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1. VI. 1951 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçeta tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Düşünsel ve 4 arkadaşının, İstanbul Seli
miye Hayvan Sağlık Okulu mezunlariyle 
İstanbul Sağlık Memurları Okulu 1945 
yılî mezunlarına yedek subaylık hakkının 
tanînmâsı hakkındaki kanun teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (4/151) 

4. —- Sorular 
A — Sözlü sorular ve cevaplar 
1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Era-

taman'in, diş memleketler hububat mah
sulünün bu seneki vaziyetine, hububat ve 
bakliyatın bizdeki fiyatlariyle dış piyasa
lar fiyatlarina, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alım ve stok Vaziyetine ve mubayaa fiyat
larının tesbit edilerek bir an evvel ilânı-

Sayfa 
2 
3 

na dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/307) 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri 'nin, Manyas Kazası köylerinde inek
lere tatbik edilen suni tohumlama hakkın
da Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/312) 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, gemi inşası ve tersane 
tesisi hakkında Hükümetçe alınmış bir 
karar olup olmadığına, miadları dolan ge
milerin demir ve çelik fabrikalarına satıl-
masa hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy-
men ve Ulaştırma Bakanı Seyf i Kurtbek 'in 
sözlü cevapları (6/313) 

5. — Görüşülen işler 
1. — Erzurum Milletvekili Said Ba

şak'm, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka-
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Say*» 
lıoğlu'nun, İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 
yorumu hakkında önergesi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (4/134) 20:28 

6. — Sunuklar ve telgraflar 28 

Sayfa 
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Ticaret ve Çalışma 
komisyonlar] raporları (2/171) 7 :20 

2. — Yozgad Milletvekili Yusuf Kars-
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1. — GEÇEN 1 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamanğil'in, 
iktisadi cihazlarımız için yatırım mahiyetinde 
ayrılacak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağ
lanmadığına ve bu husustaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna dair sorusuna, Maliye Bakanı 
cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Zekj Erataman'm, 
dış memleketler hububat mahsulünün bu seneki 
vaziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki fi-
yatlariyle dış piyasalar fiyatlarına, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve 
mubayaa fiyatlarının tesbit edilerek bir an ev
vel ilânına dair sorusu, Başbakan ve Yardımcısı 
oturumda bulunmadıklarından gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1943 yılı 8 aylık Kesinhesap Kanunu kabul 

Sözlü sorular 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'nun, 

İstanbul eski defterdarının Varlık Vergisi mü
kelleflerinden bazıları hakkında yaptığı muame
leye ve aldığı söylenilen evin kime ait olduğuna, 
istanbul'da satılan iki apartmanın kimler tara
fından, kaça alındığına ve Adana'daki bir mü-, 
kellefin affedilmiş olan vergisi miktarına dair 
sözılü soru önergesi Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (6/320) 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, 
sosyal adalet prensiplerinden küçük iş yerleri
nin de faydalandırılması hakkındaki İş Kanunu 
hükmünün tatbikatına ve İktisadi Devlet Teşek
küllerine ait müessese ve iş yerlerinde çalışan
lara ödene geılmekte olan prim ve ikramiyelerin 
tevzi şekline dair olan sözlü soru önergesi Çalış

ı p • • 

TANÂK ÖZETİ 

edildi. 
Devlet Denizyolları İşletme Grenel Müdür

lüğü 1943 yılı Kesinhesap Kanunu kabul olundu. 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, has

tane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkındaki kanun teklifi, ko
misyona verilen madde henüz gelmeiğinden ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

1 . VI . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

S. Yırcah N. Tldbar 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tekil 

ma ve İşletmeler bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/321) 

Yazılı sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

eıgüıler'in, 1946 ve 1950 seçimlerinde C. H, P. 
lehine İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
yapılan faaliyet neticesinde doğan zarar dolayı-
siyle müsebbipleri hakkında ne muamele yapıl
dığına, toplama havuzu yapılmaması suretiyle 
(200 000) ton sılamın ziyama sebep olanlara, 
Ereğli kömürleri işletmesindeki suiistimal söy
lentileri dolayısiyle yapılan tahkikat dosyaları
nın tetkikten geçirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ,Etibank ve Sümerbanktan seçimler
de kullanılmak üzere yapılan bağışlara dair olan 
yazılı soru önergesi İşletmeler Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/322). 

Sorular 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Konya Milletvekilli Umrain Nazif Yi-

ğiter'in, Türk Ticaret Kanununun Kooperatif 
şirketlere mütedair hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/244) (Adalet Komis-
yonuna); 

Raporlar 
2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

köydü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
caâı ve dokuz arkadaşının, Köy Okulları ve Ens
titüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun 'teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/152, 2/197) (Gündeme); 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-

in, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrölunan 
(Eşkıya müsademesinde malûl olan) tâbirinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(4/89) (Gündeme); 

4. — Erzurum Milletvekili Said Başak'in, 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 60 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/180) (Gündeme); 

5. — Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
Boğazlıyan 'eski Kaymakamı Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına, 
dair olan Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu mütalâasiyle Bütçe 
Komisyonu raporu (2/18) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkaaıvekili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 

KÂTtPLER : Sedat Bafran (Çorum), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

M*m 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel ve 4 arkadaşının, İstanbul Selimiye Hay
van Sağlık Okulu mezunlarıyla İstanbul Sağlık 
Memurları Okulu 1945 yılı mezunlarına yedek-
sub aylık hakkının tanınması hakkındaki Kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/151) 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Selimiye Hayvan Sağlık Okulu 

mezunları ile İstanbul Sağlık Memurları Okulu 
mezunlarına yedeksubaylık hakkının tanınması 

hakkındaki kanun teklifimizin geri verilmesi 
için gereken muamelenin yapılmasını arz ve 
rica ederiz 
Niğde Milletvekili 
H. Nuri Yurdakul 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Moean 

30.V.1951 
Bingöl Milletvekili 

F . F. Düşünsel 
Yozgad Milletvekili 

Yusuf Karslıoğlu 
Yozgad Milletvekili 

Hasan Üçöz 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
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4. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'- I 
%n, dış memleketler hububat mahsulünün bu 
seneki vaziyetine, hububat ve bakliyatın biz
deki fiyatlariyle dı§ piyasalar fiyatlarına, Top
rak Mahsulleri Ofisinin alım ve stok vaziye
tine ve mubayaa fiyatlarının tesbit edilerek J 
bir an evvel ilânına dair [Başbakanlıktan sözlü j 
sorusu (6/307) 

18 . V . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Manyas kazasının köylerinden Salus köyü 

Kızıksa ve Bölceağaç ve civar köylerinde kaza 
kaymakamı ve merkez baytarı tarafından köy
lülerin ellerinden ve sığırlarından, boğaları 
alınmak veya ayırmak suretiyle cebren suni to
humlama yapılmakta ve inekler bu yüzden 
kısır kalmaktadır. Hangi kanuna istinaden bu 
cebir muamelesi yapılmaktadır? Bu köylü va- j 
tandaşlarm mütaaddit şikâyetleri ve hakları 
nazarı itibara niçin alınmamaktadır? 

Sözlü olarak sayın Tarım Bakanından B. 
M. Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını 
dilerim 

Balıkesir Milletvekili ı 
Ali Fahri îşeri 

EKONOMİ VB TÎCABET BAKANI MUH- I 
LÎS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
arkadaşımın sorduğu sualin cevabı hazır. Yalnız 
bunun cevabını Pazartesiye vermeme müsaade 
etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, cevap 4 . VI .1951 
Birleşimine bırakılmıştır. 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'-
nin, Manyas kazası köylerinde ineklere tatbik 
edilen suni tohumlama hakkında Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı (bulunmadığın
dan Ibu soru 15 . V I . 1951 Birleşimine bırakıl
mıştır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, gemi inşası ve tersane tesisi hak
kında Hükümetçe alınmış bir karar olup olma
dığına, miadları dolan gemilerin demir ve çelik \ 

fabrikalarına satılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen ve Ulaştırma Jiakdfm Seyfi Kurt-
bek'in sözlü cevapları (6/313) 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

özeti : Gemi inşası ve tersane te
sisi (hakkında sözlü soru. 

1. Memleketlimizin denizci karakterde olma
sı ekonomik ve stratejik ve jeopolitik durumu 
bakımından olduğu kadar, Iher alandaki kalkın
ma yolunda yürümesi nazara alınarak, ticaret ve 
savaş gemilerimizin memleket içinde inşa edil
mesi düşünülmekte midir? 

2. Bu hususun sağlanması askerî ve ticari 
gemilerin inşası için tersaneler tesisi düşünül
mekte midir? Bu hususta atılmış adımlar var 
mıdır? 

3. Gerek Devlet Denizyollarının elinde ve 
gerekse deniz kuvvetlerimizin hizmetinde bulu
nup miatları dolan ve satılığa çıkarılmış ve çı
karılacak olan igemilerimizin dış pazarlara satıl-
mıyarak demir - çelik fabrikalarımıza satılması 
veya malediilmesi düşünülmekte midir? 

Bu hususları Millî Savunma ve Ulaştırma 
Bakanları tarafamdan sözlü olarak T. B. M. 
Meclisinde cevaplandırılmasını diller saygılarımı 
belirtirim. 

4 .V.1951 
Abdürrahman Boyacıgiller 

Avukat 
Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN — ıSöz Millî Savunma Bakanının, 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ KÖY

MEN (Bursa) — Sayın arkadaşlarım, 3395 sa
yılı Kanunla tersanenin istanbul'dan Gölcük'e 
nakledilerek orada muayyen senelere münka-
sem ödeneklerle Gölcük Tersanesinin ihtiyaca 
göre inşa ve tevsii kararlaştırılmış ve şimdiye 
kadar bu yolda 20 milyonu mütecaviz para 
sarfiyle hakikaten memleketin en modern harb 
gemilerini tamir edecek, bakımını sağlıyacak 
bir tersane meydana gelmiştir. Gerek bu tersa
nede ve gerekse İstanbul'daki Taşkızak adiyle 
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tanılan tersanede ihtiyaca göre üç bin tona 
kadar muhtelif çeşitte gemiler yapılmaktadır. 
Aynı zamanda bu gemiler için dış memleketler
den gelecek makineler ve yardımcı vesaitle teç
hizi, monte edilmesi bu tersanede mümkün bu
lunmaktadır. Şunu da kaydetmek isterim ki 
tersanelerde yapılan gemiler yalnız teknelerine 
mütaallik inşaata münhasırdır. Bunun maki
ne aksamı dış memleketlerden getirilmek sure- | 
tiyle monte olunmaktadır. Bundan gayrı, arka- i 
dağımızın sorduğu sualler arasında deniz kuv- | 
vetlerinden kadro harici edilmiş yüzer veya ba-
tık halde mevcut olan gemilerin tonajı da 
18000 ton demirden ibarettir. Bunlar artık is
timale elverişli ve kabiliyetli olmadığı için bu j 
g&aitac Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Bun
dan- 'gayrı kırpıntı demirler de vardır. Bun
ların maliyeti ve mülkiyeti Maliye Bakanlığına 
ait olduğu için Maliye Bakanlığı bunları mev
zuat dâhilinde taliplerine ihalesini ve satışını 
yapmaktadır. 

Soru üzerinde Millî Savunma Bakanlığına 
taallûk eden kısımlara mütedair cevabım arzet-
tiklerimden ibarettir. 

BAŞKAN —& Söz Ulaştırma Bakanınındır. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) —• Sayın arkadaşlar, Saym Boyacı -
güler arkadaşımızın memleketimizde ticaret ge
milerinin inşasının düşünülüp düşünülmediğini 
sormaktadır. Memleketimizde eskiden beri kü- ı 
çük çapta ticaret gemileri yapılmaktadır. Misal j 
olarak arzsdeyim: j 

1939 senesinde 14 aded römorkör, binek va
sıtası, duba gibi, küçük vasıtalar. 5 aded bü
yük römorkör, 3 aded şehir hattı gemisi, 2 aded 
500 tonluk yolcu gemisi (Van ve Bitlis). 

Bu 24 parça geminin gros tonilâto yekûnu ı 
takriben 4500 tondur. 

1939 senesinden sonra Devlet Denizyolları 
gemi inşa şantiyelerinde yapılan gemiler şun
lardır: i 

5 aded römorkör, 15 aded sac duba ve ki ci
pe, 2 aded 750 şer tonluk çamur makinesi, 3 
aded.Haliç vapuru, 1 aded 450 tonluk yolcu 
gemisi (Tatvan). Bu 30 parça geminin gros to- | 
nilâto yekûnu 4600 dür. Yalnız görülüyor ki bü
tün bu inşa işleri ancak küçük vasıta gemiler i 
içindir. Gemi inşa endüstrisi ancak bütün sana- | 
yi branşları inkişaf etmiş denizci memleketler- , 
de kurulabilir ve gelişebilir. I 
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Harbden evvel dünyada dördüncü derecede 

ticaret filosuna malik olmuş olan Yunanistan'
da bile gemi inşa endüstrisi kurulamamıştır. 
Buna mukabil geniş bir gemi tamir endüstrisi 
kurulmuştur. Bununla beraber sayın arkadaşı
mızın memleketimizde gemi inşa sanayiinin ge
liştirilmesi lüzumu hakkındaki mütalâalarına 
tamamen iştirak ediyorum. Bir denizci millet 
olmak için gerekli coğrafi ve ekonomik şartlar 
yurdumuzda mevcuttur. Ticaret filomuz inkişaf 
halindedir ve bunun yenilenmesi ve geliştiril
mesi lâzımdır. 

Deniz sanayii politikamız, evvele* tamir en
düstrimizi organize ederek ihtiyaç1 arı tam ola
rak karşılıyaeak duruma sokmak ve sıra ile 
küçük gemi inşa sanayiini geliştirmek ve niha
yet büyük gemi sanayiine geçmektir. Bu mak
satla mevcut inşa ve tamir tesislerimizin inki
şaf ettirilmesi ve yeni tersane inşası üzerinde 
mütaaddit projeler hazırlanmıştır. Pendik civa
rında bir tersane kurulması üzerinde projeleri
miz vardır ve bu maksatla burada bir kısım 
arazi de istimlâk edilmiştir. Yalnız arzettiğim 
gibi, yeni tersane işlerine girişmezden evvel ta
mir endüstrimizi ıslah ve takviye etmeye mec
buruz. Mevcut tesislerimiz rasyonel kurulmuş 
ve 'işler bir iş yeri şartlarını haiz değillerdir. 
Halbuki tamir ve küçük inşa ihtiyaçları gittik
çe artmaktadır. Bu sebeple faaliyetimizin siklet 
merkezini bu sahaya çevirmiş bulunuyoruz. Bu
nunla beraber tersane projeleri üzerinde çalış
malara da devam edilmektedir. Eski gemilerin 
Demir - Çelik fabrikalarına verilmesi meselesi
ne gelince: 

Deniz vasıtalarına ait hurda satışlarından 
Demir - Çelik müessesesi haberdar edilmektedir. 
Yalnız gemi bozuculuğu bir ihtisas işidir ve 
masraflıdır. Demir - Çelik müessesesi bu işle 
meşgul olmamıştır. Bu sebeple hurdaların bir 
kısmı yerli, bir kısmı yabancı müesseselere sa
tılmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, takdir buyu
rursunuz ki, bu mevzu daha çok denizcilikten ter
sanelerden, gemilerden anlıyan mütehassısların 
isidir. Fakat bugüne kadar Meclis kürsüsünde 
bu mevzua temas edilmediği için, burada dai
ma şükranla yad edeceğim. Abidin Da ver'in, 
gerek Cumhuriyet Gazetesinde, gerekse birçok 
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dergilerde ileri sürdüğü bu fikri samimî olarak I 
benimsemiş ve soru haline sokarak huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Milletçe kalkınmanın artık plânsız, prog

ramsız olamıyacağmı bir tek arkadaşım dahi 
ret edemiyecek bir durum hâsıl ,olmuştur. De
mokrat olsun, komünist rejimde bulunsun bü
tün milletler kalkınmalarını 2, o, 4, 5 veya G 
yıllık devrelere göre tanzim ve bugün tatbik 
mevkiine koymuşlardır. Bâzı arkadaşlar; bizim 
İngiltere, Fransa gibi sanayice ilerlemiş millet
ler olmadığımızı, bu bakımdan böyle (İktisadi 
kalkınma plân) lanın tanzim ve tatbik edemi-
yeceğimiz iddiasındadırlar. Bâzı devlet adamla
rımız da plânın totaliter o.ir ruh ve karekter 
arzettiğini söylemektedirler. Bunun böyle ol
madığını bir iki eömle ile ifade cmeden geçe-
ıniyeceğim. 

