazan 300 metre gerisinde ve
ya bazan da yanıbaşında vazife görür ve harb 
meydanlarında çalışır. 

Harb Okulunun yetiştirdiği subaylar arasın
da öyle vaziyette olanlar vardır ki, cephei 
harble hiç alâkası yoktur. Meselâ; levazım su
bayı çok geridedir, nakliye subayı; levazım 
subayından da geridedir, hele harta sınıfının 
harble hiç alâkası yoktur. Bunların mektep
te geçen zamanları için tekaütlük hakkı tanını
yor, doktor, eczacı ve veteriner ve diş tabip
lerinin bu hakkını tanımıyor. Binaenaleyh 
ordu içinde bir ikilik husule getiriyor, bu iki
liğin giderilmesi için Yüksek Heyetinizden bu
nun giderilmesini, tashih edilmesini rica ediyo
rum ve şimdiye kadar tanılan bu hakkın Harb-
okulları için anane imiş de doktor ve veteriner
ler için anaane neden değilmiş. Askerî Tıboku-
lu idarei Mutlaka zamanından 1839 da ilk 
defa Galatasaray'da açılmış ve adı Mektebi 
Tıbbiyei Adliyei Şahane olarak tesmiye edil
mişti Ozaman bu hak kendilerine verilmiştir. 
Bugün bu hakkın kaldırılması doğru değildir. 
Adaletsizlik olur. Onun için bir önerge takdim 
ediyorum. Yüksek tasvibinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Rıza Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın arkadaş

lar; iktisadi Devlet Teşekküllerinin memleket 
ekonomisinde ve varlığındaki rolü ve değeri he
pimizin malûmudur. Bunların en büyük sevk ve 
idare organı ise idare kurullarıdır, idare kuru
lunu teşkil eden arkadaşların kifayetli ve liya
katli .kimselerden teşkil olunması yalnız bu mür 
esseselerin menfaati için değil, bütün memleketin 
menfaati namına şart ve elzemdir. Bu lüzumu 
takdir eden Hükümet, Meclise verdiği tasarıda 
bunların da tekaütlük hakkını tanımıştı. Yani 
meslekleri memuriyet olanlar 'buraya tâyin edil
dikleri takdirde burada geçen hizmetleri teka
üt 'hizmetlerine sayılır diye bir hüküm koymuş
tu .Fakat komisyonda yapılan münakaşalar ne-
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ticesmde zayıf bir ekseriyetle hattâ reisin o ta
rafta kalması suretiyle bu hüküm tasarıdan çı
karılmıştır. 

Bu hüküm ka'bul olunursa İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ve bankaların yönetim kurulla
rına tekaüde tâbi tutulan vazifelerden hiç kim
se almmıyacak ve alınması istense hile hiç kim
se gelmiyecek demektir. Bunun diğer bir mâna
sı (bu yerleri yalnız serbest meslek erbabına ve
yahut memuriyet hizmetini ikmal etmiş müte
kaitlere (hasretmek demek olacaktır. 

Ben bunu memleket ekonomisi namına mah
zurlu buluyorum. Ve yönetim kurulu başka ve 
üyelerinin bu yerlerdeki hizmetlerinin diğer 
hizmetlere eklenmesini teklif ediyorum. 

Eğer bunları tekaüde tâbi bir hizmeit ola
rak kahul edilmesinden halen vazife başında 
(bulunan arkadaşların ayrılması gibi bir vaziyet 
doğacak ise, geçici maddelere ayrı bir hüküm 
koyarak, bunu da halletmiş oluruz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Sandık âzaları
nın değil mi? 

RIZA ISITAN (Devamla) — Yalnız sandık 
âzalarının değil, bütün İktisadi Devlet Teşek
külleri idare meclisi başkan ve âzaalnnın teka
üt haklarının tanınması taraftarıyım. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Tasarı

nın 12 nci maddesi üzerinde birçok arkadaşlar 
söz aldılar, tabiî bu hususta geniş bir surette 
fikirlerini söyliyeeeklerdir. Ben bu maddenin 
(J) fıkrası üzerinde duracağım. Burada, Harb 
Okulları öğrencilerini bu Sandıkla ilgilendiri
yorlar. Ama, bu kanunun esbabı mucibesinde 
gayet güzel izah olunduğu veçhile müktesep 
haklar mahfuzdur. Müktesep haklar mahfuzsa, 
40 yıldan beri tatbik edilen bu hak niçin sunucu 
fenniyeden nezediliyor? Bunu hangi kaideye 
istinaden yapıyoruz? Yüksek Heyetiniz şüphe
siz takdir buyurur ki, bir kanunu siyyanen tat
bik etmek lâzımdır; şarttır. Bir zümreye şu 
şekilde, diğer zümreyi bu şekilde tatbiki, ada
letle kabili telif değildir. Nihayet; biri yer di
ğeri bakar, kıyamet ondan kopar. Ayni hizmeti 
gören arkadaşlardan birisini tutalım, hizmeti 
fiiliyesi dört sene evvel başlasın, berikisi de öm
rünü tüketsin, iki misli tahsil görsün hizmet 
müddeti ötekinden noksan olsun. Bendeniz 
musir değilim, yalnız kanunun adaleti bakımın-
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dan rica ediyorum; bu hakkı ya siyanen vere
lim, yahut da vermiyelim. Eğer hakkı mük
tesep mahfuz ise buna riayet etmek lâzımdır ve 
zaruridir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Ben
den evvel arkadaşım takrir verdiği için o tak
rire iltihak ediyorum ve ayrıca bir takrir ver
mekten vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Arif Çubukçu. 
ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Efendim, be

nini mâruzâtım kısa olacaktır. (Aman kısa ol
sun sesleri). Bu sandıktan faydalanacak olanlar, 
12 nci maddede «bu kanunla tanılan haklardan 
aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalı
şanlardan, Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını 
bitirmiş' bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada 
gösterilenler faydalanır» diyor. Bir numaralı 
bendin (k) işaretli kısmında ticaret ve sanayi 
odaları ile ticaret ve zahire borsalarını, gösteri
yor. 

(II) işaretli fıkra (g) işaretli kısmında da, 
Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının 
tâyinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan ve sü
rekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimî 
memurları, denilmektedir. Yani burada tâyinleri 
Ticaret Vekâleti tarafından yapılan, diye buna 
münhasır, tutuyor. Halbuki pek yakında Yük
sek Huzurunuza sunulacak olan Ticaret, Sanayi 
ve Borsa Kanununda tam bir demokratik esasa 
dayanılarak odalar müstakil bir hüviyet almak
tadır ve Ticaret Vekâleti tarafından da memur 
tâyin keyfiyeti kaldırılmaktadır. 

Odaların yünetim kurulları kendi kâtibi 
umumilerini ve memurlarını kendileri tâyin ed-
ceklerdir. Bu itibarla esasen bir âmme hizmeti 
görmekte olan Ticaret odalarının kadrolarında 
sürekli çalışan memurlarının da bu tasarıdan 
istifada etmesini tabiî görmek lâzımdır. Bend-
deki, ^tâyinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan 
ve» kısmı çıkarılarak bendin «Ticaret odala-
lariyle, Sanayi odalarının ve Ticaret ve Zahire 
borsalarında sürekli kadrolardan aylık ve üc
ret alan memur ve hizmetlilerin» ilâvesi için 
bir takrir takdim ediyorum. 