Muhttrem arkadaşlar; Meclis Kütüphane
mizde (Ekonomi plâning = plânlı ekonomi) adın
da bir kitap göreceklerdir. Bu kitap Ame
rika'da basılmış İngilizce bir kitaptır. Bu eser
de 12 devletin iktisadi kalkınma plânını göre
ceksiniz. Plân sahibi milletler, demokrat - sos
yalist, demokrat - liberal memleketlerle komü
nist resimlidirler. Her memleket sosyal yapı
sına göre bir iktisadi kalkınma plânı hazırlamış 
ve tatbik etmeye başlamıştır. 

Bize gelince: Siyasi partilerimiz henüz tam 
bir fikrî esasa dayanmamakla beraber D. P. 
liberal - sosyal - demokrat karakteri haizdirler, 
diğer partiler de buna yakın bir karakter arze-
derler. O halde milletçe kalkınma plânımız bu 
görüşe göre tanzim edilmek iktiza eder. 

Plânsız, programsız bir memleketi ve mille
ti kısa zamanda kalkındırmak haya*! olur. Plân 
ve programlar önceden takip edilecek sosyal 
ve ekonomik gayelerin gerçekleşmesinin esas
ları demektir. 

Yunanistan, İsrail, Pakistan, Hindistan gö
rüleceği üzere bize benziyen demokrat memle
ketlerdir. İktisadi şartlardaki benzerlik nazara 
alınırsa plân ve programlı çalışmanın Fransa, 
Büyük Britanya gibi has olmadığı kendiliğin
den görülecektir. O halde; plânlı ekonomiye 
bizim de demokratik - liberal - sosyal karakteri 
haiz partilerimizin müştereken teveccüh etme
leri ve hepsinin bu konuda birleşmeleri icahe-
der. 
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Hasan Saka Hükümeti zamanında, tamamen 

Devletçi bir görüşle «İktisadi kalkınma plânı» 
hazırlanmış, fakat onu takiben gelen Şemset
tin Günaltay Hükümeti onu benimsemediği için 
tatbikma geçilememişti. Fakat bugün Demok
rat Parti iktidarının ikinci Adnan Menderes 
kabinesi aşağı yukarı hazırlaıurj' olan bu plânı 
parça parça tatbik etmeye başlamıştır. Bu. plân
da büyük ve küçük su işleri, ziraat işleri görü
lecektir ki, biz bugün bunları tatbik, etmek bah
tiyarlığına kavuşmuş bulunuyoruz. Ancak, bu 
plân bugünün, şartlarına uygun değildir. Bir an. 
önce bütün partilerin prensip anlaşması yapa
rak milletçe kalkınmamız hakkında Meclise ge
len Sayın arkadaşım Ahmet Hamdi Başar'nı 
xVlilletçe Kalkınma Kanunu üzerinde çalışmaya 
başlamalarını ve memleketimizin politik, sasyal, 
ekonomik şartlarına uygun millî kalkınma plâ-
ııın(ın hazırlanmasını mümkün kılacak bu kanu
nu yeni şartlara, zihniyete uygun bir şekilde 
hazırlamalarını rica edeceğim. 

Bu sözlerimle, yanlış düşünen gazeteci bir 
iki arkadaşmıla - ki bunlar halen milletvekilidir-
ler - icra organına cevap vermiş oluyorum. Bu 
kati zarureti açıkladıktan sonra $sıl mevzuuma 
geçiyorum: 

BAŞKAN — Soru konusuna lütfen. 
ABDÜRRAHMAN BOYACİĞİLLER (De

vamla) — Sorumla alâkalıdır. 
Nihayet benim sorumun muhtevası tersanele

rimizin, gemilerimizin memlekette yapılmasıdır. 
Bu da millî plânın bir koludur. 

BAŞKAN — Cahit ZamangiFe cevap ver
mek bakımından... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (De
vamla) - Temas buyurdular onun için. 

Programımızın 43. maddesi bu kalkınma plâ-
nmından bahsetmektedir. Yalnız bu plânı ha
zırlamak Hükümet için, sizler için zordur. Bir 
hazırlama devresine ihtiyaç vardır. 

İşte Ahmet Hamdi Başar arkadaşımızın ge
tirdiği kanun bunu bize sağlamış olacaktır. 
Onun için biraz sabır buyursunlar.. 

Muhterem arkadaşlarım, asırlardan beri de
vam eden denizcilik geleneği olan bir milletiz. 
Üç tarafı denizle çevrili zengin bir yurdumun 
var. Millî tarihe şani ve şeref kazandıran denizci 
fâtihlerin torunlarının bugünkü acıklı durumu 
nedir? En küçük teknelerimizi bile dışarda yap-
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t ırmaktayız. Ben şahsan bundan utanç duyuyor 
ve üzülüyorum. Finlandiya, Hollanda, Belçika, 
Danimarka, îsveç, Norveç gibi denizci milletle
rin nüfuslarına dikkatinizi çekerim. Bunlar, 
5 - 15000 tonluk gemiler yapmaktadırlar. Büyük 
denizci devletlerle böy ölçüşecek durumda olma
dığımızı takdir ediyorum. Ancak bu küçük dev
letle bir hizaya gelmeye mecburuz. Denizci bir 
millet deniz vasıtalarını ancak inşa etmeli ve 
denizcilik sanayiini geliştirmeye başlamalıdır. 
Bu da Millî Savunma ve Ulaştırma Bakanlıkla
rına teveccüh eden çalışmadır. Bugün Finlan
diya'da bile 5 - 6000 tonluk gemiler inşa edecek 
kudret ve kabiliyette iki tersane vardır. Bizde de 
askerî ve sivil ihtiyaçlarımızı giderecek tersane
lerimiz, gemi inşaiye mühendislerimiz, teknisyen, 

kalfa, usta, işçilerimiz vardır. Demirimiz, çeliğimiz, 
bakırımız, başta olmak üzere yerli inşa malze
memiz vardır. Dünyaca tanınmış Harunlarımız, 
Ata Nutki'lerimiz gibi beynelmilel gemi inşaiye 
mühendislerimiz hamdolsun hizmete hazırdırlar. 

Birinci tnönü Denizaltımızm tamirini yapan 
bir numaralı Grölcük Tankerimizi inşa eden Atâ 
Nutki bugün îstanbul Fen Fakültesinde gemi in
şaiye mühendislerimizi yetiştirmektedir. Yeni ve 
psbi nesil millî hizmete hazırdır. O halde ne bek
liyoruz arkadaşlar?. 

Görülüyor ki, plânsız programsız]ık işlerimizi 
günlük çabalamalardan ileri götürmemeye âmü 
ve saik olmaktadır. Milyonlarca dolarlık Marshall 
yardımlarını yalınız dışarıda gemi inşa ettirmeye 
tahsis etmemiş olsaydık da memleketteki tersane
lerimizi modern bir şekle ifrağ için bu milyon
lardan bir kısmını dünyanın tanınmış firmaları
na vererek tersanelerimizi modern bir şekle ifrağ 
etseydik, her çeşit deniz motörlerini, küçük ge
mileri bugün biz yapar ve binlerce işsize de iş 
bulurduk. Bunları niçin düşünmüyoruz diye içini 
içimi yemektedir. îşte arkadaşlar hu içten gelen 
tazyik iledir ki, bu soruyu verdim ve iş başında 
olanların bir an önce harekete geçmelerini iste
dim. Söylemesi bizden yapmak onlardan. 

Bu işimizi de iktisadi kalkınma plânımıza it-
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hal etmeye mecbur olduğumuzu belirtmiş olduk. 
Memlekette yayılmış olan sanat enstitülerimizle 
sanat okullarımızın öğrencilerini bu gayeye göre 
tanzim etmeye mecburiyet vardır. Her işimizi is
tikbalin ihtiyaçlarına göre ayarlamak demek olan 
plân bir memleket için ruhudur, hayattır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Söz buraya gelince Muhterem Abidin Dâver'i 

hatırlamamak ve bu mevzu üzerinde yıllardan 
beri devam eden ısrarlı neşriyatından dolayı ken
disine teşekkür etmemek imkânsızdır. Bu mevzu 
onundur, onu huzurunuza getiren ben, ancak ba
na düşen vazifeyi ifa etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşımın (Haliç Tersanesinin 
100 yıllık gemi inşa faaliyetine bir bakış) adlı 
yazısından kısaca bahsetmiş olmakla anlaşılır. 
Bugün Türk Hava Kurumunun motor Fabrika
sı ile Makine - Kimya Endüstrisi ve Ulaştırma 
Millî Savunma Bakanlıkları koordinasyonu bize 
Türk tipi irili ufaklı binlerce deniz vasıtasının 
inşasına hemen geçmeye imkân sağlıyacaktır. 
Yeter ki, bu düşünce hâkim olsun, bu yolda çalış
maya başlansın. Ve nihayet (hazırlanacak olan 
iktisadi kalkınma plânında) bu mevzua yer ve
rilsin. 

Muhterem arkadaşlar; Sorumun ikinci kısmı
na geince : Demir Çelik Fabrikasında bu gemiler 
eritilipte ham madde haline getirildiği zaman 
binlerce vatandaş iş bulmakta, fazla çalışmak su
retiyle prim almaktadır. Bu suretle kazançlarını 
artırmaktadır. Bunun yanında bir de ekonomik 
bakımdan memlekete getireceği faydalar da var
dır. Bunlar küçümsenemiyecek kadar çoktur. Yal
nız bu sahada değil, birçok sahalarda böyledir. 
Devlet müesseseleri elinde bulunan demir ve bu
na mümasil iptidai maddelerin Devlet fabrika
larına gönderilip kıymetlendirilmesini memleket 
iktisadiyatı ve kendi politikamız bakımından lü
zumlu görmekteyim. Hükümetten rica ediyorum 
bu demirleri harice satmasınlar, Karabük Fabri
kasında değerlendirme yoKna gitsinler. Benim 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

1. — Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Tiraret 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

ve Çalışma komisyonları raporları (2/171) [1] 

[1] 180 sayılı basmayazı 
dadır. 

tutanağın sonun-
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BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 

(Çalışma Komisyonu raporu okunlu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
ENVEB GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; Erzurum Milletvekili Said Başak ar
kadaşımızın 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Ticaret Komisyonumuz
da hangi mucip sebeplere dayanarak kabul edil
diğini arz ve izah etmek istiyorum, 

Memleketimizde yekûnu yüzbinleri aşan işçi 
vatandaşlarımızı ihtiyarlık hallerindeki geçim 
şart ve imkânlarını teminat altına almak maksa-
diyle ,tş Kanununa tâbi müesseselerde çalışan 
işçilerin sigorta ettirilmesi kararlaştırılmış ve 
bunun için 2 . VI . 1949 tarihinde 5417 sayılı 
ihtiyarlık Sigortası Kanunu kabul edilmiştir. I 

Gerek kanun hakkında gerekse gerekçede bu I 
kanunun münhasıran işçilere ait olduğu açıkça 
kaydedildiği ve aksine olarak bankalarda çalı
şan memurlara teşmil edileceğine dair sarih bir 
hüküm bulunmadığı halde Devlet Şûrasının bir 
tevhidi içtihat karariyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı haricinde olan bankalarda çalı
şan memurlar, ihtiyarlık sigortasına tâbi tutul
mak istenmiştir. 

Memleketimizde mevcut millî bankalardan 
Türkiye îş Bankasiyle Türkiye Ticaret Bankası 
kendi memurlarının ihtiyarlık hallerini göz önün
de tutarak Medeni Kanun hükümleri dairesinde 
bir emekli sandığı tesis etmişler ve bunu tescil 
ettirerek kendi memurlarının âtilerini teminat 
altına almışlardır. 

Böylece bankada çalışan memur ve müstah
demler muayyen bir nispet dâhilinde sandığa 
aidat ödemekte ve banka da o miktarda prim 
ödemektedir. 

Nitekim 3659 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi: 
«Hususi surette teşekkül eden ve bu kanuna tâbi 
bulunan Millî Bankalar kendi memurları için 
Devletçe kurulmuş bankaların memurları hak
kında kabul edilen esas ve nispetler dâhilinde 
kalmak üzere tekaütlük ve maluliyet tazminatı 
kabul edebilirler» yolundaki hüküm vâzıı kanu
nun bu mevzudaki maksadını açıkça ifade et
mektedir. 

Hal böyle iken 5417 sayılı ihtiyarlık Kanu
nunun bankalarda çalışan memurlara da teş- j 
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I mili yolundaki cereyan memur ve idarecileri 

müşkül durumda bırakmış, bankaları bir sosyal 
külfet karşısında evvelce kurdukları emekli san
dıklarına prim ödemekten çekinmişlerdir. Böy
lece evvelce kurdukları Emekli sandıklarının 
tasfiyesi ve bankalar için daha az masraflı olan 
İhtiyarlık Sigortasına girmek bir emri zaruri 
haline gelmiştir. 

Halbuki; esasen mevcut olan ve ihtiyarlık 
sigortasından daha mükemmel bir şekilde de
vam eden her bankanın emekli sandığı yalnız 
ihtiyarlık halini derpiş etmeyip, ölüm, maluliyet, 
ihtiyarlık gibi insan oğlunun her an karşılaşa
cağı riskleri de içine alan bir sigortanın yanında 
ayni gaye için diğer bir sigorta kurulması tasav
vur olunamaz. Nitekim 5417 sayılı Kanunun ge
rekçesin deki şu hükmü aynen arzediyorum: 

I «Kanunla kurulu emekli sandıkları ile ilgi
lendirilmiş bulunanların ihtiyarlıkları ilgili san
dıklar tarafından teminat altına alınmış bu
lunduklarından bu gibilerin ihtiyarlık Sigor
tası Kanununa tâbi tutulmalarına ihtiyaç kal
mamıştır. ihtiyarlık Kanunu şümulüne almakla 
bu gibilerin iki taraflı hak ve vecibeler yüfaleti-
leceğinden bunların bu kanundan istisna edil
meleri derpiş edilmiştir.» 