İkinci bir ricam: iller daimî komisyon üye
leri ile seçilmiş veya tâyin edilmiş belediye 
başkanları veya iller daim.î komisyon üyeleri 
bu tasarıdan istifade ettiğine göre bendenizce 
belediye daimî encümen üyelerinin de istifade 
etmesi lâzımdır, kanaatindeyim. Bu hususta 
takrir takdim etmiyorum. Ancak komisyon eğer 
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muvafakat ederse onlar da bundan istifade et
sinler. Ancak bu bendin sonunda ve parentez 
içerisinde emekli hakkı tanınan bir vazifede 
evvelce bulunmuş olmaları lâzımdır, diyor. Bu 
evvelce bir vazifede bulunmak şartı belediye 
reislerine mi yoksa il daimî komisyon üyelerine 
de şâmil midir? Bunun da izahını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Sandıktan 

faydalanacaklar meyamna sermayesinin tama
mı veya yarısından fazlası Devlet tarafından 
ödenen İktisadi Teşekküllerin İdare Meclisi 
Başkan ve üyelerinin de alınmasını teklif ede
ceğim. Bugünkü metinle bu idare meclisleri yal
nız emeklilerin girebilecekleri birer yerdir. Bu
rada, hakikaten çalışacak, enerjisini kaybet
memiş olanların faydalı olacağı muhakkak ol
makla beraber, bu madde ile mahiyetini kay
betmektedir. Binaenaleyh bunların Emeklilik 
Kanunu hükümleri içerisine alınmasını teklif 
edeceğim ve bir de önerge takdim ediyorum. 

İkinci olarak; komisyon, 4274 sayılı Kanun
la teşekkül eden köy enstitüsü mezunları, öğ
retmenleri Emekli sandığını, bu kanunun hü
kümleri içine almakta niçin tereddüt etmiştir? 
Bunu da izah etmelerini rica edeceğim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Benim 
söyliyeceklerimi arkadaşlarım söylediler. Bilhassa 
benim belirteceğim kısım ikinci fıkranın (e) ben
dinde İller Daimi Komisyonunun ithal edilip de 
belediye daimî komisyonu ithal edilmemiş olma
sının sebebini anlıyamadım, mucip sebebi de yok
tur, Bunun da burada alınması lâzımdır. (İller) 
den, sonra ve (Belediye) kelimesinin de ilâvesini 
rica ederim. 

Sonra daha evvelki maddede Yönetim Kuru
luna seçilen emekliler meselesi mevzuubahis ol
muştu. Şimdi de Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın 
ve diğer arkdaşların bu husustaki temennilerine 
iştirak ediyorum. 

ALİ RİZA IŞIL (Trabzon) — Sayın arka
daşlarım; 12 nci maddenin (K) ve (G) bentleri 
hakkında bendeniz def mâruzâtta bulunacağım : 

Demin Arif Çubukçu arkadaşımızın da ifa
de buyurdukları veçhile ticaret ve sanayi odala-
riyle zahire borsalarının Bakanlıkça tâyin edilen 
memurlarının Emekli Sandığına alınmaları hük
mü maddeye konulmaktadır. Halbuki hakikaten 
Heyeti Celilenize intikâl edecek bir kanun teklifi 
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mucibince bunların tâyinleri tamamiyle mahalle
rine bırakılmaktadır. Bu arkadaşlar da aşağı yu
karı âmme müessesesi halinde çalışan bir yerde 
bulunduklarına göre bunların da iştirakçiler ara
sına alınmalarını haklı ve yerinde buluyorum. 
Yalnız bendenizin mütalâam şu : Memleketimizin 
iktisadi ve zirai kalkınmasını temin maksadiyle 
çıkarılmış 2834 sayılı Kanunla teşkil edilmiş ta
rım, satış kooperatifleri var ve bu tarım satış ko
operatiflerinin birlikleri vardır. Bu birlikleri, 
izin verirseniz, okuyayım : Bunlar beş tanedir. 

1. İzmir incir, üzüm 2. İstanbul yaş meyve 
sebze, 3. Çukurova pamuk, 4. Anteb fıstık, 5. 
Giresun fındık. Bu birliklerin müdürlerini doğru
dan doğruya Bakanlık tâyin eder. Kendileri Ba
kanlığın kayıtsız, şartsız murakabesi altındadır. 
Bütçelerini Bakanlık tasdik eder. Bunların da 
iştirakçiler meyanında sayılması, kendi kanaatim
ce, ticaret zahire borsaları kadar elzemdir. 

İkincisi; ihracatçılar birliği vardır. Gene 
memleketin zirai ve iktisadi kalkınmasiyle alâka
lıdır. Bunlar da dört tanedir İstanbul'da, İzmir'
de, Mersin'de ve Giresun'dadır. Bunların umu
mi kâtiplerini de gene Bakanlık tâyin eder ve ka
yıtsız, şartsız Bakanlık emrinde çalışırlar. 

Temenni etmekteyiz ki, bu 9 arkadaştan esa
sen ikisi İstanbul ve İzmir'de Millî Korunma va
zifesi gördükleri için zaten tekaütlük hakkından 
istifade etmektedirler. Binaenaleyh geriye 7 ar
kadaş kalıyor. Bunların da 3 ü Kooperatif Bir
likleri Umum Müdürlükleri ve diğerleri de ihra
catçılar kâtibi umumilikleridir. Bunların da ben
deniz ayni maddenin iştirakçiler kısmına alınma
sını Yüksek Meclisinizden rica ve bu maksatla bir 
önerge takdim ediyorum. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım ben, Arif Çubukçu arkadaşımızın te
menni ettiği ikinci kısım C fıkrası hakkındaki 
noktai nazarlarına iştirak etdiyorum. Hüseyin 
Ulusoy arkadaşımın köy enstitüleri hakkında
ki tekliflerini takviye etmekteyim. Ali Rıza Işıl 
arkadaşımızın lhraca*t Birlikleri hakkındaki nok
tai nazarlarına, iştirak ediyorum. 

Ondan sonra 12 nci maddenin birinci fıkra
sının (J) bendinde « ödenmiş sermayesinin yarı
sından fazlası yukarda sayılan daire, idare, 
banka ve kurumlardan birine veya bir kaçı
na ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri 
ile kuracakları diğer ortaklıklar > denilmekte? 
dir. 
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Halbuki, 20 . V . 1942 tarihinde çıkarılan 

4552 sayılı bir kanun vardır. Bu kanun; Devlet 
İktisadi Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı 
Kanunudur. Bu kanunun 2 nei maddesi Devlet 
İktisadi Teşekkülleri Tekaüt Sandığı, aşağıdaki 
fıkralarda yazılı kurumların tekaütlük işlerini 
görür, demektedir. 