Devlet bankaları için vaz'edilen bu hüküm
deki gayeyi, aynı şekilde faaliyetine devam eden 
millî bankalara 'teşmil etmemek için bir sebep gö
rememekteyiz. 

Kaldı ki, vâzıı kanunun maksadı, yukarda 
da arzedildiği üzere, hiçbir şekilde istikbali te
minat altına alınmamış bulunan işçi vatandaşla
rımızın çalışamaz duruma düştükleri vakit onla
rın yardımına koşmaktan ibarettir. Bu hükmü 
teyit için sözü edilen kanunun Meclis zabıtları-
nı ve 8 nci devre Büyük Millet Meclisine iştirak 
etmiş ve şimdi de aramızda bulunan arkadaşları
mızı işhad ederim. 

Unutmamak lâzımdır ki, ihtiyarlık sigortası 
gibi sosyal bir teminatta en toüyük malî külfet 
Devletindir. 

Bütün garp memleketlerinde, devlet sos
yal sigortalara prim ödememektedir. Gerçi bi
zim için bugün bütçe imkânları dolayısiyle bu 
ihal baJhis mevzuu değildir. Fakat ilerde üçlü 
sistem tâbir edilen; Devlet, iş veren ve işçi prim
leri ödemek yolu ihtiyar edildiği takdirde ban
kalarda çaJlışan memurları ihtiyarlık sigortasına 
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mecbur ettiğimiz takdirde Devlet bunlar için. 
prim ödemek zorunda kalacaktır. Nitekim 8 nci 
Büyük Millet Meclisinde İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu müzakere edilirken bâzı milletvekilleri 
1/3 nispetinde Devletin prim ödemesini teklif 
etmişler ve f akait Ibütçe mülâhazasiyle kabul edil
memiş, reddedilmiştir. Şu ıhaJlde bu kanun tek
lifinin kabulü Devletin ileride bankalar için 
prim ödemesini de önliyecektir. Kaldı ki, bu
gün için işçi sigortaları Devletin mânevi kefa
leti altındadır. Yarın aktuarya hesapları menfi 
tecelli ettiği takdirde Devlet sigortalıya asgari 
olan teminatı vermek zorunda kalacaktır. 

Arkadaşlarmi; 9 ncu Büyük Millet Meclisi
nin farık vasfı mümeyyizi, hukuk devleti ola
rak müktesep hakları daima tanıması ve riayet 
etmesidir. Bugün bu kanun teklifi kabul edil-' 
miyecek olursa, bankaların emekli sandıkları 
tasfiye edilmek zorunda kalınacak ve oradan 
maaş alan dul ve yetimlerin hakkı maalesef 
kaybolacaktır. Memleketine şerefle hizmet et
miş, karısını veya yetimlerini çalıştığı mües
seseye emanet etmiş bir rahmetlinin çocukları, 
ya hiç birşey alamıyacak veya lâşey mesabesin
de bir meblâğ alabileceklerdir. Onların kanun 
hükümlerine dayanarak kurdukları ve nemalan-
dırdıkları bir sandığın gelirinden, kimsesiz olan 
dul ve yetimlerini mahrum etmeye, bilmem ki
razı olabilir miyiz ? 

Arkadaşlarım; endişei ferda insanların 
ve insanlığın muahrrik kuvvetidir. Yarını dü
şünmek herkesin hakkı ve belki de vazifesidir. 
Banka sandıklarının lağvı, oradaki memurla
rın istikballerini daha teminatlı gördükleri Dev
let bankalarına doğru bir tehacümü tahrik ede
ceğine inanmaktayız. Hepsi, kaybettikleri yarı
nın huzurunu Devlet kapılarında aramıya ça
lışacaklar ve böylece millî bankacılığımız tek
nik eleman bakımından zayıflıyacaktır. 

Kaldı ki, ihtiyarlık sigortasından istifade 
edebilmek için 60 yaşını doldurmak mecburiye
ti vardır. Bankada fiilî hizmetini dolduran bir 
memur 60 yaşma henüz varmamış ise yılların 
yıprattığı vücut ve dimağını o yaşın gelmesine 
kadar sürükleme mecburiyetinde kalacaktır. 

Tekrar arzedeyim ki, İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu hazırlanırken asla bu gibi memurla
rın bu kanun şümulü dâhiline girecekleri düşü
nülmediğinden fikri mesai işçilerini himaye 
edecek herhangi bir tedbir de bu kanunda der-
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piş edilmemiştir. Îstidraden şu ciheti de arzet-
meme müsaade buyurun ki, bu ihtilâfların adlî 
kazaya intikal etmiş olan hâdiselerinde, mah
kemelerimiz İş Bankası ile Ticaret Bankasını 
ihtiyarlık sigortasının şümulü haricinde telâk
ki etmişler ve hükümlerini bu yolda vermişler
dir. 

Arkadaşlarım, Bu Meclisten çıkan her kanun 
bir tekâmül ve terakkinin eseridir. 9 ncu Bü
yük Millet Meclisi, daha iyi, daha mütekâmil 
olan bir sistemi ilga ederek daha dûn, daha 
geri bir yola asla girmek istemez. Nitekim 
İhtiyarlık Sigortası Kanunu, kendi mukadde
ratına terkedilmiş olan işçilerimizi koruduğu 
için, onu bir terakki eseri, saymakta müttefi
kiz.- Ancak bu kanuna nazaran daha iyi vazi
yette bulunan ve kendileri için müktesep hak 
teşkil eden vatandaşlarımızı daha dûn bir va
ziyete irca edecek olursak sözü edilen kanun, 
tekâmülün değil tedenninin rehberi olmuş sa
yılır. Bir misal ile arzedersem, bugün en üst 
maaş alan bir umum müdür 25 sene hizmetten 
sonra, devletin hiç yardımı olmadan sırf ortak
ların kazancından kesilen meblâğlarla besle
nen sandıktan 450 lira emeklilik alabilecektir. 
Halbuki kanun teklifi kabul edilmediği takdir
de eğer 60 yaşını doldurmuşsa ayda 208 lira 
maaş bağlanabilecektir. Bu da gösteriyor ki, 
kanunun istihdaf ettiği gaye asla bu değildir. 
Daima ileriye ve daima iyiye doğru giden yo
lumuzda müktesep hakların himayesi Devlet 
menfaatlerinin korunması bakımından, Çalış
ma Bakanlığı mümessillerinin de kabul ettiği 
Ticaret Komisyonu raporunun tasvibini istir
ham ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Said Başak. 
SAİD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, teklif ettiğim kanunu Ticaret Ko
misyonu kabule mucip sebepleri Sayııi Enver 
Güreli arkadaşımız izah buyurdular. Çalışma 
Komisyonunun dayandığı ret sebeplerini birer 
birer burada tahlilini yapmak istiyorum. 

Birinci madde olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı ve ihtiyarlık sigortası ile bir
leşiyor, hattâ mütekâmil bir teklif, ve esasta 
içtimai yardım sistemi tatbiki, müsaade bu
yurursanız bugün için ancak bir temenni ma
hiyetinde kalabilir. Şimdiye kadar tatbiki dü
şünülen bunları birleştirme unsurları he
nüz kurulmuş değildir. O mesut an geldiği 
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zaman mevzuubahis olan bankaların gere
ken bünyesine koyabiliriz. 

ikinci maddede,, muhtelif paragraflar ara
sında alınanları ayrı ayrı izah edeyim. 

Komisyon raporu madde 2 
2. Çalışma Komisyonu; Banka memurları 

dilerlerse Sandığı fesh edebilir, diyor. Halbuki 
sandık bir tesistir. Ancak tesis senedi hüküm
lerine göre fesh edilebilir. Her iki bankanın 
sandık statüleri komisyonca iyice tetkik edil
memiş olacaktır. Çünkü bu sandıkların ban-
kaylar faaliyetlerini tatil etmeden fesh edilemi-
yecekleri tesis senetlerinde yazılıdır. 

Komisyon raporu madde 2 de 
Sandığın feshi memurların iradesine bağlı 

değildir. Kaldı ki, iradelerine bağlı olduğu tak
dirde dahi, memurların reyi Sandığın devamı 
şeklinde tecelli ederse, Sandık, zorla fesh edi
lemez. Şu halde banka, hem Emekli Sandığı ve 
hem de ihtiyarlık sigortası için prim ödemeye 
mecburdur. Bu vaziyet muvacehesinde birer 
anonim şirket olan bankalara hissedarları 
aleyhine çifte mükellefiyet yüklemek adaletle 
kabili telif midir? 

Komisyon raporu madde 2 de, gene raporda 
3. «Devlet, Emeklilik Sandığı ile işçi si

gortalarını tevhit etmeyi düşünüyor ve çalış
malarına bu istikameti verirken adı geçen iki 
bankanın tesis ettikleri hususi emeklilik san
dıklarını müstakil bir halde bırakmayı derpiş 
edemez.» buyuruluyor. 

1. Kanun teklifinde iki bankanın emekli
lik sandıklarının kaldırılması düşünülmemiş
tir. Hususi hukukumuzun anayasası olan Me
denî Kanunumuz hükümlerine göre tesis olu
nan bu sandıkların mevcudiyet ve istiklâllerine 
ancak hususi hukuk yollariyle son verilebilir. 

2. Emeklilik sandıklarının dayandığı sos
yal sebepler ve teknik esaslarla işçi sigortala- , 
rmın rezon sosyal ve teknik esasları biribiri-
nin aynı değildir. Beden işçisi ile fikir işçisi
nin, sosyal, ekonomik ve diğer hayat şartları 
arasında büyük farklar vardır. 

3. Sosyal sigortalar tedricen- inkişaf eder. 
Diğer klâsik sigortacılık ile sosyal sigortacılı
ğın bir alâkası yoktur. 

Komisyon raporu madde : 2 de 
Komisyon, Devlet tarafından kurulan ve bü

yük fedakârlıklarla memleketimizde modern sos-
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yal sigortaların muvaffak olmasına çalışılırken 
yurdumuzda üçüzlü bir sigorta nizamının ida
mesinde istikbal için fayda melhuz değildir, 
diyor. 

Komisyon raporunun hemen her yerinde hâ
kim olan bu görüşün mevzuumuzla bir ilgisi 
yoktur. Müzakere olunan kanun iki bankanın 
tesis ettiği sandıklarının faaliyetlerine devam 
edip etmemesine mütaallik değildir. 

Memleketimizde üçüzlü bir sigorta nizamı 
var mıdır, yok mudur? Bu hususta daha müna
kaşa mevzuu olabilecek bir durum ortada he
nüz mevcut değilken bir tek sosyal sigorta reji
mi altında birleştirilmesi düşünülemez. Kaldıki 
mevzuu daha açık ve geniş konuşmak icabeder-
se Devlet emeklilik sandığının vaziyeti nedir? 

İhtiyarlık sigortasının hali nedir? 
Mevzuubahis iki bankanın tesisleri ne vazi

yettedir? Komisyon bunları inceliyerek mukaye
selerini yapmış mıdır? ı 

Bu müesseselerin her birinin işliyen ve işle-
miyen tarafları faydalı ve lüzumsuz hüküm1 eri 
nelerdir? Bunları sırf nazari bir tetkikten geçi
rerek nazari bir neticeye varmak imkânsızdır. 
Daha hepsi yeni yeni birer teşekkül olan bu mü
esseselerin hiç olmazsa rubu asırlık hayatlarını 
ve tatbikatını ve sosyal bünyemizdeki tesirleri
ni tecrübeli, ihtisas sahibi kimselere tetkik et
tirdikten ve alınacak neticeler müsait görüldük
ten sonradır ki bir tek rejim altında birleştir
me düşünülebilsin. 

Bizce üçüzlü diyememekle beraber bugün 
memleketimizde mevcut 2, 3 ve hattâ daha faz
la emeklilik ve sosyal sigorta sistemlerinden, 
her biri, hitap ettiği içtimai zümrenin ihtiyaç
larını temin bakımından faydalı ve muhafazası 
zaruri müesseselerdir. 

Bu müesseselerin noksan ve işlemiyen taraf
larını ıslah etmek en başta gelen vazifelerimiz-
dendir. Nitekim İhtiyarlık Sigortası mevzuatı
mız mükemmel ve modern olmaktan henüz uzak
tır. 

İhtiyarlık Sigortası kendi tesis maksadı olan 
işçileri şümulü içine almış değildir.-Nitekim, 

1. Otuz iş günü devam eden iş yerlerinde 
çalışanlar, 

2. Yılın her hangi bir devresinde tam veya 
fazla faaliyette bulunup öteki devrede büsbütün 
faaliyetten kalanlar veyahut faaliyetini azaltan 
mevsimlik işlerin hiçbir zaman 200 gün çalışma-
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yi gerektirmeyen işlerde çalışan] ar (bilhassa in
şaat işleri) 

3. Zirai işçiler. 
Gibi mühim bir işçi tabakası Sigortanın şü

mulü sahasından hariç bırakıldığı gibi, kanun
la kurulu Emekli Sandığı ile ilgilenenler de ha
riç bırakılmışlardır. 

Bu arada îş ve İşçi Sigortası kanunlarının 
tamamen ihmal ettiği bir zümre daha vardır. 
O da Devletin bâzı servislerinde çalışanlar ne 
Emeklilik Sandığına ne de İhtiyarlık Sigortası
na tabidirler. Bayındırlık Bakanlığı Karayolla
rının E kadrosunda çalışanları misal olarak zik
retmek kabildir. 

Netice olarak, bugün henüz yeni tatbik edil
mekte bulunan ve tecrübe devresi geçiren Ihta-
yarlık Sigortası müessesesine kendi bünyesine 
uymıyan yeni ve ağır yük ve mükellefiyetler 
tahmil ederek onu altından kalkamıyacak zor 
bir duruma düşürmekten tevakki etmek lâzım
dı?. 

Netice olarak arkadaşlar, Ticaret ve Çalışma 
komisyonlarından geçen ve Çalışma Komisyo
nunda zayıf bir ekseriyetle redde mütedair ra
porun kabul edilmemesini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Söz Çalışma Bakanının. 

ÇALIŞMA BAKANI NURt ÖZSAN (Muğla) 
— Muhterem arkadaşlar; iş hayatında çalışan
ların muhtelif risklere karşı istikballerinin gü
ven altnna alınmasının sosyal sigortalarla müm
kün olabileceği 19 ncu asrın sonlarına doğru ka
bul edilmiş ve sosyal sigortalar Avrupada tees
süs etmeye başlamıştır. 

ilk önce ihtiyari olarak tesis edilmiş bulu
nan sosyal sigortalar görülen lüzum üzerine bilâ-
hara mecburi sigorta haline getirilmiş, yirminci 
asrın başında mecburi sigorta sistemi teessüs et
miştir. 