Bu maddenin (E) fıkrasında ödenmiş ser
mayesinin en aşağı yarısı Devlet veya İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait şirketler suretinde 
denmektedir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; 1942 denberi ta
nınmış, kanunun tanınmış hakları vardır, Bu 
hak, bâzı vatandaşlar için müktesep bir hak ol
muştur. Yukarda ödenmiş sermayesinin yarı
sından fazlası dendiğine göre % 50,001 olsa 
bu arkadaş buna dâhildir, sermayesinin yarısı 
olursa buna dâhil değildir. Biz biliyoruz ki; 
bu kanun daha mütekâmil bir şekilde tevhit 
esasına doğru gitmiştir. 

Zannetmiyorum ki, bu ikinci (J) fıkrası ile, 
yıllardan beri kendileri için hak tanıdığımız bir 
hakkı nezetmek doğru görünsün. 

Ben, Yüksek Meclisten ve Yüksek Komis
yondan, bu fıkranın yarısından fazla ibaresi 
yerine, en az yarısı, şeklinde düzeltilmesini ri
ca ediyorum. . En az yarısı dediğimiz takdirde 
mutlak olarak yüzde ellisi kasdedilmiş oluyor. 
Yarısından fazla dendiği takdirde; yüzde elli 
sıfır, sıfır, sıfır mânası anlaşılabilir. 

Bunun tashihi için bir önerge takdim ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Esat Tekeli. 
ESAT TEKELİ (Urfa) — Efendim; ben, vi

lâyet daimî encümen azalarından bahsedece
ğim. 

Görüşmekte olduğumuz madde bunların 
mutlak surette tekaütlük hakkını tanımakta
dır. Bu zatlar, evvelce memuriyette bulunsun, 
bulunmasın bunlara tekaütlük hakkı tanınmış
tı. (Kayıt var sesleri). 

EKREM ORAN (İzmir) — Kerrc içinde var. 
ESAT TEKELİ (Devamla.) — Varsa mesel o 

yoktur. 
BAŞKAN Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELlOdLÜ (Seyhan) — Sayın j 

arkadaşlar, faydalanacaklar arasında bir sınıfın j 
unutulmuş olduğunu gördüm. Her halde komis- • 
yon bunu düşünmüştür, ama ifade edeme- i 
mistir, bir de temditli jandarmalar vardır, ; 
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Bunlar askerlik müddetlerini bitirdikten 
sonra devlete müracaat ederler ve temditli 
olarak kendilerini kaydettirirler. Meslekte bu 
şekilde çalışan bu insanların hizmetinden jan 
darma sınıfı âzami istifade eder, bunların yaşları 
ilerler ve bunları sonra tekaüt ederiz. Binaen
aleyh burada faydalananlar bahsinde K fıkra
sında (erler vazife malûlleri ile vazifeden doğan 
ölümleri halinde « ve temditli jandarmalar ») ke
limesinin ilâve edilmesinin adalete çok muvafık 
olacağı kanaatindeyim. 

VASFİ (JEROER (Urfa) — Erler dâhildir 
Paşam. 

SlNAN TEKELİOÜLU (Devamla) — Erler
den sonra vazife malûlleri ile vazifeden doğan 
ölüm halindekiler dâhildir, deniyor. Halbuki bu 
temditli jandarmalar memur vaziyetine geçmiş
tir. Bunların dâhil edilmesi unutulmuştur. Bun
ların miktarı da o kadar çok değildir. Jandarma 
meseleki içinde çok faydalı unsurlardır. Jandar
malık halen meslek olmaktan çıkmıştır. Doğru
dan doğruya vazife gören insanlar haline gelmiş
tir. Bu itibarla memleket, bu vazifesini bilmiyen 
neferler yüzünden çok zarar görmektedir. Eğer 
bu şekilde kayıt koyarsak onların da hakkını 
korumuş oluruz. Kapıcıya, odacıya veriyoruz, 
meslek sahibi olan temditli jandarmaya, vermiyo
ruz, böyle şey olmamalıdır. Bir takrir veriyorum, 
Komisyonun da fikrime iştiraki ile kabul Duyu
rulmasını rica ediyorum. 

MİT A T SAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim, bendeniz bu madde üzerinde bir talepte 
bulunacak değilim. Yalnız şekle ait bir maru
zatta bulunacağım, bir de esasa ait bir fıkrayı 
anlıyamadığım için bu ciheti soracağım. 12 nci 
maddenin birinci fıkrasında deniyor ki : «Bu 
kanunla tanınan haklardan aşağıda (1) işaret
li fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan» virgül 
«Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş 
bulunmak şartiyle» virgül, iki. işaretli fıkrada 
gösterilenler faydalanırlar. Bir kere ibarenin 
1arzı tanziminde bir tertip hatası vardır «bir 
işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan 
Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşım bitirmiş 
bulunmak şartiyle» cümlesi (bir işaretli fıkra
da, ya:ılı yerlerde çalışanlar) cümlesine bağ
lıdır. Şu halde (Türk uyruğunda olmak ve 18 
yaşını bil irmiş olmak) şartiyle (II) işaretli 
fıkrada yazılı olanlara şâmil olmıyacak gibi 
bir şev çıkıyor, 
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Binaenaleyh hem ibarenin siyak ve sibakının j 

uygun bir şekilde tashihini ve hem de arzetti-
ğim mahzuru gidermek için şöyle bir takrir tak- j 
dim ediyorum: | 

Bu kanunla tanınan haklardan Türk uyru- , 
ğunda bulunmak ve 18 yaşında olmak şartiyle j 
biv ve iki numaralı fıkralarda gösterilenler fay- • 
dalanırlar. Şeklinde düzeltilmesini teklif ediyo- j 
rum. j 

Belki komisyon da fikrime iltihak eder. J 
Diğer bir istirhamım da bu maddenin so- ! 

nund?, «mahiyetleri daimî olan hizmetler için ; 
geçici kadro alınamaz» deniyor. Bundan inak- j 
sat nedir? 

(K) fıkrası erler diye başlıyor. Sonra biraz * 
aşağıda «ayrıca iş ve işçi sigortaları kanunla
rının hükümleri tatbik ohmmaz.» Deniyor; ve 
altında da «mahiyetleri daimî olan hizmetler ı 
için geçici kadro alınamaz» denmiştir. Bu hük- ; 
mü ben müstakil bir hüküm olarak anlıyorum, i 
Bu müstakil olarak konulmuş olan fıkrada mâ- i 
na itibariyle kastedilen şeyin ne olduğunu an- j 
Uyamadım. j 

Lütfen izahını rica edeceğim. j 
SENİHt YÜRÜTEN (İstanbul) — 12 nci ! 

maddenin (G) bendinde : Ticaret ve sanayi oda- | 
l an ile, ticaret borsalarının, tâyinleri Ticaret \ 
Bakanlığınca yapılan sürekli kadrolardan ay
lık ve ücret alan daimî memurlar denilmektedir. 
Burada borsada çalışanların hakları zayi olu- j 
yor. | 

Evvelce İktisat ve Ticaret Bakanlıklarının 
ta l imatnameyle kâtibi umumi, komiseri bu- j 
lunan İstanbul'da bir Hayvan Borsası vardı. 
Bu, borsada sürekli kadrolarda çalışan baytar
lar ve diğer maaş alan ve ücret alan hizmetliler I 
vardı. Şimdi bunlar Ticaret ve Zahire Borsa- I 
sına intikal ile Kasaplık Hayvan Borsası, şeklini i 
almıştır. Bunlar da burada sürekli kadrolara j 
ithal edilmiş, yani tasarının ruhuna uygun üc
ret alan veterinerler ve memurlardır. Yurdun j 
her köşesinden gelen binlerce hayvanı muayene 1 
ederek içinde bulaşık hastalıkların insanlara 
geçmemesi için senelerce vücutlarını hayvanlar 
arasında yıpratmış bu gibi vatandaşların hakkı 
zayi olmaz mı? Onların çoluk, çocukları sefil 
olmaz mı? Binaenaleyh ben ilk söz alan, af bu
yursunlar isimlerini unuttum. Arif Çubukçu j 
ve Ali Rıza Tşıl arkadaşımızın temas ettikleri Ti- | 
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caret Bakanlığı kelimesinin kaldırılmasının 
Heyeti Umumiyenizden rica ediyorum. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bu kanunla, şimdiye kadar tekaütlük 
hakkı verilmemiş olan birçok devair ve teşek 
kül mensuplarına tekaütlük hakkı veriliyor. 
Fakat burada ücretliler hakkında (C) fıkrasın 
da : «Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 
3173 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki 
hizmetlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan 
amele, yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, 
hamalbaşı, tayfa, gemici, bahçivan, lambaeı, 
lavajcı, drezinör ve kurumların serbest ve söz
leşmeli avukatları hariç» tutuluyor. Yalnız mad
denin başında (Daimî kadrolarda aylık ücretle 
çalışan) deniliyor; öyle zannediyorum ki, Dev
let teşkilâtına dâhil olan ve ücret alan şu şimdi 
saydığım hizmet erbabı da olsa onlara dahi teş
mil kılınıyor. Şimdi 4644 sayılı Kanunda: 
(D) cetveline dâhil hizmetlilerde tekaüde tâ
bidir denilmiştir. Bunu ben maddede sarahaten 
görmüyorum. Acaba neden tasarıda sarahaten 
yoktur. Anlamıyorum. Eğer (Daimî kadrodan 
aylık ücret alanlar) kasdediliyorsa bunların içe
risinde Devlet Demiryollarında hariç tutulan hiz
metliler gibi birçok hizmetliler vardır. On 
lar da şunlardır : (Kolcu, bekçi, bahçivan, 
amele, tamirci, marangoz, dülger, arabacı, 
hamamcı, pedalcı, çırak ve daha benzerleri) 
vardır. Bunların da hariç tutulması lâzım ge
lirken yalnız Devlet Demiryollarına ait olan
ların hariç, tutulmasının sebebini bendeniz an-
lıyanıadım. Lütfen izah buyururlarsa memnun 
olurum. Çünkü 4222 sayılı Kanunun (C) fık
rasında (Aylıkları aynı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine göre sigorta hakları gözetilen
ler hariçtir) deniliyor. Bu, evvelce mevcut bir 
kanundur. Yani İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait olan 4222 sayılı Kanun bunu âmirdir. 4644 
sayılı Kanunun (D) fıkrasında da: İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı 
hakkındaki 4222 sayılı Kanunun hükümleri 
dairesinde tekaüt hakkı tanınmıştır) deniliyor. 
Ohalde 4222 sayılı Kanun; deminki arzettiğim 
hizmetleri ayırmış olduğuna nazaran bu kanu
nun da (D) cetvelinde göstterilen buna benzer 
hizmetlerin de ayrılması lâzımgelir. İşte bende-
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niz bu noktaya itiraz ediyorum. Birinci maruza
tım budur. 

İkinci mâruzâtım : Bunların da aşağıdaki 
hükümlere göre; bulundukları derecede her üç 
senede bir terfiini kabul etmek suretiyle tekaüt
lükleri tahsis edilecek. Devlet teşkilâtına ait 
Teşkilât ve Teadül Kanununda ve 3659 sayılı 
Kanunda, 3460 sayılı Kanunda bütün memur
ların dereceleri, yani Itahsil durumlarına göre, 
nereye girebilecekleri tâyin edilmiştir. Fakat 
bu saydığım hizmet erlbabı arasında tahsili ol-
mıyanlar da vardır. Onlar için de özel kanun
larda bir hüküm konmamıştır. Yani teadül de
receleri tesbit edilmemiştir. Onlar nereye gire
ceklerdir? Komisyonda buna bendeniz takıldım, 
ve dedim ki, bunların teadül dereceleri şimdiye 
kadar konmuş olan 3656 sayılı Kanunda ve da
ha evvel 1452 sayılı Teadül Kanununda tesbit 
edilmemiş olduğuna göre bunlar hangi dereceye 
girecdklerj 3656 sayılı Kanun ilk defa orta tah
silli 'olanları memuriyete ka"bul ediyor ve bun
ların derecesini de 14 ncü derece olarak kabul 
etmiştir. Evvelce 15 nci derece idi. Lise tahsili 
olanları 20 liralık dereceye, yüksek tahsillileri 
onun üstünde bir dereceye, lisan bilenleri ve ih
tisas yapmış olanları da dalıa onun üzerinde 
bir dereceye ithal ediyor. 

Ama bu saydığım hizmetler babından olan
lar hangi dereceye girecekler diye sordum. Al
dığım cevap şu oldu; Devletin ilk tahsilleri için 
koymuş olduğu bir derece yok, itibari ve farazi 
olarak Ibu hizmetliler de, orta tahsillilerin gir
diği ilk tahsillilere girermiş. Ama bu söz de bir 
şeydir. Yani. cevap veren arkadaşın takdiridir. 
Halbuki, arkadaşlarını her hizmet erbabı kendi 
kanunlarında tâyin edilen derecelerine; tahsil 
durumlarına göre girerler. Şimdi bunlar için 
tahsil derecesi olmadığına göre ne olacaktır? 
Bendenizin kanaatime göre ve özel kanunlara 
göre; yani teadül derecelerini tesbit eden ka
nunlarda evvelâ girecekleri dereceleri tesbit et
mek lâzımgelir. Bunun yeri de Tekaüt Kanunu 
değildir; özel teadül kanunudur, (Anayasa) da, 
'buna âmirdir. (Memurların yeterlikleri, hakları 
ve sairesi özel kanunları ile tâyin tesbit edilir) 
diyor. Teadül derecelerinin tesbiti şimdiye ka
dar konulmuş olan Teadül kanunları ile yapıl
mıştır. Tekaüt kanunlarında buna yer yoktur. 
Buna rağmen bendeniz o vakit bu itirazımı du
yuramadım, Zaten komisyonda bulunan arka-
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daşlardan beş altı tanesi de komisyonu terket-

| mislerdi. Komisyonun haleti rühiyesinde bir şey 
i vardı. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Şey ne? 
ÎBRAHlM REFİK SOYER (Devamla) — 