Bizde de son zamanlarda kabul edilmiş bu
lunan sosyal sigortanın temelleri, mecburi sigor
ta olarak atılmış bulunmaktadır. Bizden çok 
evvel kabul etmiş bulunan memleketlerin geçir
diği tecrübeler sonunda sosyal güvenlik işleri
nin muhtelif ellerde bulundurulmasının mahzur
lar: uzun tenkitlere yol açmış ve bunların bir 
elde birleştirilmesi yolunda büyük hareket ve 
cereyan hâsıl olmuş ve bu yola gidilmiştir. Bu
gün bizim mevzuatımıza göre iş hayatında çalı
şanların sosyal güvenleri iki müessese halinde 
mütalâa edilmiş bulunmaktadır, Birisi memur 
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statüsüne dâhil olan kimseler ki bunların sosyal 
güvenini Türkiye Emeklilik Sannığı Kanunu te
minat altına almıştır, ikincisi; memur statüsü 
dışında kalan kimselerdir. Emeklilik Kanunu ya
pılırken kanunu mahsusla teessüs etmiş bulunan 
Devlet Demiryolları Tekaüt Sandığı ve Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Teavün sandıklarının da 
en kısa bir zamanda işçi Sigortaları Kurumuna 
bağlanması hüküm altına alınmıştrı. Bu itibarla 
mümkün olduğu kadar dağınıklıktan kurtarmak 
ve tekelden idare edilmesi imkânları temin edil
mek istenmiştir. 

Arkadaşımız Said Başak bu teklif ettiği ka
nunla iş Bankası ve Ticaret Bankasının bugün 
işçi Sigortasına dâhil bulunan ihtiyarlık kısmı
nın ihtiyarlık Sigortası Kanunu şümulünden 
çıkarılarak ve Kanunu Medeni hükümlerine gö
re kurulmuş bulunan sandıklara tâbi tutulmasını 
istemektedir. 

Arkadaşlar, bunun mahzurunu demin arzet-
tim. Muhtelif ellere dağıtıldığı takdirde sosyal 
güvenlik işlerinin iyi. netice vermediği tecrübe 
ile sabit olmuştur. Ve halen sigortalarda tetki-
kat yapılmakta bulunan ecnebi mütahassislardan 
bu hususta mütalâa aldık. Sosyal sigorta hiz
metlerinin parçalanmasının doğru olmıyacağı 
kanaatini ifade ettiler. Hattâ sağlık sigortası ku
rulması için Sağlık Bakanlığının getirtmiş ol
duğu bir mütahassıs; bu iş yapılabilir, ancak bir 
bakanlıkta toplanması şartiyle diye rapor al
mışlardır. 

Arkadaşlarım, müktesep hakkın ihlâl edilme
si keyfiyeti üzerinde durdular ve böyle bir en
dişe ^gösterdiler. Eğer bu iki müessese kabul et
tiği takdirde doğrudan doğruya hakkı müktesep
lerin ihlâli edilmemesi suretiyle aynı hakların 
kurumca, yani işçi Sigortaları Kurumunca te
min edilmesi imkânları sağlanmıştır. Fakat ken
dileri biz sandığımızı idame ettireceğiz derlerse 
o 'takdirde bu kendilerinin bileceği bir iştir. O 
takdirde devam ettirirler ama emniyet bakımın
dan Devletin elinde ve murakabesinde bulunan 
VQ temelleri henüz yeni atılmış bulunan birçok 
sigortaları-şümulüne almak yolunda bulunan iş
çi Sigortaları Kurumunun emniyeti daha garan
tilidir. Çünkü Medeni Kanun hükümlerine gö
re kurulmuş bulunan bu sandık icabettiği takdir
de toplanırlar, feshedebilirler. Nitekim evvel
ce olmuştur. Binaenaleyh teminat bakımından 
da işçi sigortaları daha emniyet verici mahiyet-^ 
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tedir. Hakkı müktesebi ihlâl mevzuubahis de- I 
ği'ldir, Sigortaya intikal ettiği takdirde. Bu 
bakımdan bu kanunun kabul edilmesini, biz de 
komisyonun mütalâası gibi, yerinde bulmuyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Said Başak arkadaşımızın iki 
millî bankamız hakkındaki kanun teklifini ben
den evvel konuşan arkadaşlar izah ettiler. Bu 
teklif iki komisyondon geçmiş; Ticaret Komis
yonu ittifakla teklifi muhik bulmuş ve tasvip 
etmiş. Çalışma Komisyonu ekseriyetle reddet
miş. Ret sebepleri ve bu sebeplere karşılık ola
rak verilmesi lâzımgelen cevapları Said Başak 
arkadaşımız verdikleri için bendeniz onlara te
mas etmi-yeceğim. Yalnız bu iki bankayı, diğer 
bankalardan ayırt eden bâzı sebep ve vasıfları 
vardır. Onları arzetmek istiyorum. 3659 sayılı 
Müessesat Baremi Kanunu 1939 .tarihinde millî 
bankaları sermayelerine göre ikiye tefrik etmiş, 
ödenmiş sermayesi 2 milyondan yukarı olanları 
bareme dâhil «itmiş, aşağı olanları barem dışın
da bırakmıştır. Bu suretle Ticaret Bankası ile \ 
tş Bankası da bu kanun şümulüne girmişlerdir., 

O zamana kadar bu iki bankada memur ola
rak değil, ücretli olarak çalışanların aylıkların
da farklar hâsıl olmuştur. Malûmunuz olduğu 
üzere baremde çalışan memurlar, barem dışın
da çalışan memurlardan daha az maaş almakta
dırlar. Bunların kanun çerçevesi içine girme
leri almakta oldukları aylık bakımından aleyhle
rine idi. Buna karşılık ikbal ve istikballerini 
teminat altına almak kayguları onların bu ban
kalarda, çalışmalarına devam etmelerinde ve ay
rılmamalarında âmil olmuştur. Maaşlarımızdan 
fedakârlık etmemize mukabil ilerde bu bankala
rın kanunun koyduğu mecburiyetle tesis ett:ği ve: 
edeceği sandıklar vasıtasiyle ihtiyarlığım zı ve 
istikbalimizi teminat altına alıyoruz düşüne esiyl o 
bankalardan ayrılmadılar ve bareme giren bu 
bankalar yine mezkûr kanunun 14 ncü maddesi 
uyarınca Devlet bankalarının memurları hakkın
da kabul edilen esas ve .nispetler dâhilinde bire." 
emeklilik sandığı vücuda getirdiler. Bu sandık
ların devamı için de bir tesis senedi tanzim ve 
mahkemece tescil ettirildi. Yani diğer bankalar 
gibi barem içinde idiler ve tesis edilmiş sandık
ları da vardı. Bu hal on sene devam etti. 1948 
senesinde emeklilik sandığı içine girebilen ban
kalar, giremiyen bankalar diye bir tefrik yapıl
dı ve neticede bu iki banka bu tsşekkülün dışın- j 
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da kaldı. Şimdi Çalışma Komisyonu ret rapo
runda bu bankalar gibi Yapı Kredi Bankası, 
Garanti Bankası, Selanik Bankası, Osmanlı Ban
kası... bankaları misal gösteriyorlar. Halbuki 
arada fark vardır. Bu bankalar bareme dâhil de
ğildi. Mezkûr iki banka ise tâbi idiler. Bu itibar
la bu tefriki bir birine benzetmek bence haklı bir 
müşahebet değildir. Diğer taraftan müktesep hak 
mevzuubahistir. Bu bankalarda çalışan memurlar 
içinde emekliye ayrılanlar, dul yetim maaşı alan
lar var, emekli maaşı alanlar var. Şayet bu san
dık lâğvedilir ihtiyarlık sigortasına ithal edilir-
lerse bu hakları muhtel olacaktır. 

Bu itibarla müktesep haklara riayet bakım, n-
dan da biz bu bankaların sandıklarının lağvı ci
hetine gidemeyiz. Dilerlerse sandığı yaşatsınlar 
diyorlar, bu müesseseye bir külfettir, malûm ol
duğu üzere gerek ihtiyarlık sigortasına, gerekse 
emekli sandıklarına yatırılan paralar n ayrıca 
müessese tarafından muadili de yatırıl yor. Me
selâ bir memurun maaşının yüzde beşi memur
dan kesiliyor, yüzde beşini de banka yatırıyor. 
Bu müesseseler ayrıca iki tesise, hem emekli san
dığına, hem ihtiyarlık sigortasına yüzde beş mu
adillerini yatırmaya tahammülleri yoktur. Ne mü
esseseler, ne de memurlar buna dayanamaz. Diğer 
taraftan memurların aleyhinde çok ağ;r hüküm
ler de derpiş edilmektedir. Emekliye ayrıldığı 
takdirde 500 lira alabilecek memur, ihtiyarlık si
gortasına tâbi müessesede de ancak 200 - 250 lira 
alacaktr. Bugün 27 sene çalışmış ve diğer mües
seselerdeki emsalleri gibi Devlete hizmetten başka 
hiçbir kusuru olmıyan bir vatandaşı, bir iki sene
si kalmışken onu emekliye ayırmak ve onu bir
denbire hakkından mahrum etmek bence âdil 
değildir. Bu itibarla Çalışma Komisyonu rapo
rundaki temennilerin memleket için çok iyi oldu
ğuna kanaat getirdiğim için bunlara iştirak et
mekle beraber, diğer bankalara benzemiyen bu iki 
banka memurlar;nın müktesep haklarına halel ge
tirmemek için yerinde olarak verilmiş olan Ti
caret Komisyonu karar ve raporuna iştirak et
menizi rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Abidin Tekön buyurun. 
ABÎDÎN TEKÖN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası. Kanu
nunun 2. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçiei bir madde eklenmesi hakkında, sayın 
arkadaşımız Said Başak tarafından teklif edilen 
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kanun, gerek îş kanununa dâhil olan işçilerin 
ve gerekse iş Kanunu haricinde kalan ve tama
men Devlet himayesinden mahrum olan yüzbin-
lerce işçi kardeşlerimin senelerden beri bütün 
feryatlarına rağmen eski iktidarın sudan baha
nelerle daima kaçındığı birçok şikâyetlerden bir 
tanesidir. 

Arkadaşlar, 1949 senesinde Büyük Meclise 
kabul ettirilen İhtiyarlık Sigortası Kanunu hiç
bir zaman Türk işçisini tatmin edecek bir ka
nun değildir. Bu kanunun birçok maddelerine 
kanun henüz tasarı halindeyken işçi olarak ve 
işçi gözü ile itirazlarda bulunduğumuz halde o 
zamanlar masa başında nazariyat hülyaları ile 
meşgul olanlara derdimizi bir türlü anlatamadık. 
İşte bundan bir müddet evvel de bir milletvekili 
arkadaşımızın İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
40. maddesinin kaldırılmasını istiyen bir kanun 
teklifi Yüksek Meclisinize arzedilmiş ve kabul 
edilmiştir. Şimdi de diğer bir arkadaşımız yine 
aynı kanunda bir maddenin değiştirilmesi için 
huzurunuza bir teklif getirmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 
bu İhtiyar Sigortası Kanunu eski köhne zihni
yetin bir mahsulü olduğu için bugünkü demok-. 
ratik zihniyet tarafından didiklenmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, müsaadenizle size bu ka
nunun sakatlığı hakkında iki misal vereyim: Bir 
vatandaş 13 yaşında işçiliğe başlıyor ve ihtiyar
lık aylığından faydalanması için 47 sene çalış
ması mecburidir. Bu işçi her hangi bir ruhi has
talık veya bezginlik yüzünden kendi arzusiyle 
45 nei sene işini terkettiği takdirde 45 sene öde
diği primlerden bir kuruş almadan sefaletin 
pençesine bırakılmaktadır. 

İkinci misal; 13 yaşında - ki, ekseriyetle biz
de işe başlama tarihi böyledir - bir kız çocuğu 
işe başlamıştır. Fakat 18 yaşından itibaren si
gortalı sayılmaktadır. 13 yaşından 18 yaşma ka
dar - kanun hükmüne göre- - çalıştığı müddet 
sigortalı değildir. Buna mukabil sigorta primi 
ödemek mecburiyetindedir. 18 yaşından sonra 
sigortalı sayılan bu kız veya kadın işçi evlenmek 
istediği takdirde ödediği primleri geri 
alabilmesi için, İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 8 nci ve 9 ncu maddeleri hükümlerine 
göre beş sene daha işinde çalışması ve damat 
beyi bekletmesi mecburiyeti vardır. Aksi takdir
de 13 yaşından 18 yaşma kadar ödediği beş se
nelik primler ve 18 yaşından 22 yaşma kadar 
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ödediği dört senelik primler ki, ceman 9 senelik 
ödeneği primler kendisine iade edilmez. Şayet 
bu paraların kendisine iadesini istiyorsa ona ev
lenme teklif eden kocadan vazgeçerek dul veya 
kız olarak 60 yaşma kadar çalışması mecburi
yeti vardır. 

İşte arkadaşlarım; İhtiyarlık Siyortası Ka
nunu denilen bu kanun işçiyi 60 yaşma kadar 
köle gibi çalıştıran bir kanundur. Ben şahsan 
bu kanunun tamamen kaldırılması taraftarıyım. 
Fakat mademki kabul edilmiş bir kanundur. Bu 
kanunun hiç olmazsa ikinci maddesinin değişti
rilmesini istiyen arkadaşımızın teklifini ve yine 
aynı kanunun diğer bâzı maddelerinin değiş
tirilmesini bugünkü zihniyetle istiyecek olan ar
kadaşlarımın tekliflerini kabul buyurmanızı 
Türk İşçileri adına Yüksek Meclisinizden rica 
ediyorum. 

Mâruzâtını bu kadardır. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

NAMIK-GEDİK (Aydın) — Muhterem ar* 
kadaşlar, arkadaşımız Sayın Saicl Başak tara
fından Yüksek Meclis huzuruna getirilmiş olan 
kanun teklifiyle, Ticaret ve Ekonomi ve Çalışma 
komisyonları raporları Yüksek Huzurunuza 
arzedilmiştir. Sayın arkadaşımızın kanun tek
lifi gerekçesinde de belirttikleri gibi son za
manlarda. Sayıştaym bir içtihat karariyle İş 
Kanununun şümulü dâhiline alınmış, bankalar
dan ikisini, Türk Ticaret ve İş bankalarınca 
evvelce Medeni Kanunun hükümlerine göre 
tesis senetleriyle kurulmuş ve halen işlemekte 
bulunan birer tesis halinde olan hususi emek
lilik sandık] ar.nm İş Kanununun tatbik edildi
ği iş yerlerine teşmil edilen sosyal sigorta kol
larından yalnız birinden, (İhtiyarlık sigorta
sından) muafiyetlerini ve bu sosyal hizmetin 
esasen kendi sandıklarınca teemmül ve temin 
edilmiş olması dolayısiyle, mevzuubahis sigorta
nın tatbikatından bu iki bankanın istisna edil
mesinin temini istenmektedir. Gerek gerekçele
rinde dermeyan edilmiş olan ve gerekse huzu
runuzda taraflarından bert af sil arzedilmiş bu
lunan mucip sebepler karşısında, bir bakışta bu 
iddialarında haklı oldukları kabul edilir, gibi 
ise de, işin diğer bir görüşle de kendilerine hak 
verdirecek mahiyette bulunmadığını kabul ek
mekteyiz. 

1939 senesinde, 3659 sayılı Bankalar ve Dev
let. Müesseseleri Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 
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hakkındaki Kanuna göre; bankalar, tediye 
edilmiş sermayeleri bakımından iki sınıfta mü
talâa edilmiştir. Bunlardan; ödenmiş sermaye
leri iki milyondan yukarı, olanlar, Bankalar 
Barem Kanununa tâbi tutulmuş, az olanlar ise 
bu kanunun şümulü dışında bırakılmıştır. Bu 
tasnifteki ölçünün ne dereceye kadar isabetli 
bir tâyin ve takdire imkân verebileceği husu
sunun münakaşası bizim bugünkü mevzuumuz 
dışındadır. Ancak, bu tarzda Bankalar Baremi 
dışına ç;karılmış olan bu gibi müesseseler, di
ğerlerine mütenazır olarak, mensuplarına sağ
lanmasını düşündükleri bâzı hakları temin 
maksadiyle ve 3659 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desindeki temenni ve ikazdan faydalanarak 
kendi bünyelerinde birer tesis kurarak, bun
ları -emekli sand klan olarak bugüne kadar 
çalıştıragelmişlerdir. 5417 sayılı Ihtiyarnk Si
gortası Kanununun, Devletçe kurulmuş emek
li sandıklarına bağlı müesseseler dışında kalan 
'bu iki bankaya, tatbiki halinde, bir taraftan 
kendi sandıklarına ödemekte bulundukları prim 
yanında, diğer taraftan sosyal sigorta kolla
rından biri olan ihtiyarlık sigortası için işçi 
Sigortaları Kurumuna ödemekle mükellef bu
lundukları primler hiç şüphe yok, gerek me
mur ve gerekse müessese için bir yük teşkil et
mektedir. Ancak, hususi bir müessesenin ken
di inisyatifi ile kurmuş ve işletmekte bulundu
ğu bu çeşit yardım sandıklarını diğer hususi 
sigorta tesislerinden büyük bir farkları olma
sa gerektir. Gerçi arkadaşımız, kanunen ku
rulmuş bir tesis olarak vasıflandırmış oldukla
rı bu iki emekli sandığının kuruluşunda 3659 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesini işaret buyur
muşlar ise de, bu maddenin son fıkrası hükmü, 
sadece, îş ve Ticaret bankaları ve benzeri mü
esseselerin kuracakları emekli sandıklarının 
hüviyetlerini tarif ve böyle bir tesisin kurulma
sı hususuna imkân veren bir hüküm olarak te
lâkki ve kabul edilebilir. Fakat hiçbir zaman 
kanuni bir mükellefiyeti mutazammm değildir. 
Madde hükmü aynen şudur: 

«Kezalik hususi surette teşekkül eden ve 
bu kanuna tâbi bulunan millî bankalar me
murları için, Devletçe kurulmuş bankaların 
memurları hakkında kabul edilen esas ve nis
petler dâhilinde kalmak üzere tekaütlük ve ma
luliyet tazminatı kabul edebilirler.» 

Bu iki bankanın tesis ettiği emeklilik san-
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| dıkları, Medeni Kanun hükümlerine göre ku

rulmuştur. 
Bendeniz şahsan, iş Kanununun tatbik edil

mekte olan iş yerlerindeki sosyal emniyetin ga
rantisi Devletjçe idare ve murakabe edilmekte 

| bulunan «sosyal sigorta» bünyesinde görmekte
yim. Bütün dünyadaki temayüllere uyarak 
bizde «sosyal güveni» parçalanmış bir mevzu 

ı olarak değil, tesis gayesine uygun bir vahdet 
j olarak ele almalıyız. Bugün için bu işi ve yar-
I dımlaşmayı Devlet Emekli Sandığı ve işçi Si-
] gortaları Kurumu bünyesinde toplanmış gör-
I mekteyiz. 

ŞÜKRÜ KERlMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Said Başak arkadaşımı
zın huzurunuza getirdiği (kanun teklifi dolayı-
siyle Çalışma Bakanımız da söz almışlar, bu 
mevzuda vermiş oldukları izahatı, tezat demiye-
yim de, bir az garip gördüğüm için daha etraf
lı söze girişmek zaruretini duymuş bulunuyo
rum. 

Malûm olduğu üzere, Barem' Kanunu 1939 
senesinde neşredilmiş ve bu, bankalarda çalışan 
memurlarımızı da Barem Kanununun şümulü 
dahiline almıştır. Bunu takibeden senelerde bu 
kanunun baltalayıcı tesirleri kıymetli, ehliyetli 
memurları yavaş yavaş bu bankaları terketmeye, 
oradan uzaklaşmaya sevketmiştir. Bu kanunun 
esasen tezatlı olan bir ciheti de, 2 mityon lira
dan fazla sermayesi olanları içine alması, iki 
milyon liradan az sermayeli olanları kanun dı
şında bırakmış olmasıdır. Yani iki milyon li
radan dun sermayesi olan bankalar istedikleri 
gibi memurlarına aylık verebilecekler ve nıemur-

| larmı istedikleri gibi seçebileceklerdir. Zavallı 
vaziyette bulunan bu iki banka, memurlarını 
muhafaza etmek, memurlarını tatmin etmek 

i kudretinden mahrum kalmışlar ve bu yüzden 
birçok memurlar da bu bankaları terketmeye 
başlamışlardır. Bu, ekonomik bir düşünce ile, 
memleket hayatı maliyesinde Ihakikaten zararlı 
tesirler yapmış bulunmaktadır. 

Yeni iktidarımız, bugün Devlet iktisadi Te
şekküllerini dahi daha verimli bir mesai ve ça-

ı lışma yoluna sokmaya çalışmakta ve lâzımge'len 
j tedbirleri almakta ve programlarını hazırlamak-
| tadır, bu teşekküllere yeni yeni veçhe vermek 
i arzusundadır. Binaenaleyh, böyle bir havanın, 

böyle bir zihniyetin içinde çalışırken,- burada 
I vazife görmekte olan binlerce memur arkadaşila-
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rımızm hukukunu zıyaa uğratmak veya mükte
sep haklarını heder ettirerek, yeniden bu millî 
bankaları, müesseseleri harabiyete sürüklemek, 
doğru bir yol takip etmek demek değildir. 

Demin tezattan bahsettim, Bu kanun teklifi 
Ticaret Encümeninde mevzuubahis olduğu za
man, Çalışma Bakanlığının muhtelif salahiyetli 
yüksek memurları da komisyona geldiler, me
saimizde bulundular, bize yardım ettiler, hattâ 
kendileri hazırlıklı olarak (geldiler, muhtelif 
tekliflerin hepsine taraftar olduklarını ifade et
tiler. îki teklif vardı, bu iki tekliften en mü
tekâmil olanını, Ticaret Encümeni kabul etti
ği takdirde, bir diyecekleri olmadığını ifade et
tiler. Yani, görüş ve anlayış birliği içinde Ti
caret Encümeni, Çalışma Bakanlığı ile el ele 
verdi ve görüğünüz esbabı mucibe raporu hazır
lanmış oldu. 

Bugün Çalışma Bakanı arkadaşımız bu tekli
fe muarız olduklarını ifade ettiler. 

Demek oluyor ki, Çalışma Bakanlığı müte
hassısları, Ticaret Encümeninde bizimle teşriki 
mesai ettikleri zaman Çalışma Bakanlığının haiz 
olduğu bilgiden mahrum değillerdir. 

Bu teklif bilâhara Çalışma Komisyonuna 
gitti. Çalışma Komisyonunun son celsesinde bu
lundum. Orada, Ticaret Komisyonunda ittifak
la karar verilmiş olmasına rağmen, Çalışma Ko
misyonunda, filhakika raporun sonu öyle değil
se de, o gün şahit oldum, 4 e karşı 5 ekseriyetle 
reddettiler. Teklif, gayet zayıf bir ekseriyetle 
redde uğramıştır. Binaenaleyh yapılan teklife, 
Said Başak arkadaşıma teşekkür edilmelidir. 
3000 e yakm memur arkadaşın müktesep hakları 
korunmuştur. 

Said Başak teklif sahibi olarak yegân yegân 
izah ettiler. Bir noktaya ilişmek istiyorum: Ko
misyon üçüncü maddede diyor k i : 

Türkiye îş ve Türk Ticaret Bankaları Dev
let sermayesiyle kurulmadı. Bunu ifade ediyor. 
Bununla Devletin bu bankalarla ilişiği yoktur, 
demek istiyorlarsa bu, vakıaya uygun değildir. 
Çünkü hepimizce malûm olduğu üzere, Devlet 
portföyünde îş Bankası senetleri vardır. Tica
ret Bankasına hususi kanunla mecburi iştiraki 
vardır. Bankalara Devlet sermayesi yatırılması 
bir kanunla tekarrür ettikten sonra, sandığın 
kurulmasından evvel veya sonra olması hiç de 
şayanı ehemmiyet değildir kanaatindeyim. 
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kiden beri birer tekaüt sandıkları vardı. Bu san
dık kendi memurlarını himaye ve teşvik etmekte 
ve onları müesseseye bağlamaktadır. 

1949 da Barem Kanunu çıkınca bankaca es
ki Tekaüt Kanunu tasfiye ediliyor ve bu kanu
nun 14 ncü maddesine göre, bu kanunun icap
larına göre yeni bir sandık kuruluyor. 

1948 senesinde, yani 9-10 senelik tecrübeler
den sonra bunun tatbikatının muzır neticeleri, 
baltalayıcı tesirleri görülüyorsa, bunlar barem 
dışına çıkarrarak mütemeddin memleketlerdeki 
banka sandıklarının bütün tatbikatı da bu ban
kalarca emsal alınmak suretiyle bu memurların 
müktesep hakları da göz önünde tutularak, 
mevcut tekaüt sandıkları, memurların lehine 
cidden mütekâmil bir şekilde teşkilâtlandırmak 
suretiyle devam ettirilmiş bulunmaktadır ve 
raporda görüldüğü veçhile; banka memurları 
arasında yapılan anket de gösteriyor ki, banka 
memurları tekaüt sandığı nizamları; kaideleri 
içinde istikballerinden emindirler ve sandıkla
rının daimî faaliyetinden çok memnundurlar. 
1936 da çıkan îş Kanunu üzerine İktisat Vekâ
leti îş Dairesi, bankaları bu kanunun daimi şü
mulüne almak için sıkı tazyikte bulunuyor. Fa-

I kat banka, Devlet Şûrasına müracaat ederek 
bu kararın iptalini istemiş ve müspet netice de 
almıştır. Buna rağmen Çalışma Bakanlığı ısra-

j rmda devam ediyor. Ve 1950 Nisanında ancak 
sigorta kanunları hükümleri dâhilinde memur 
ve müstahdemleri için prim ödemeye başlıyor. 
Fakat bankalar, prensip itibariyle bu tazyiki 
kabul etmedikleri için, hem kendi bankaların-

I daki tekaüt sandığına, ı% 5 nipetinde memur
dan prim kesiyor yatırıyor, hem de sigorta 
kanununun icab ettirdiği primi sigortaya yatı
rıyor. Fakat burada bankaların yaptığı geniş 
bir hizmet vardır. Memurlara memur maaşın
dan % 5 kesip yatırılırken, % 5 üzerinden 
kendi kasasından, kendi kesesinden memur 
lehine^ bir bankaya, sandıklara yatırmalarda 
bulunuyor. Bugün banka, hem kendi tekaüt 
sandığı için memurdan mûtat primi kesiyor, 
hem de kendi hissesine terettüp eden miktarı 
aynı nispette bu sandığa yatırıyor. Gayet ta
biîdir ki bugün bankaya; bu yatırdığın para-
lan getir, sigortaya yatır, dediğiniz gün, ban
ka yapmıyacaktır. Çünkü memuru teşvik ve 

I terfi ettirmiyen bir nispetin içinde kendi ser-
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mayesinden; kendi iktidarından yardımda bu
lunmayı hiçbir zaman düşünmiyecektir. Dev
let İktisadi Teşekkülleri bu sigortaya dâhil de
ğildir, Devlet iktisadi Teşekkülleri denirken, 
Ziraat Bankası, Sümerbank, Etibank, Merkez 
Bankası, Emlâk Bankası memurları iş Kanu
nuna tâbi değildir, Devlet Emekli Sandığına 
bağlıdırlar. Bu müesseselerden birkaç tanesi 
anonim şirket halinde faaliyette bulunmakta
dır. 

Devlet iktisadi Teşekkülü dediğimiz ano
nim şirketler, Emekli Sandığına bağlı durur
ken, bu bankaların senelerden beri kurmuş ol
duğu bu tesisin bugün nabeca bir şekilde yı
kılması doğru değildir. 

Binaenaleyh Said Başak arkadaşımız haki
katen kıymetli bir teklifte bulunmuştur. An
lattığım ve diğer arkadaşların da izah ettiği 
gibi - tenvir edebildikse - sizin de bu kanun 
teklifine iştirak etmenizi, hayatı ticariye ve 
maliyemizin faaliyeti bakımından, temenni ve 
rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (istanbul) — 

Said Başak arkadaşımızın kanun teklifi hak
kında Ticaret Encümeninin noktai nazarına il
tihak ediyorum. İltihakımın başlıca sebebi şu
dur : Bu bankalar kendi hizmetlerinde bulunan 
insanların istikbalini, mukadderatını ve ken
dilerini hizmetlere bağlıyacak ve daha verimli 
olabileceğini birtakım tedbirleri daha evvelden 
düşünmüşlerdir, bunun istilzam ettiği tedbir-
leride almışlar ve Tekaüt Sandığını kurmuş
lardır. Bugünkü mukayesede görüyoruz ki bu 
Tekaüt Sandığı Umumi ihtiyarlık Sandığı ah
kâmı ile kabili telif olmıyacak şekilde banka 
lehine bâzı menfaatler temin eder mahiyette
dir. Gönül isterdi ki bu Sigorta müessesesi, bu 
hususi Emekli Sandıklarının memur ve mün-
tesiplerine temin edeceği menfaati, lâakal te
min edecek mükemmeliyette olsaydı. Madem ki 
böyle değildir ve bu bankalar kendi yağları ile 
kavrularak kendi müstahdemlerinin sosyal endi
şelerden doğan arzu ve menfaatlerini temin ede
cek tedbirleri almışlardır. Niçin bunların ida-
mei hayatına müessir olacak makûs tedbirlerle 
faaliyetlerini felce uğratalım? Bu suale doğrusu 
ben kendi kendime cevap veremedim. Acaba kö
tüye doğru seviy elenmek mi bizim gayemiz? Yok
sa, iyiye doğru seviyelenmek mi? Bu müesse-
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fet tahmil etmeden bir kudret ve muvaffakiyet
le hayatiyetini muhafaza ediyor. Şimdi, denili
yor ki; bu müesseseler hakkında imtiyaz yapar
sak, yani bunları kanunun şümulü haricinde bı
rakırsak, diğer hususi bankalar vardır, orada 
çalışanların ve umumi mahiyette sosyal endişe
lerle yapılmış olan bu kanunun şümulü dâhilin
de bulunması lâzımgelen diğer bankaların me-
ı.îurlarının durumunu da düşünmek lâzımdır. 
Filhakika bendenizin kanaatime göre bankaları 
bu kanunun şümulü haricinde bırakmak daha 
doğru bir hareket olur. O da bir şarta muallâk 
olarak: Bu bankalar kendi bünyelerinde kur
duk! arı emeklilik sandıklariyle kendi müntesip-
1 erinin istikballerini, ihtiyarlık sigortasının te
min ettiği hadden daha üstün bir şekilde sağ
larsa, bu takdirde ihtiyarlık sigortasına iştirak 
ölmekte muhtar olmaları icabeder. Bu suretle daha 
Kİimullü bir mahiyet vermek doğru bir hareket 
•olur, zannediyorum. Bu noktai nazarımı, zanne
diyorum Said Başak arkadaşımız da teklif sa
hibi olarak kabul ederler. Çünki, bankalar yal
nız mevcut emeklilik sandıklariyle değil, yarın 
('•burgun hususi bankalar belki kuracakları emek
lilik sandıklariyle kendi müntesiplerine daha mü
sait bir istikbal temin ederlerse ve bunun temin 
edildiği de Hükümetçe teslim edilirse bu ihtiyar 
hakkını istimal ederek ihtiyarlık Sigortası Ka
rs mı un un mecburiyeti şümulün haricinde kalma-
Hr-na imkân vermek en âdilâne ve kanun met
ninde de bankaların ismi zikredilmemek sure
liyle kanuna umumi ve şâmil bir mahiyet ver-

| mek suretiyle kabul »edilmesi daha uygun olur. 
{ Bendeniz bu muaddel şeklin kabulünü rica edi

yor ve bunun için de bir takrir takdim ediyo-
| ram. (Alkışlar) Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi hemen reye koya-
| mıyacağım. Çünkü halen teklifin reddine dair 
; olan rapor tetkik edilmektedir. Arkadaşlar Ti

caret Komisyonu raporundan bahsetmekte ve 
j onun üzerinde mütalâa dermeyan etmektedirler. 
j Halbuki müzakere ettiğimiz, Çalışma Komisyo-
! nunun, teklifin reddi hakkındaki mazbatasıdır. 
j Bu itibarla evvelâ bunun hakkında bir karar 
| almak ve Çalışma Komisyonunun raporu kabul 
| edildiği takdirde Ticaret Komisyonu raporu üze-
, rinde konuşmak mümkündür. 
| Şimdi bir. kifayeti müzakere takriri var, onu 

arzediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir Milletvekili 

Muhtar Başkurt 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bir önerge var okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm ihtiyar
lık Sigortası Kanununun 2 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine ait Çalışma 
Komisyonu raporunun reddiyle, teklifi ittifakla 
tasvip eden Ticaret Komisyonu raporunun oya 
arzedilmesini teklif ederiz. 