Şimdi: gerek Anayasa ve gerek özel Teadül 
; kanunları ve diğer mevzuatımıza göre teadül 
•. dereceleri tesbit edilmemiş olan hizmet erbabı-
: nın evvelâ teadül derecelerinin tesbit edilmesi 
: lâzımdır. Ne benim, ne de temsilci arkadaşımı-
; zm kavli mücerreti ile falan dereceye farazi ola-
! rak girer demesi bu işi (halledemez. Kanun hal-
j leder. 
i Bu bakımdan bu maddenin geri alınıp dü-
; zeltilmesi lâzımdır. 
i Çünkü 4644 sayılı Kanun 4222 sayılı Kanuna 
j atfediyor. Ve sarahatle girmiyeceklerini 10 
I ncu maddesinde tasrih ediyor. Ona rağmen bu 
; maddede Devlet teşkilâtına dâhil (D) cetvelin-
i deki hizmet erbabının hariç tutulmaları lâzım-
! gelenleri zikredilmemiştir, madde noksandır. 
i Bir de; tasarının bu maddesinin F, G, 1 
j fıkralarında da buna benzer hükümler vardır 
; ki, bunlara dâhil hizmet erbabı hakkında da 
| hem bu arzettiğim eshab varittir, hem de on-
• ların memuriyetten gelmiş olmaları şartı konma-
| mıştır. 
I Arkadaşlar; Milletvekillerine belediye baş-
î kanlarına, illerin daimî üyelerine konmuştur da 
! bu fıkralardakilere acaba niçin konmamıştır.? 
i Konması lâzımdeğil midir? İşte bû üç sebeple 
\ bu madde yürür bir halde değildir; düzenlen-
i mesi lâzımdır. Ümit ederim ki, komisyon bu 
; defa düzeltir. Lütfedip reylerinizi esirgemeyin 
i bu arzettiğim bu kanuni hususları komisyon ye-
j niden düzeltsin. 

Ben bu maddenin geri verilmesi için takrir 
takdim ediyorum. 

I BAŞKAN — Eyüp Durukan. 
i 01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş-
I 1ar, bu kanundan faydalanacaklar sayılırken, 
S yani ikinci fıkranın B bendinde Özel Teadül 
i ve Kuruluş kanunlarına göre daimî kadrolarda 
i derece esasına göre aylık ve ücret alanlar de-
l iviliyor. Ben burada ufak bir ilâve yapılması 
j teklifinde bulunacağım. Kanunun heyeti umu-
| miyesi üzerinde görüşüldüğü vakit de arzet-
I tiğim veçhile orduda maaşa esas rütbedir. Bu

rada «Rütbe1» nin de dercedilmesini istiyorum. 
i Çünkü 1453 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi der 
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ki, «Zâbitan için maaşta esas rütbedir;». Ondan 
sonra askerî memurlar için de bunlara .tekabül 
eden maaşları alır tarzında bir hükmü mevcut
tur. 

3661 ve 4988 asyılı kanunlarda - ordunun 
maaşlarına ait cetveller de hurdadır - %<Î O cet
vellerde rütbe üzerinden tertip edilmişlerdir. 
Orgeneralden başlar teğmene doğru iner. 
Binaenaleyh teklifim «Derece ve rütbe «sasına 
göre aylık ve ücret alanlar» şeklinde oraya 
«rütbe» kelimesinin ilâvesini rica ediyorum. 
Orduda ötedenberi usul rütbedir. Ve bu rütbe 
kelimesinin de oraya ilâve edilmesi lâzımdır, 
tekrar rica ediyorum. 

Bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 
İkincisi; yine bu faydalanacaklar arasında 

(h) bendinde gedikli subaylar, denilmiştir. 
Halbuki gedikli subaylardan başka orduda ge
dikli küçük zabitler ve onlardan başkada ge
dikli erbaşlar, mevcuttur. Şüphesiz onlar da 
bu kanundan faydalanacaklardır. Bu evvelce 
de komisyonda görüşüldüğü vakit nazar dik
kate alınması karar altına alınmıştı ve hakika
ten geçici 65 nci maddede bunlar nazarı dikka
te alınmıştır. Fakat burada yazılmadığı için 
belki ilerde bir yanlış anlama neticesinde tat
bikatta hataları mucip olabilir. Onun için bu
rada gedikli subaylar kelimesinden sonra ge
dikli küçük zabitler ve gedikli erbaşlar, diye 
iki kelimenin daha ilâvesini rica ediyorum. 

Sonra, yine kanunun heyeti umumiyesi gö
rüşülürken, demin arkadaşlarımın da belirttik
leri gibi bu kanunla hakkı müktesepleri kaldı
rıyoruz. Millî Savunmanın harb okulu öğrenci
leri; ki bunlar hakkında doktor arkadaşlar 
salâhiyetle arzı malûmat ettiler. Ben de teyi-
den arzediyorum. Hakikaten askerî tabip, as
kerî veteriner, askerî dişçi, eczacı, kimyager
ler için öteden beri bir hak kabul edilmiştir. 
Yani bunlar üniversiteye girdiklerinden bir se
ne sonra kıdemleri başlar. Bunlar da tama-
miyle askerdir. Kendileri tabip yüzbaşı, tabip, 
binbaşı, veteriner albay, diye orduda rütbele-
nirler. Onlar da ordu subayları gibi hizmet gö
rürler. Sivil bir doktor veya veteriner gibi mü
talâa edilemezler. Bunların da ordudaki mec
buri hizmetleri 15 senedir. 15 seneden evvel 
istifa edemezler. Binaenaleyh ben de arkadaş
larımın takririni teyiden arzediyorum, bu hak-
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ki müktesebi muhafaza etmek çok yerinde 
olur. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
şimdi Komisyon Sözcüsüne söz vereceğim on
dan sonra yeterlik önergesini oyunuza sunaca
ğım. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Bu madde hak
kında benim de sözüm vardır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi ' verildiğine 
göre derhal oya konması lâzımdır. Yeterlik kâfi 
değildir diyeceksiniz söz veremem. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — önergemizi 
izah etmek zarureti vardır. 

BAŞKAN — Müdafaa edersiniz, kâfidir, 
değildir Heyeti Umumiyenin kararma bağlıdır. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Söz alan arka
daşlara sırasiyle komisyon görüşlerini arzetme-
ye çalışacağım. 

Sayın Akif arkadaşımız Harb Okulu öğren
cilerine tanınan hakkın diğer askerî okul öğ
rencilerine de tanınmasını teklif ettiler. Ve di
ğer bir kısım arkadaşlar da bu teklife iltihak 
buyurdular. Yani askerî tabip, eczacı, dişçi, 
hâkim, baytar, muallim ve diğer askerî memur
lar da askerî öğrencilerdir mektebe girdikleri 
zaman, Harp Okulu talebesi gibi bunlara da 
emeklilik hakkı tanınsın, buyurdular. 