Eskişehir Afyon Siird 
M. Başkurt Salih Torfilli M. D. Süalp 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi kabul et
mek, ÇaLşma Komisyonu raporunu ret ve said 
Başak arkadaşımızın teklifini kabul ederek Tiea-
ret Komisyonu raporunun konuşulmasına geçmek 
demektir. Onun için önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Teklif kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi kanun teklifinin tümü hakkında söz is-
tiyen var mı?. 

Buyurun Halûk Şaman. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu mevzu üzerinde söz almış olan arka
daşlarımızın konuşmalarından beliren nokta şu
dur ki; Devlet, çalışan bütün insanların istikba
lini asgari teminat altına almak için, bir îşçi Si
gortaları ve İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkar
mıştır. Bunu bankalarda çalışan vatandaşlara teş
mil etmiştir. Ancak mevcut bankalardan iki tane
sinden bu asgari teminatın daha fazlasını sağlaya
bilen müessese, tekaüt sandıkları bulunduğu için 
Sayın Said Başak arkadaşımızın teklifi bu iki 
müessesenin bu kanunun şümulü haricinde bıra
kılmasını temine matuftur. 

Arkadaşlar, gönül çok arzu ederdi ki, böyle 
bir teklif bir mebus arkadaşımızdan değil de, 
Hükümet tarafından yapılmış olsun. Hiç olmazsa 
böyle bir teklif mevzuubahis olduğu takdirde bu 
müesseselerin tekaüt sandıklarının buralarda ça
lışan insanlara asgari teminatı sağlıyabilecek bir 
bünyede olup olmadıkları, Hükümet ağzı ile bu
rada ifade. edilmiş olsun. Esasen Hükümetin va-
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tutmaktır. Bu murakabe vazifesini şimdiye kadar 
yapmış ve bu murakabe neticesinde bu sandıklar 
hakikaten işçi Sigortaları ve ihtiyarlık Sigorta
ları Kanunu ile sağlıyabildiği menfaatleri sağlı-
yabileceğine kani ise Hükümet gelsin burada ifa
de etsin. Biz de reylerimizi buna göre kullanalım 
ve anlıyalım ki, bu banka tesisleri muntazaman 
işlemektedir, müntesiplerinin artık ihtiyarlık ve 
işçi sigortalarının şümulüne girmesine lüzum ve 
zaruret kalmamıştır. 

Onun için Hükümetin bu tesislerin işleyişi hak
kında bize malûmat vermesini temenni ederek 
sözlerime nihayet veriyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen, yoktur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler...-Etmiyenler.. Maddelere geçilmiş-

( tir. 
| Madde hakkında, biraz evvel izah ettikleri gi

bi, Bedri Nedim Göknil'in bir tadil teklifi var
dır, evvelâ maddeyi sonra önergeyi okuyacağız. 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5417 sayılı ihtiyarlık Sigorta
sı Kanununun <2) nci maddesi aşağıdaki şekil-

I de değiştirilmiştir: 

j Madde 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda 
[ yazılı kimseler hakkında uygulanmaz: 
I a) Kanunla kurulu Emeklilik sandıklariyle 
' ilgilendirilenler ve bir kanuna dayanılarak te

kaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 
b) iş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 

süreksiz işlerde çalışanlar; 
c) Yılın her hangi bir devresinde tam ve

ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini 
azaltan mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 
200 gün çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilmiş bulunan kısımla
rında çalışan işçi ve hizmetliler; 

ç) 5212 sayılı Kanun ile 3659 sayılı Kanu
nun şümulü dışına çıkarılmış olan ve bu kanu
nun neşri tarihinde Medeni Kanun hükümlerine 
uygun şekilde tesis edilmiş emegli sandıkları 
mevcut bulunan millî bankalarda bu sandık
larla ilgilendirilmiş olarak çalışan memur, müs
tahdem ve işçiler. 
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BAŞKAN — önergeyi de okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sait Başak'm kanun teklifi ancak iki ban

kayı şümulü dahiline almaktadır. Halbuki bu 
hükmün bütün bankalara teşmili daha uygun
dur. 

Bu mütalâa ile aşağıda yazılı tadil teklifi
nin Kamutayın tasvibine -arzını dilerim: 

«Bankalar, kendi bünyelerinde bir emekli 
sandığı tesisleri varsa ve bu tesisin müntesip-
lerine sağladığı menfaat ihtiyarlık Sigortası 
Kanunundan daha üstün ise, bu gibi müesse
seler dilerse İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
şümulü haricinde kalmak hakkına maliktirler.» 

İstanbul 
Bedri Nedim Göknil 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen
dim, bugün Garb memleketlerinde mütemadi
yen genişlediğini müşahede,eltağimiz sosyal si
gortaların bir şubesi olan ihtiyarlık sigortası
nın vasfı farikı, mecburiyet prensibidir. Mec
buriyet, netice itibariyle umumiyeti şart koşar. 
Vahdete doğru bir gidiş, umumi surette Garb 
memleketlerinde, bu müesseselerin kurulduğu 
bütün memleketlerde müşahede edilmektedir. 

Şimdi, Bedri Nedim* Göknil arkadaşımızın 
verdiği önerge ile esasen birliğe,doğru gitmesi 
icabeden müesseseler için, kendi sahalarında 
.bankaların ayrı ayrı, küçük küçük sandıklar 
kurmalarına imkân verecek ' surette bir hüküm 
vaz'edersek, netice itjibariyle kurduğumuz, İşçi 
Sigortaları Kurumunun malî salâbetd tehlikeye 
düşebileceği gibi, küçük sandıklar halinde teşek
kül edecek olan bu banka sandıkeıklarmm işleme 
kabiliyeti de, buna dâhil sigortalıların hakları da 
tehlikeye düşebilir. 

Said Başak arkadaşımızın teklifine taraftar 
olmamıza - bendeniz de taraftarım - asıl sebep, 
bu sandık kurulmuş ve buna dâhil olan birçok va
tandaşların yıllardan beri beklenen hakları doğ
muş ve bu hakların intikali yapılmamış olması
dır. Bu sebeplerdir ki, doğmuş ve işlemekte bu
lunan bir sandığı, umumi olan işçi sigortala
rının dışında mütalâa etmeyi kabul ediyoruz. Fa
kat 'istikbalde aynı istikamette yürüyecek olur
sak, zannederim, 5417 numaralı Kanunla ku
rulan, çok eksikleri olduğu düşünülen işçi sigor
tası müessesesini tehlikeye düşürmüş oluruz. 
Garp memleketerinde birliğe doğru giden tema-
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yül önüne rastladığı küçük sandıkların hakla
rını çiğneyip geçmemektedir. Orada umumi olan 
sigorta müessesesi ile, evvelden doğmuş ve işle
mekte bulunan sigorta müesseselerinin araların
daki münasebetleri tanzim edici hükümler 
tesis edilmektedir. Binaenaleyh umumi sigorta
nın dışında küçük ve hususi sigortalıların mev
cudiyeti kabul edildiği zaman, gerek prim, ge
rekse aidat bakımlarından* her iki müessese 
arasında daima parelel hükümler vaz'edilir. Bu 
hükümler olmadıkça, ki bunu Bedri Nedim ar
kadaşımızın teklifine aleyhtar olduğumun di
ğer bir sebebi olarak arzediyorum, bu hükümler 
tesis edilmedikçe, kurulmuş bulunan umumi 
bir sigorta müessesesinin yanmasında kurula
cak müesseselerin hangi şartlarla ve ne suretle 
işleyeceği malûm olmadıkça, bu malûm olmadı
ğına göre, bankaların kendilerine ait sandık 
kurma hükmünün umumi sigrta müessesesi hü
kümleri içerisine sokmanın husule getireceği 
tehlikeyi teemmül etmek lâzımgelir. Teklifinin red
dini ve yalnız Said îîaşak arkadaşımızın bu iti
barla Bedrd Nedim Göknil arkadaşımızın teklifi 
üzerinde durulmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Namık Gedik. 
NAMIK GEDlK (Aydın)" — Muhterem ar

kadaşlar; Biraz evvel Hayrettin Bey arkadaşım 
bendenizin düşüncelerine tercüman olarak ko
nuştular. Sosyal sigorta mevzuunda olan mü
esseseler içinde hiç şüphe yok ki Ticaret Ban
kası ve iş Bankasının büyük bir hususiyeti var
dır. Bu hususiyeti nazarı itibara alarak yüksek 
heyetiniz kanun teklifinin, yapıldığı şekilde ve 
tümü hakkında görüşürken muvafık görmüş ve 
kabul etmiştir. Yalnız bizler Çalışma Komisyo
nunda bu meseleyi bahis konusu ederken iş ve 
Ticaret Bankaları hakkında tanınan bu hüküm
lerden sonra, ortaya çıkacak şu yolda yepyeni 
bir teklifin doğacağından endişe etmiştik. 

Arkadaşlar sosyal sigorta hükümlerini ve 
sigorta müessesesini emekli sandıklariyle tıpa
tıp mukayese etmemize imkân yoktur. Bir züm
renin haklarını, müktesep haklarını, gelecek 
haklarım tıpatıp sosyal sigortanın, Emekli San
dığı gibi, korumasına imkân yoktur. Çünkü 
küçük bir zümreyi değil, büyük bir kitleyi alâ
kadar etmektedir, istihdaf etmektedir. Bu iti
barla sosyal sigortalarda Sandığın bize temin 
ettiği imkânları ihtiyarlık Sigortası da temin 
etsin, ancak buna bundan sonra iştirak ederiz 
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gibi bir zihniyetin hâkim olması halinde bütün 
dünyada mevcut olması lâzımgelen vahdetin, 
ünifikasyonun bozulması muhakkaktır. Sosyal 
sigortalar, bugün çalışma hayatımız elemanları
nın arkasındadır, onların hamişidir. Bugün kuv
vetli bir bünye ile bunun içinde bulunan banka^ 
lan çıkarırsanız, müsamahalı teşmillere giderse
niz ayakta tutmaya mecbur olduğunuz iş ve sos
yal hayatımızı tehlikeye düşürürüz. Biz sosyal 
sigortalardan büyük hizmetler beklemekteyiz. 

Kanun tasarısının tümü görüşülürken Çalış
ma Bakanı, buraya gelmiş olan ve vazifelendi
rilmiş bulunan «Bureau International du Tra-
vail» m üç salahiyetli azasının noktai nazarını 
arzettiler. Bunlarla bendeniz de temas ettim; 
noktai nazarları şudur. Bütün dünyada teke tek 
kurulmuş olan bu müesseseleri birleştirmek va-
ziyetindeyiz diyorlar. Sağlık Bakanlığının bün
yesinde kurulması tasavvur edilen hastalık si
gortasının, sosyal hizmetleri bünyesinde toplı-
yan Çalışma Bakanlığında temerküz ettirilmesi 
fikrini tavsiye ettiler arkadaşlar. Binaenaleyh 
şimdi sayın arkadaşımızın teklifi kabul buyurul-
duğu takdirde, bizim açılmış o? an gediklere bir 
ikincisini, bir üçüncüsünü, bir beşincisini ilâve 
etmek lâzımgelecektir. 

Binaenaleyh arkadaşımızın teklifinin redde
dilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim Ticaret Komisyonu bu 
hususta ne buyuruyor1? 

TİCARET KOMİSYONU ADINA ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Ticaret Komisyonu ola
rak bizi en ziyade alâkadar eden mevzu, vatan
daş olarak sigorta haricinde kimsenin kalmama
sıdır. Bedri Nedim Göknil arkadaşımızın temas 
ettiği mevzuda, bankalar diledikleri takdirde 
ihtiyarlık sigortasına girebilecekler ve ihtiyar
lık sigortasının üstünde bir menfaat temin et
meyi istedikleri takdirde de, ayrıca bir emekli 
sandığı da kurabileceklerdir. Bizim istediğimiz; 
daima sefaleti refaha götürmektir. Devlet ola
rak biz, ihtiyarlık sigortasının asgari haddini 
garanti olarak almak istiyoruz. 

Çalışma Bakanlığının aktüer hesaplarını gö
remediğimiz için onların malî durumu hakkında 
maalesef bir şey söyliyemiyeceğim. 

Ticaret Komisyonu olarak mâruzâtımız bu
dur. 

BAŞKAN — Kabulünü mü istiyorsunuz, red-
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dini mi? İsterse sözcü komisyonun fikrini söyli-
yebilir. 

TİCARET KOMİSYONU ADINA ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, maksadımız* 
arzedeyim; bizim için prensip olarak daha ile
riye götürmeyi "komisyon olarak kabul edebili
riz. Yalnız şu şartla : İhtiyarlık sigortasiyle te
min edilmiş hakların temin edilmesi şartiyle. 
Onun üstünde kendi memuruna 40 lira yerine 
200 lira vereceğim derse bunu kabul etmemek 
için sebep yoktur. 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Ya banka if
lâs ederse? 