Arkadaşlar, emekli olabilmek ve emeklilik 
hakkını iktisap edebilmek için ilk şart, memur 
olmaktır, devlette, âmme hizmetinde bir vazife 
almış olması şarttır. Bu devletin Memurin Ka
nunu, memurin statüsü 18 yaşını bitirmedikçe 
kimseyi memur olarafk tanımaz. Ana kanunları
mız esasen 18 yaşına girmiyen kimseyi reşit ad
detmez, kanuni ehliyeti haiz addetmez, bu ba
kımdan da memur olamaz. 

Harb Okulu veya diğer bir okul talebesi ek
seriyetle henüz 18 yaşını bitirmiş değildir, re
şit değildir. Devlet hizmetinde vazife alabilecek 
bir mevki ve durumda değildir. 

Bunun için Komisyonumuzda bu mevzu 
ehemmiyetli bir surette incelendi, münkaşa edil
di ; denildi ki, memur olmadan mektepte öğren
ci iken emekli hakkı tanımak doğru değilse de 
bu artık anane olmuştur. Bizim eski emeklilik 
hukukumuza girmiştir. Bu müktesep bir hak, 
anane ve gelenek olmuştur, bunu tanımak ieab-
eder. 

Bir kere müktesep hakkı tâyin etmek lâzım-
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geldiği kanaatindeyim. Müktesep Ihak bütün I 
şartları tammalamak suretiyle kazanılmış olan 
haktır. Bu Ikanunun meriyete gireceği tarihe 
kadar bu hakkı tanınmış olanlar varsa bu mük
tesep haktır. Fakat bundan sonra mektelbe gi- : 

recekler ve okuyacaklar için müktesep hak diye 
tanımanın kabil olmıyacağı apaçık meydanda
dır. Evvelce bir zaruret ve lüzum üzerine ka- I 
bul edilmiştir diye ılânihaye devam edilemez. 

Yine teklifin kabulü için dediler ki, teşvik 
edici bir mahiyeti vardır. Harb Okuluna giren
ler kabiliyeti bedeniyesine göre sınıflara ayrı
lır. Bedenî kabiliyeti müsait olmadığından do
layı diğer sınıflara ayrılmış olması arkadaşla
rından daiha noksan bir Ihak tanınmasını icabet-
memelidir. Meselâ doktorlar da diğer sınıfın 
mâruz kaldığı tehlikeye mâruz kalabilir dedi
ler. 

Evvelce de arzettim, bu tasarının kabul et
tiği esas a/tıfet esası değildir. Hizmet ve prim 
mukabili olarak bir şey vermektedir. Prim kar
şılığında bir hak tanınması esası üzerinde ku
rulmuştur. Arzettiğim gibi mektep talebesi me
mur değildir. Devlete hizmet etmediği için prim 
de vermemiştir. Hiçbir yerde bu kabîl öğren
cilere emekli hakları tanınmamıştır. Bizde de 
verilmemesi lâzımdır. Evvelce verilmiş olması I 
bugün de verilmesini gerekli kılmaz. Müktesep 
hak da sayılamaz. Milletvekillerine evvelce 
emeklilik hakkı tanınmıştı. Şimdi bu tasarı bu 
hakkı tanımamaktadır. Bir defa Milletvekille
rine emeklilik hakkı tanınmıştır diye, bundan 
böyle, Türkiye Cumhuriyetinin devamı müdde- I 
tince; devamı ilelebet olacaktır; milletvekille
rine müktesep bir hak şeklinde bunu kabul et
mek icabetmediği gibi, öğrenciler için de haki- I 
katen zaruret yoksa, kabul etmemek doğru olur. 
Harb Okulu bizde bir istisna olarak kabul edil
miştir. İstisnalar yüksek malûmunuz olduğu 
gibi tevsi edilemez. Bu, ayrıca bir ikilik de ya
ratmaktadır. Liseyi bitiren iki genç aynı mek- I 
tepte, birisi Millî Savunma hesabına, diğeri de 
her hangi bir Bakanlık hesabına okumaktadır. 
Birisi mektepte iken emeklilik hakkını kazan
makta, diğeri bu haktan mahrum edilmektedir. 
Mektebi bitirdikten sonra Avrupaya gidenler
den birisi Millî Savunma hesabına, diğeri baş
ka bir Bakanlık hesabına gitmiştir. Oradaki 
tahsilleri beş altı sene devam ediyor. Birisinin 
Avrupadaki tahsil süresi emeklilikte sayılacak, | 
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diğeri sayılmıyacaktır. O da mühendis, o da 
mühendis, o da doktor, o da doktor. Yalnız 
Devletin parasının Millî Savunma Bütçesinden 
çıkması ile diğer bir Bakanlığın bütçesinden 
çıkması bunlar arasında ikilik yaratmakta ve 
haklı olarak huzursuzluk doğurmaktadır. Bu 
maddeyi Inüzakere ederken bir arkadaşımız bu 
vaziyeti devri Hamîdedeki; beşikte Şeyhislâm-
lık gibi bir hal demişti. 

Bu hususta söylenilecek birçok şeyler bulu
nabilir. Yalnız şunu arzetmekle yetineceğim: 
Bu konu yani Harb okulları öğrencilerine mek
teple iken emeklilik hakkının verilmesi ve di
ğerlerine tanınmaması mevzuubahis olduğu za
man Başbakanın başkanlığında Millî Savunma 
Bakam, ve Genelkurmay Başkanlığından ve di
ğer salahiyetli generallerle yapılan bir içtima 
sonunda, bu hakkın yalnız Harb Okulu öğrenci
lerine tahsisi muvafık görülmüş, mutabık kalın
mış ve teklif de o suretle gelmiş, komisyonumuz 
da bu teklife iltihak etmiştir. Bu hususta Hükü
metin, komisyonun noktai nazarı budur. Bunu 
gerekçemizde! kısaca arz ve izah etmiş bulunuyo
rum 

Sayın Ali Rıza Işıl arkadaşımız ve diğer bâ
zı arkadaşlarımız, İdare Meclisi Başkan ve üye
lerinin tekaütlük haklarının tanınmasından bah
settiler. Tasarı kabul etmişti. Bu kısım komis
yonumuzda çoğunlukla çıkarılmıştır. Ben de 
azınlıkta kalan arkadaşlarınızdan birisiyim. Ko
misyon çoğunluğu şu sebeplere dayanmıştır. 

Yönetim Kurulu üye ve başkanları seçimle 
tâyin olunurlar, seçim ehliyetin delilidir, seçimde 
yaş haddi aranmaz, her hangi bir seçimde oldu
ğu gibi. Mahiyet bakımından da memuriyet de
ğildir, memuriyet olmayınca da tekaütlük hakkı 
tanınmaz, tekaütlük hakkı tanınmıyan yerlerde 
de yaş haddi mevzuubahis olamaz. 

Zannediyorum ki, komisyon çoğunluğunun fi
kirlerini esas itibariyle ve bu suretle kısaca ar-
zetmiş bulunuyorum. 