TİCARET KOMİSYONU ADINA ENVER 
GÜRELİ (Devamla) — Bu bankalar tesis senet
leriyle kurulmuştur, iflâsları önlenmişjtir. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Efendim, de
min de arzettim; sosyal sigorta, prensip itiba
riyle ihtiyari sigortalardan değildir. Bunun tat
biki mecburidir. Biz işçi zümresini ihtiyarlık 
sigortası tatbika Jbaşlandığı zaman, bunun hak
kında işçi arasında bir anket açsak sizi temin 
ederim ki, bunun tatbik edilmemesini istiyenler 
% 60 - 70 i bulacaktır.* Bu 'ihtiyarlık sigortası
nın bankalarda tatbiki da aynı isteksizlik ve mu
halefetle karşılanmıştır. Bu temayüller karşı
sında bunun mecburi olarak tatbik edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur; ' Bu itibarla bunun ihti
yari olmasının doğru olamıyacağmı hatırlatmak 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Bedri Nedim 'Göknil'in teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul' edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun şümulünden hariç tutulan 
millî bankaların memur ve hizmetlilerinin İşçi 
Sigortaları Kurumuna ödedikleri sigorta prim
lerini ödiyen müesseselere hak sahiplerine ve
rilmek üzere (ödemiş oldukları tazminat var ise 
tevkif edilerek) geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok, 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Geçici madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2, — Bu kanun yayınlandığı tarihi 
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takip eden ayın ilk 'gününden itibaren yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Oyunuza ar
zediyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

2. — Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğ
lu'nun İçtüzüğün 53 ncü maddesinin yorumu 
hakkında önergesi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (4/134) [1] 

BAŞKAN — Efendim, raporun tümü hak
kında söz istiyen var mı? 

RAİF AYBAR (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Raif Bey. 
RAÎF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, Dilekçe Komisyonu sözcüsü olarak mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Efendim, Dilekçe Komisyonunuz teşekkül 
ettiğinde, Dilekçe Komisyonunda 13 bin kadar 
müterakim dilekçenin yıllar ve yıllar boyunca 
talik edilerek intaç edilmemiş v-aziyette bulun
duğunu anladı. Bunun üzerine Dilekçe" Komis
yonu mesaisini tanzime matuf olarak İçtüzük 
ve Anayasa hükümlerinin, Dilekçe Komisyo
nuna vermiş olduğu vazifeler üzerinde durmak 
suretiyle bu gecikmelerin neden ileri geldiğini 
inceledi ve kendi anlayışına göre gördü ki ; Di
lekçe Komisyonu işleri, lüzumundan fazla for
malist ve hattâ içtüzük hükümlerine istinat et-
tirilemiyecek mahiyette formalist bir görüş ne
ticesi olarak bâzı tıkanıklıklara sebep olmuş
tur. Haddizatında kolayca cevaplandırılabile-
cek mevzularda, Meclise ve Arzuhal Encüme
nine gelmemesi icabeden hususlarda bile bu tı
kanıklık dolayısiyje vatandaşa yıllarca müsbet 
veya menfi, cevap verilmemek vaziyetine dü
şülmüştür. 

Bu mevzu îçtffizüğün 53 neü maddesinin bi
rinci fıkrasını, Anayasanın 54 ve 82 nci mad
delerinin ışığı altında, yeni bir anlayış ve me-

. [1] 181 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadîr: 
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totla halle giden bir yola girdik. Fakat bu yo
la iltihak etmiyen, biraz sonra açıklıyacağım 
şekilde, birkaç arkadaş muhalefet ettiler. Biz 
muhalefet devam etmesin, bir encümen içinde 
böyle bir muhalefet iştibaha mahal verecek bir 
şekildir, böyle çalışmıyalım, dedik ve arkadaş
larımızdan rica ettik, dedik k i ; ferden bunu 
talep edebilirsiniz, bu itibarla talep «din ve 
Anayasanın 53 ncü maddesinin tefsirini istiye-
lim, bu suretle Meclis bu mevzu üzerinde katı 
noktai nazarım belirtsin. Bu şekilde Yusuf 
Karslıoğlu arkadaşımızın talep ettiği tefsir, 
Anayasa Komisyonundan bugün bir rapor ha
linde yüksek huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Tefsir talebi karşısında Anayasa Komisyo
nunun raporu İçtüzüğün 53, 56 ve 57 nci mad
delerinin ve. Anayasanın 82 nci maddesinin hü
kümleri sarih olup tefsire mahal bırakmıyaca-
ğı merkezinde olarak, şimdi okunduğu şekilde 
tecelli etmiştir. Bu raporun böylece kabulü ha
linde ve raporun içinde de açıkça şu noktanın 
zikredilmiş bulunması dolayısiyle artık, biraz 
ilerde arzedeeeğim şekildeki Dilekçe Komisyo
nu faaliyetini değiştirmesi ve tefsire mahal 
yoktur kararının muhtevasına ve mânasına: göre 
çalışma icabedecektir bu itibarla Yüksek Mec
lisin hassasiyetine ve iç çalışma fonksiyonuna 
ve Meclise hitap eden dilekçilerin hukukuna mü-
mas mahiyeti ile mevzuun genişçe müzakere edil
mesi lüzumuna kaani olarak Dilekçe Komisyo
nunun noktai nazarını müdafaaya cesaret edê -
ceğiz: 

Efendim; Anayasanın 82 nci maddesi, eski 
metinden okuyorum: 

«Türkıler gerek şahıslarına gerek âmmeye 
mütaallik olarak kavanin ve nizamata muhalif 
gördükleri hususatta merciine ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine münferiden veya müçte-
mian ihbar ve şikâyette bulunabilir. Şahsa ait 
olarak vukubulan müracaatın neticesi müstediye 
tahriren tebliğ olunmak mecburidir.» Diyor ve 
yine 54 ncü maddenin ikinci fıkrasiyle «mahke
melerin mukarreratmı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile 
tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına mü
manaat edemezler» diyor. 

Şimdi şu 82 nci maddedeki hakkı müracaatın, 
ihbar ve şikâyet ıstılahlariyle ifade edilen hal-

| lere maksüriyeti ve 54r ncü maddenin de mahke-

— » ™ 
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me kararlarına mütaallik alanlar hususunda 
Meclisin hiçbir suretle vazifeli bulunmadığı, 
hükmü muvacehesinde İçtüzüğün 53 ncü madde
sini beraberce okuyalım: 

Elli üçüncü madde — Encümen: 
1. Bidayeten Hükümete, Şûrayi Devlete, 

mahkemelere ve Divanı muhasebata verilmeleri 
iktiza eden arzuhalleri ait olduğu makamlara 
tevdi; 

2. Gerek re'sen icranın son kararma itiraz 
ve şikâyeti mutazammm evrakı ve gerek ait ol
duğu makamlardan verilen cevapları ruzname-
sine ithal; 

3. Arzuhalin bir encümene havalesi lâzım-
geldikte bu muameleyi ifa; 

4. Tâyini muameleye mahal olmryan arzu
halleri intaç eder. diyor. Biz bu 53 ncü maddenin 
birinci fıkrasında, şu .arzettiğim fıkrasındaki 
hükmü Anayasanın demin arzettiğim ana hü
kümleri muvacehesinde şöylece mütalâa ettik: 
Evvel be evvel yani bidayeten Hükümete müra
caat edilmesi, Hükümetin salahiyetli1 mercii ni
hai ve ılâzimülicra karariyle karşılaşılması, ve 

' yahut mahkemeye gidilmesi gibi hallerli açıkça, za
hir şekilde, dermeyan ettirmeğe müsait olan mü
racaatlar üzerine, Meclisin ne icra organını mu
rakabe fonksiyonu bakımından, ne de 54 ncü 
maddedeki adalet mekanizmasının istiklâli bakı
mından Dilekçe Komisyonunun yapacağı bir i | 
olmadığı içindir ki, bu kabîl müracaatlar karşı
sında komisyon sadece tevdi gibi bir vazifenin 
içindedir. 

îkjnci fıkra, bu tevdiin bundan ibaret bulun
duğunu ve komisyonca ancak bu gibi müracaat
lar karşısında, yani tesadüfen, yanlışlıkla, hata-
en, bilinmemesi yüzünden, gelmiş olan müraca
atları ait oldukları yerlere vermek gibi bir vazi
fe. ve hal içinde bulunduğunu ikinci fıkra teyit 
eder mahiyette görülmektedir. Çünkü ikinci fıkra 
diyor k i : Gerek re'sen icranın son kararma iti
raz ve gerek alt olduğu makamlardan verilen 
cevapları rüznamesine ithal eder, diyor. Bir 
tasarruf mevcut olmadıkça her hangi bir ihti
male veya her hangi bir temenniye dayanan, 
ilerde, yazılı misallerini arzedeceğim; istidaları 
Hükümete tevdi edip bir istizah mevzuu yapmak, 
bunlara verilecek cevaplar üzerinde karar almak, 
bu kararları İçtüzüğün 56 - 57 nci maddesi hü
kümleri mucibince tabettirmek, tevzi edilen ka-
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rarlar arasına sokmak, kespi katiyetini bekle
mek gibi haller içerisinde haddi zatında Meclisçe 
yapılacak bir fonksiyona, icra edilecek bir fonk
siyona hitap 'etmiyen vatandaş dileklerinin, 
yıllarca maksat hilâfına olarak ve metin de pek 
müsait olmadığı halde, muallâk tutulmasına ce
vaz vermek olacaktır. 

Gerek İçtüzüğün 53. maddesinin birinci fık
rasına, [Bilhassa Anayasanın 54 ve 82. mad
delerinin ışığı altında], muhalif olmadığına ve 
Anayasa Komisyonunun zannı ve beyanı hilâ
fına olarak da meselenin tefsirden uzak bu
lunduğuna ve noktai nazarımızı reddetmek hu
susunda icabettiği ve beyan edildiği kadar da 
vazıh olmadığına kaani olarak şu tatbikatı 
yapmaktayız: 

Eğer elimize gelmiş dilekçenin kesinleşmiş 
veya kesinleşmemiş bir mahkeme kararma ikti
ran ettiği vazıhan anlaşılmakta ise, Anayasanın 
54. maddesi sarahaten biz' böyle bir mevzu 
üzerinde Meclis olarak, Dilekçe Komisyonu ola
rak değil, yalnız Meclis olarak da her hangi bir 
tağyir, tebdil veya infazın tehiri gibi bir sa
lâhiyetten menetmiş bulunduğuna göre bir 
muamele yapamıyacağımız evvelâ ve bidayeten 
meydandadır Şu ha1 de ne oluyor bu iş diye 
Adliye Vekâletine sorup, Adliye Vekâletinin de 
Çemişgezek Müddeiumumisine sorması ve bu 

' suretle bir buçuk sene sonra bize vereceği ce
vap üzerinde bir karar vermek, basmak, neş
retmek ve itiraz müddetini geçirmek ondan 
sonra üç buçuk sene sonra dört sene sonra va
tandaşın cevabını eline göndermenin ne icabı 
maslahatla, ne de metinle irtibatı bulunduğuna 
inanmadık. 

Dedik ki, bu gibi dilekçeler için şu vaziyette 
bir tebligat yapakm: (B. M. Meclisine verilmiş 
ve komisyonumuza havale edilmiş dilekçeniz in
celenerek kaza mercilerince tetkik edilmiş ve 
karara bağlanmış bir işe taallûk ettiği anlaşıl
mıştır. Böy^ bir karara müdahale Anayasanın 
54 ncü maddesinin ikinci fıkrasının sarahati 
karşıs'nda mümkün değildir. Dilekçenizin ve 
muamelenin bu bakımdan yürütülmesine imkân 
görülmemiştir). 

Bu suretle vatandaşa kendi durumunu biran 
evvel, ne İçtüzüğü, ne hakkı şikâyeti, ne hakkı 
ihbarı ve ne de icrayı murakabe gibi bir Meclis 
fonksiyonunu, ne de Anayasayı katiyen zedeleme-

I den en seri yoldan,'hak ziyama da meydan verme-
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den vatandaşa vaziyetini tavzih ve tanzim ede
cek bir neticeyi tebliğ ediyoruz. 

İkinci kullandığımız formül; haddizatında ka
za salâhiyetine hitabetmesi lâzımgelen ve mut
lak bir kaza merciinin kararında netice bulabi
lecek olan mahiyeti, böylece vazıh olan işlerde, 
kendisine kaza merciine müracaat edilmesi yolun
da ayrı bir formül ile cevap vermek suretiyle bu 
tevdi kelimesine yani, 53 ncü maddenin birinci 
fıkrasına dayanarak bir netice tebliğ ediyoruz. 

Bir de, hiçbir idari tasarruf, hiçbir idari kara
ra mevzu olmamış ihbar veya şikâyet mahiyetin
de bile bulunamıyacak, sadece bir temenni, sa
dece akla gelmiş bir beyanın yapılmış olması, gibi 
vaz.h mânâ taşıyan hususlarda veya tekemmül et
memiş icrai kararlarda, meselâ 2311 numaralı 
Kanunun tatbikma mütedair bir işde muayyen 
icra mercilerince veriecek kararlarla karşı karşıya 
gelmemiş olduğunu söyliyen vatandaşın müraca
atı bu mevzu üzerinde Meclisçe her hangi bir ka
rar verilmesini mucip bir hal olmad.ğı aşikâr kı
lar. Bu itibarla biz onlara diyoruz ki, evvel beevvel 
Bakanlığa veya alâkalı mercilere istidanı tevdi 
ettik, evvelâ icranın salahiyetli mercilerinin kara
rını al nız, eğer bu kararın kanuna mugayereti 
hakkında bir fikre sahip olursanız o takdirde Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğ'nce Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmek hakkınız mahfuzdur, 
diyoruz. Üçüncü bir şekil olarak da bunu yapıyo
ruz. Hülâseten arzettiğim bu duruma mümas öy
le müracaatlar vardır ki, onlara nasıl bir hak an
layışı ve İçtüzüğü zedelemeden vatandaşa nasd 
cevap verdiğimizi tebarüz ettirmek için birkaç 
misal arzetmeme müsaade buyurunuz. Vatandaş 
meselâ diyor ki : 

Sünger ihracına 1948 senesinde, müsaade edil
memişti. Korkarız ki, 1949 da da bu müsaade 
verilmiyecektir. Bu müsaade verilse iyi olur di
yor. Şimdi bunu biz Ticaret Bakanlığına sorsak, 
Ticaret Bakanl ğı memleketin iktisadi politikası
na göre 6 ay sonra ihraca müsaade edilip edilmi-
yeceği hakkında bir cevap verse, bu yazımızı bir 
iki ay sonra cevaplandırsa, biz icrayı mu
rakabe fonksiyonumuzu çal ştırıp toplıyacağımız 
malûmata göre bunlar üzerinde bir karar versek, 
o kararı bir ay kararlar cetvelinde kaldıktan son
ra katiyet kesbedip kendisine tebliğ etsek, neşret-
sek formalite tamamlanmış olacaktır fakat bu 
tarz hareketle İçtüzükle hiç alâkası olmıyan bir 
görüşü buna mesnet yapmış olmaz mıyız?. 
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• Biri, buğday fiyatlarını zamanında tâyin 

edin, diyor. Bu, bir Hükümet politikasıdır. 
Her hangi bir vatandaşın aklına geliyor, söy
lüyor. Bugün biz böyle bir arzuhal alınca, ba
kanlığa gönderiyoruz, tevdi ediyoruz ve vatan
daşa; eğer bakanlıkça bu mevzuda alınacak 
kararda şahsan veya âmme hukuku adına her 
hangi bir vaziyet hâsıl olursa Büyük Millet 
Meclisine müracaat hakkınız mahfuzdur, diye
rek ayrıca tebliğ yapıyoruz. 