Komisyon azınlığının fikrini de şu suretle arz-
etmek isterim. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri seçim ile 
değil tâyinle gelirler. Meselâ Millî Savunma Ba
kanlığı teklif eder, Bakanlar Kurulu tâyin eder, 
Maliye, Ekonomi Bakanlığı teklif eder Bakanlar 
Kurulu tâyin eder. Seçim yoktur, yani Milletve
kili Seçimi, Belediye Seçimi, Genel Meclis Seçimi 
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gibi bir seçim mevzuubahis değildir. Teklif ve 
tâyin vardır. Seçim olmayınca ehliyetin seçime 
dayandığı, seçimin ehliyete bir delil olduğu ile
ri sürülemez. Seçim dahi olsa seçim mutlaka eh-
liyet için bir delil olmaz başka türlü sebeplerden 
dolayı da meselâ sevilir, seçilir.. 

Birçok seçimlerde de yaş haddi aranır. Seç
mek için, seçilmek için yaş haddi arandığı gibi 
Yönetim Kurul Başkan ve üyelerinin seçilmesi 
için yine asgari ve azamî yaş haddi aranabilir. 
Ve aranmalıdır. Kanunlarımız da bu esası kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Bizde seçimlerde asgari yaş mevzuubahistir. 
Belçika'da emekliler için Milletvekili seçilmek 
hakkı bile Anayasalarında tanınmamıştır. Bu 
da bambaşka bir sistemdir; bize uymaz. Ma
hiyetleri bakımından memur olmadığı iddiası 
tetkika şayandır. Memur mudur, değil midir? 
Devlet hizmetinde vazife alıyor ve mukabilinde 
ücret veya aylık almaktadır. Bendenizce me
murluk mahiyeti daha galiptir. Aynı teşekkü
lün umum müdürü, yardımcıları, şube müdür
leri hepsi yönetim kurulunun başkan ve üyeleri 
gibi ücret alırlar; ve emeklilik hakkı tanınmış
tır; tahdidi sinne tâbidir. Yönetim kurulu 
üyeleri ve başkanının bunlardan hiç bir farkı 
yoktur. Görev aynıdır, aynı kanuna tâbidir. 
Bunların ayrı bir esasa tâbi tutulması doğru 
değildir. 

Prensip bakımından memur değildir, sözünde 
bir isabet mevcut olduğunu farzetsek bile biz 
münhasıran memurlar için hak tanımış değiliz. 
Belediye reisleri seçimle tâyin, edilirler; muhak
kakla memur değildir. İllerin daimî komisyon 
üyeleri genel seçimle seçilmektedirler, memur 
değildirler. Onlara da hakkı tanımış bulunu
yoruz. Cumhur Başkanı hiçbir zaman memur 
değildir, emeklilik hakkı tanıyoruz, memur de
ğildir. 

tddia bir an için de varit olsa bu yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinin emeklilik hakkı ta
nınması ve yaş tahdidine tâbi tutulması hakkın
daki görüşü bertaraf edemez. Teşekkül müdür
leri, diğer elemanları ile bunlar arasında bir 
fark yoktur. Yönetim kurulu başkan ve üyele
rine emeklilik hakkı tanımamanın birçok mah
zurları ve zararları olacağına kaniim. Emekli
lik hakkı tanımadığımız takdirde istiklâlini ga
ranti edememiş olan hiçbir ihtisas sahibi genç 
yaşında buraya gelemiyecektir. 40 yaşında, 50, 

55 yaşmda, birini biz buraya getirip yönetim ku
ruluna koyamıyacağız. Onun tecrümesinden, ih
tisasından, enerjisinden istifade edemiyeceğiz. 
Yönetim kurulu mutlaka emekliye ayrılmış ve 
kendi asli görevi başında enerjisini bırakmış, 
kanunen, hükmen fiilen ihtiyarlamış ve mecbu
ren emekliye ayrılmış olan insanı getirip oraya 
koyacağız. Eğer yönetim kuruluna getireceği
miz üye ve başkanın yaşı itibariyle enerjisi tükenme
miş, istirahata hak kazanmamış ise asıl meslekinde 
ihtisasını yaptığı ve tahsilini ikmal ettiği 
kendi meslekinde bırakmak daha faydalıdır, 
bunu emekliye ayırmıyalım. 

İdare Meclisleri; bildiğimiz gibi milyonlar ve 
milyarlara baliğ olan sermayelere hüküm etmek
tedirler. Devletin ekonomik ve ticari işlerin
de mühim rol oynamakta ve istikamet vermek
tedirler. Gayet mühim ve nazik vazifeleri var
dır. İhtiyarladığından asli meslekinden ayırdı
ğımız zevata hasretmeyelim. 

Ben de şahsan Ali Rıza Isıtan ve diğer arka-
laşlarm bu tekliflerine iltihak ediyorum. 

Sayın Arif Çubukçu; Ticaret ve Sanayi Oda
larının, Ticaret Bakanlığınca tâyin olunan me
murlarına emeklilik hakkının hasren tanınması
nı kâfi görmediler. Ticaret Bakanlığınca tâyin 
edilmiş olsun olmasın bu odaların, borsaların 
bütün memur ve müstahdemleri, daimî kadroda 
bulunmak şartiyle emeklilik hakkı tanıyalım 
dediler. Biraz evvel de arzetmiştim, kanunun 
esası Devlette vazife alan bütçeden aylık alan 
kimseleri sigorta etmektir. Bu umumi, sosyal 
bir sigorta sandığı değildir. İşin daha doğrusu 
bu fıkra ticaret odalarına istisna olarak hak 
kabul etmişti, Türlü kanunlarımızda yer almış 
olduğu için tasarıda yer almıştır. Bu bakımdan 
bu da kabul edilmemeli idi. Hattâ çıkarılmalı
dır. 

Belediye daimî komisyon üyelerinin de fık
raya alınmasını yine Arif Çubukçu arkadaşı
mız teklif buyurdular. Bunlar bir nevi hakkı 
huzur alırlar. Mütemadiyen değişir, kendileri 
de mütemadiyen değişirler. Belediye üyeleri 
zaten muvakkat zaman için seçilirler bu sene 
birisi, ertesi sene diğeri gelebilir. Muvakkat
tir, memuriyet mahiyetinde değildir. Komisyon 
muvafık bulmamaktadır. 

Sayın Arif Çubukçu arkadaşımız fıkradaki 
(Emeklilik hakkı tanınan görevde bulunmuş ol
ması) kaydının yalnız belediye reislerine mi 
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şâmildir yoksa il daimî komisyonuna da şâmil 
midir? Diye sordular. Her ikisine de o kayıt 
aranmamaktadır. 

Hüseyin Ulusoy köy enstitüsü mezun, öğret
menlerle, köy sağlık memurları ve köy ebeleri
nin istifade edip edemiyeceğini sormuşlardı. 
Bu maddedeki K cetveli mevzuubahsolan köy 
enstitüsü öğretmenleri sağlık memuru ve ebe
leri istifade eder. 

Sayın Ali Eıza Işıl; Tarım Satış kooperatif
leri ve birliklerin kanundan istifade edip etmi-
yeceğini sormuşlar ve bir teklifte de bulunmuş
lardı, kooperatifler birer şirket olmaları dolayı-
siyle bunlarda çalışanlar Devlet memuru sayıla
maz. 

Ali Aıza Arj arkadaşımız ihracat birlikleri 
hakkında bir teklifte bulunmuşlardır, bu da 
aynı mahiyettedir Faydalanamazlar. Yine Ali 
Rıza Arı arkadaşımızın ödenmiş sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait olan teşebbüsler 
Devlet İktisadi Teşekkülü olduğu ve memurla
rına da emeklilik hakkı tanındığını, yarı ser
mayesi Devlete ait olması halinde faydalana-
mıyacağı, nispetin yarı olarak ifade edilmesini 
teklif buyurdular. 3659 sayılı Kanun sermayesi
nin yarısından fazlası Devlete ait olursa o te
şekkülü Devlet müessesesi saymakta ve onun 
memur ve müstahdemleri için Barem Kanunu 
hükümlerini tatbik etmektedir. Yarısı ve daha 
aşağısı olursa bunları Devlet meessesesi sayma
makta ve Baremi tatbik etmemektedir. Bu iti
barla sermayesinin % 50 si Devlete ait olan
lar kaydı konmamıştır.. 

Sinan Tekelioğlu, temditli jandarmalardan 
bahis buyurdular. Bunlar erdir. Erlerin hangi 
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hallerde hangi haklardan istifade edecekleri 
yakılmıştır ve bunlar için kayıt ilâvesine lüzum 
göralmemiştir. 

Sayın Mitat Şakir Altan arkadaşımız mad
denin birinci fıkrasının yazılış tarzının mâ
nayı bozduğunu söylediler. îlk okunuşunda böy
le görünmektedir. Fakat buyurdukları şekilde 
tashih edilemez. Bir işaretli kurumlardan bah
seder, ikincisi de memurlardan bahseder Bu
yurdukları gibi takdim tehir yaparsak mânayı 
bozar. 

MtTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Tak
dim tehir istemiyoruz. Şekli tahrire uygun ol
sun, (Dan) ı kaldırın. 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎ-
OĞLU (Devamla) — Son fıkra hakkmda bir 
sual irat buyurdular. Meselâ Merkez Bankası 
daimî kadrodaki dosya memurunu aidat verme
sin diye muvakkat kadroya kendi kendilerine 
almışlardır. Sivas Çimento Fabrikası Müdürü
nün dahi muvakkat kadroya alındığı bir va
kıadır. 

Onun için devamlı kadroya tâyin edilecek 
memurları böyle arzuya göre muvakkat kad
ro vererek hir taraftan tekaütlük hakkından 
mahrum etmek diğer taraftan aidat vermekten 
istisna etmek gibi bir durttnıu olmasın için 
tatbikatın icbar ettiği için hü&üm koymak lâ
zım gelmiştir. 

BAŞKAN— Sait Azmi Bey; izahatınız da
ha devam edecektir. EHmizde de 10 kadar öner
ge vardır, vakit de gelmiştir. Pazartesi günü 
saat 14 buçukta toplanılmak üzere toplantıya 
son veriyorum. 

Kapanma saati: 20 

I 
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1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik ya

pılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakîhe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Ooktepp 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oyu katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
245 

• 235 
11 

: 0 
206 
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[Kabul edenler] 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Tifitfi dür<»Ti 

Hıfzırrahnıan R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimşağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Âtlı 
Cemil Said Barlas 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E jup Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
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Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanıl 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
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Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tanknt 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Al paya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
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MUŞ 

Haîid Onaran 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr, Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Sinan Tekelioglu 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet, Kerim Ineoday; 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Gtinaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 

Müttalip öker 
Gl. Fİkri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emiıı Ataç; 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlı; 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Dan iş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçı oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Ne^medclin Sahir Sıları 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celal Arat 
Ziys Arkan t 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

Dr. Celâl Ramazanoğlu 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
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[Oya kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak ( t Ü.) (I.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir (î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Dr. SabriAkm (1.) 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Alton 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karesioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKD3 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(D 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(1.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak " 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveu 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim S«vtn 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t> 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşî 

•Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkaıı 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seltr 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
İhsan Şerif özgen (1.) 
Ahmet Tahtakılıç 
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MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer öz«lçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (I.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar (I.) 
Emin Soysal 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat. Sakaroğlu 

NÎĞDE 
Rif at Gürgoy 
Halid Mengi (î.) 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
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RÎZE 

Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

S9YHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Etem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
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Ali Rıza Esen (î.) 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli (î. Ü.) 
Reşit önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Oıman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer (î.) 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(D 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişir gil (Bakan) 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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S. Sayısı: 212 
İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 

Komisyonu raporu (2 /166) 

T.B.M.M. 
idareci Üyeler Kurulu $ , T . 1949 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 35607/447 
Yüksek Başkanlığa 

Vâki olan davet üzerine İngiltere ve Fransa'ya gidecek olan heyet üyelerine verilmesi icap edon 
yolluğun karışılığı 1949 yılı Bütçesinin 3 ncü bölümünün 4 ncü (Yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları) bölümüne (45 000) lira olağanüstü ödenek verilmesi için aşağıda yazılı kanun 
maddelerinin kabulüne müsaade Duyurulmasını Yüksek tasviplerine arzeyleriz. 

tdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. öker B. Güreli 

" "C Bütçe Komisyonu raporu 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu . ' 17 . V . 1949 
Esas No. 3/166 
Karar No. 137 

Yüksek Başkanlığa 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişik
lik yapılması hakkında İdareci Üyeler tarafın
dan yapılan Kanun teklifi Komisyonumuza ha
vale Duyurulmakla İdareci Üye Sivas Milletveki
li Muttalip öker ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

İngiltere ve Fransa Parlâmentoları Başkan
ları tarafından vâki olan davet üzerine Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heye
tin bu memleketlere gitmesi ve bunun için 
(45 000) liralık bir ödeneğin 1949 yılı Meclis 
Bütçesine konması gerekmekte olduğundan' bu
nu sağlamak maksadiyle hazırlanan bu tasarı 
hakkında Komisyonumuzda yapılan görüşme
lerde karşılığının gelir fazlasından temin edilece
ği Hükümet tarafından verilen izahtan anlaşıl
makla tasarı olarak kabule değer görülmüş
tür. 

Bağlıkta ve birinci maddede ibare değişikliği 

yapılmış ve yürürlük maddesi de, Bütçe kanun
larının Maliye Bakanlığınca yürütülmesi asıl ol
duğundan ona göre düzeltilmiştir. 

Bu düzeltmelerle yeniden yazılan tasarı Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Diyarbakır 
Ş. üluff 
İzmir 

S. Odyak 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 

Ankara 
C. Gölet 
İsparta 

K. Turan 
Kastamonu 
M. Akahn 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

İzmir 
M. Birsel 

Kastamonu 
T. Coşkarn 
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İDARECİ ÜTBLEJl KURULUNUN TEKLİFİ 

1949 malî ıjtlı Büyük Mület Meclisi Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1949 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi Bütçesinin üçüncü bölümünün 4 ncü 
maddesine (45 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından yürütülür, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağla (A) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi hışmında değişik

lik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmının üçüncü bölümünün dördüncü madde
sine (45 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 
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