Çon enteresan müracaatlar vardır. Bu Ko
misyona gelmeden evvel bendeniz de tahmin 
edemiyordum, bu kadar olacağını. Meselâ bir 
vatandaş diyor k i ; 3 bin liraya malolan şerbet
çi takımlarım ziyana uğradı, Meclisçe tazmi
nini isterim, diyor. Böyle bir muameleyi, böyle 
bir müracaatı şu veya bu. formalitenin eşiğin
de dolaştırarak kendisine hak verilmesi ihti
maline kapılmış olan bir vatandaşın yüreğini 
de hali intizarda bırakıp karara lâyık işlerin 
de yolunu tıkayarak ve mutlaka Meclisçe bir 
karara bağlanması lâzım diye, binlerce dosya
nın daha intaç edilmez hale gelmesine meydan 
vermek, ne İçtüzük, ne de maslahata uygun
dur. Çünkü hukukta eski bir kaide vardır; 
modern hukukta da câri diye iddia edilebilir. 
Bir şeyden maksat ne ise hüküm ana göredir, 
derler. Burada maksat bu metni bu suretle an
lamayı âmirdir. Anayasa Komisyonu «tefsire 
mahal yoktur, bu itibarla Dilekle Komisyonu, 
yapılan her işlemi bir karara bağlayıp bu ka
rar Tüzük hükümlerine göre neşredilmeli ve 
neşir tarihinden sonra kesbi katiyet etmelidir 
ve vatandaşın eline geçmelidir» demektedir. 
Halbuki ne İçtüzük, ne de Anayasa bunu he
def tutmuş değildir. Bence bu yol hatalıdır. 
Ana Dilekçe Komisyonu sözcüsü olarak ben 
kendi noktai nazarımızı arzediyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

I No. h DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ABDULAH AYTEMİZ (Maraş) — Muh
terem arkadaşlar, Eaif Aybar gibi hatip bir 
zatı dinledikten sonra benim sözlerim sizleri 
sıkacaktır, tahammül tavsiye ve rica ederim. 

Evvelemirde Makamı Riyasetten bir temen
nide bulunacağım : 

Biliyorsunuz ki, Meclise gelmiş, ve birikmiş 
ve yıllanmış işleri çıkarmak temizlemek için 
Yüksek Meclis 1 ve 2 numaralı Dilekçe Ko
misyonlarını kurarak bunları daimî Dilekçe 
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Komisyonunun yardımına vermiştir. Bu üç ko- J 
misyon faaliyete geçtikten sonra aralarında 
esaslı ve mühim farklar hâsıl olmuş, ihtilâflar 
baş göstermiştir. Bilhassa huzurunuza gelen bu 
işten daha ehemmiyetli ve buna takaddüm ede
cek daha bir mevçu da vardır ve bu bilâhara 
halledilmesi pek zaruri olan bir meseledir, 
vazife meselesdir. Kararların mutlak surette 
cetvele ithal edilmesi lâzım mı meselesi, tâli 
bir meseledir ki bugün huzurunuza gelen me
sele de budur. 

Fakat Komisyonlardan bâzıları, bilhassa [ 
daimî komisyonla 2 numaralı komisyon birbir
lerinden farklı olarak işleri tetkik etmektedir
ler. 2 numaralı komisyon, bütün müracaatları 
neticelendirip haftalık cetvele kararını der-
cetmeyi esas vazifesi dâhilinde görüyor. Hal
buki o işin mümasili bir işi, başkanı bulundu
ğum 1 numaralı Komisyon vazife haricinde 
görüyor ve reddediyor. Bu muhalefet ve mü-
bayenet vatandaşlar arasında bir suizannı in
taç ve tevlit edecek mahiyet arzedeeektir. Çün
kü, bu işlerin bir içtihat ve takdir mahsulü 
olduğuna vâkıf olmıyan vatandaşlar diyecekler
dir ki, hâmisi olanların işi görülüyor, kimse
sizlerin işi bastan savuluyor. Bu türlü birta
kım şeyler hâtıra gelecektir. Farkların iki üç 
komisyon arasındaki ilmî ihtilâftan ileri gel
diğini bilmek alâkalılar için mümkün olamı-
yan birşeydir. Binaenaleyh bu mahzuru önle
mek, komisyonlar arasında vahdeti, içtihadı, 
ittıradı temin etmek için Yüksek Başkanlığın 
kendi salâhiyetini kullanarak 2 - 3 komisyon 
arasındaki ihtilâfları Meclise intikal ettirmek 
suretiyle onların halli yolunu temin etmesi 
iktiza eder 

ÜÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Tev-
hidi içtihat. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Tü- I 
züğün 28 nci maddesi sarihtir. 

Bu maddede, mütaaddit komisyonlar arasın
da ihtilâf hâsıl olduğu takdirde bu anlaşmazlı
ğın Başkanlığın müdahalesi ile Heyeti Umumî-
yeye intikal ettirilmesi ve orada halli icabeder 
denilmektedir. 

Makamı riyasete karşı bu temenniyi izhar 
ettikten sonra esasa geliyorum: 

Dilekçe Komisyonunca verilen kararların 
umumiyetle haftada bir tanzim edilen cetvele ! 
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mutlak surette ithali lâzım mıdır, değil midir? 

Bir numaralı komisyonla daimî komisyon 
arasında fark yoktur. Asıl Geçici iki numaralı 
komisyonla Daimî Komisyon arasında ihtilâf 
vardır, iki numaralı komisyon bütün kararları 
cetvele geçirmektedir. Daimî Komisyon ve bir 
numaralı geçici komisyon ise ittihaz olunan ka
rarların mahiyetini nazara alıyor. 

Raif Bey meseleyi ve kanun meddelerini izah 
ettiği için bunları tekrar etmek suretiyle sizle
ri rahatsız *etmek istemem. Fakat müsaadenizle 
meselenin lâyıkiyle izahına medar olmak üzere 
iki üç maddeyi tekrarlamak her halde faydalı
dır. 

Meclis, bütün teşkilâtın hususi kanun1 arla 
vazifesini tâyin ve tesbit ettiği gibi intizamı âm
meye taallûk eden vazifede de kendi hududunu 
çizmiş, Anayasa ve onu teyit eden İçtüzük hü
kümleriyle kendi kendisinin vazifelerini tahdit 
ve tâyin etmiştir. Binaenaleyh vehleten bu mad- • 
deleri böyle hikâye etmenin, nakletmenin hâdise
ye ne taallûku var denebilir. Bendeniz taallû
kunu mülâhaza edeceğim, bilâhara da neticeyi 
arzetmekle aradaki münasebet iyice anlaşılacak
tır zannederim. 
. Meclis kanun yapmak salâhiyetini haizdir 
ve bu salâhiyetini bizzat kullanız. Fakat icra sa
lâhiyetini bilvasıta kul.anır. Şu halde Meclisin 
doğrudan doğruya vazifesi kanun yapmaktır. 
Ancak bâzı hususlarda bizzat icraat yapacağı da 
26 neı madde de tadadi bir surette zikir ve tas
rih edilmiştir. Her hangi bir vatandaş gerek 
kanunlara, gerek şahsına vâki bir tecavüzden 
veya kanuna sarih bir muhalefetten dolayı şikâ
yete lüzum görürse veyahut hakkının yerine ge
tirilmediğinden, ihmal edildiğinden müşteki 
olursa merciine müracaat hakkı ve Meclise 
karşı da şikâyet hakkı vardır. Bu şikâyet üze
rine Meclis Başkanı dilekçesini Dilekçe Komis
yonuna gönderir. Dilekçe Komisyonu da dört 
bendde zikredilen vazifesini, işin mahiyetine gö
re yapar. 5 

Bendler şudur: 
1. Komisyon ilkin Hükümete, mahkemeye, 

Şûrayi Devlete, Divanı Muhasebata gönderil
mesi lâzımgelen dilekçeleri buralara gönderir. 

2. îcra kuvvetinin son kararma karşı itiraz 
vâki oldukta, bu hususa müteallik şikâyet ve 
itirazları gündemine alır. 

3. Hâdisenin icabı, işin başka bir Komisyo-
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ha gönderilmesini gerekli görüyorsa o komis
yona gönderir. 

4. Bir işlem yapılmasına lüzum görülmiyen 
bir mesele üzerinde de kararını bu suretle verir. 

Binaenaleyh Komisyonun vazifesini 53. mad
de şu suretle zikir ve tasrih etmiş bulunmakta
dır. Bundan başka bir de 56 ve 57 nci maddeler 
vardır. Bu iki maddeden de bahsetmek lüzum ve 
zaruretini hissetmekteyim. 

56 ncı madde: (Meclise sunulan dilekçeler 
üzerinde tetkikat yapan komisyon* haftada bir 
cetvel tanzim eder ve bu cetvelde işin mahiyetini, 
alâkalının hüviyetini ve ısdar ettiği kararı ve 
mucip sebeplerini gösterir ve bu suretle bastır
dığı cetveli milletvekillerine ve vekâletlere gön
derir.) der. 

Mütaakıp maadde: (Bu dağılmadan itibaren 
bir ay zarfında her milletvekili, mahiyeti ne 
olursa olsun, verilen kararın itiraz suretiyle 
heyeti umumiyece tetkikini istiyebilir. Bir ay 
zarfında müracaat etmediği takdirde komisyon 
kararı kesinleşmiş sayılır.) denmektedir. 

Hâdisenin kanuni delilleri bu suretle kısaca 
arzedildikten sonra; aziz arkadaşlar, beşerî mü
nasebet, hâdisatı hukukiyye, medeni muamelât, 
bun1 ardan tevellüt eden niza ve ihtilâfların mer
ciini dört esasa irca etmek kabildir ve bunla
rın dışında kalan meseleler de pek mahduttur: 
Adlî, askerî, idari ve malî... Binaenaleyh, gerek 
fertler arasında, gerekse fertle Hükümetin şu
beleri arasında tahaddüs eden her hangi bir 
ithilâf malî mevzuata taallûk ederse onun bir 
yolu var. İtiraz Komisyonuna gider, daha sonra 
Temyiz Komisyonuna gider, o da mükellefi tat
min etmemişse iş Şûrayi Devlet tarafından tet
kik edilir. Binaenaleyh malî işlere mütaallik 
ihtilâflar; Devlet teşkilâtında bir mevkii mahsus 
alan bu yolla hallü fasledilir. Şu halde neticesi 
Şûrayı Devlete müntehi olur. Şûrayi Devletin 
filhakika adı mahkeme değildir. Fakat mahke
me sıfat ve salâhiyetini haiz olduğu, Şûrayi 
Devlet Kanunun zannedersem 22 nci maddesin
de tasrih edilmiştir; Binaenaleyh adı idari bir 
addır, fakat işi kazaidir. Şu halde mahkeme 
hükmündedir. 

Askerî Temyiz Mahkemesi; askerî merciler
den geçen ve nihayet Askerî Temyiz Mahke
mesinde nihayet bulan hususlarla, askerliğe mü
taallik işlere bakar. Bu da bu suretle neticele
nir. Şu halde gerek askerî ve gerek adlî mah-
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kemelerden ve Divanı Muhasebatın hesap mah
kemesinden verilen kararlar, bütün bunlar, 
umumiyetle Meclisin vazifesi haricinde, tetkik 
sahasının dışında kalan katî ve mansus mese
lelerdir. 

Anayasanın 8 nci maddesine göre yargı 
hakkı; bağımsız mahkemeler tarafından kul
lanılır. Binaenaleyh hakkı kaza doğrudan doğ
ruya milletten alınır, telâkkii tasarruf millet
tendir. Arada Meclisin tavassutu dahi yoktur. 
Bundan dolayı, 54 ncü maddenin sarahati veç
hile hâkimler, hükmünde müstakildir, hiçbir 
müdahale caiz değildir. Binaenaleyh verilen 
hükümler, eski tâbirle söyliyeyim, yenisini 
söylemek biraz zordur; tebdil, tağyir, tehir ve 
tadil edilemez ve hükmün icrasına engel oluna
maz. Şu halde şu dört esasa irca ettiğim hu
suslar, mahkeme hükmü olmaları itibariyle, 
Meclisin murakabesinden hariç tutulmak lâ-
zımgelir, hiçbir suretle Meclisten geçemez. Hal
buki Dilekçe komisyonlarına .* müdevver olarak 
15 senedenberi birikmiş, yıllanmış işler arasın
da asgari % 90 - 95 i bu hususlara müteferri 
ve mütaalliktir. Binaenaleyh bizim bulunduğu
muz komisyon; böyle hükme taallûk eden, 
mahkeme unvanı altında vazife gören makam
lara ve murakabe mercilerine tâbi olan husus
lara mütaallik şikâyetleri dinlememektedir. 
Çünkü dinlemek vazifeli olmaya mütevakkıftır. 
Sadece hâdiseyi, işin mahiyetini anlamakta ve 
keyfiyeti ilgiliye bildirerek vaziyetten haber
dar etmektedir. Bu hususlara mütaallik karar
ların cetvele dercine lüzum var mı? Niçin lüzum 
olsun? Aynı zamanda fayda nedir? Asla fayda 
mutasavver değildir. Yalnız fayda mutasavver 
olmamak kâfi mi? Gerçi fazla mal göz çıkar
maz, diğerleri meyanmda fazla olarak bunları 
da ithal edin, denebilir. îyi ama, bu zararlı bir 
maldır, bu yerinde kalsın, çünkü fuzuli yere 
emekler sarfına sebebiyet veriyor. Üzerinde 
konuşuluyor, daktilo yazıyor, kâğıtlar sarf edi
liyor. Bu şekilde bütün emekler ve masraflar 
heder olacaktır. Binaenaleyh bu israfa ve kır
tasiyeciliğe son vermelidir. Bu kabîl işler ka
tiyen cetvele giremez. 

İkinci olarak, Komisyonumuz, ittihaz ettiği 
mukarreratm mevzularını nazara alarak onları 
üçe taksim etmiştir. Bunların başlıcası % 90 ı 
teşkil eder. 

Meselâ, öyle bir şikâyet, ki temenni ve ar-
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zu izharından ibarettir. O arzu ve temenninin 
yerine getirilmesi ise mümkün olmadığı için bu 
kabîl istekler karşısında ne yapılabilir? «Tekrar 
evlenmeme Meclisten müsaade istiyorum.» diyor. 
(Gülüşmeler). (Babamın kabrinin nakline karar 
verilsin) diyor. (Ben fakir düştüm, bana serma
ye veriniz diyor...) Bunlar hakkında yapılacak 
hiçbir şey olmadığı için komisyonca muamele 
yapmaya imkân yoktur ve keyfiyetten kendi
leri haberdar ediliyor. 

İkinci kısım da bu... 
Üçüncü kısım, kanun teklifi hususudur. Bu 

gibi işleri karara bağlamakta tereddüt etmiyo
ruz. Bir de Meclisin vazifeli olup olmadığını 
kestiremediğimiz ve yahut milletvekili arkadaş-
Harımızdan her hangi bir zatın hakkı takdirine 
dayanarak Meclisin vazifesi dahilinde görmesi 
ihtimali mevcut olan işleri cetvele ithal etmek
teyiz. Bu sebeple üçe ayrılmaktadır. 

Efendim, Yüksek Meclis, mütehassıslardan 
müteşekkil komisyonlar teşkil etmiştir. Komis
yonların biraz da ttereübe ve bilgisine itimat et
mek, onlara takdir hakkı tanımak lâzımdır. 
Yüzde yüz Meclisi alâkadar etmiyen işlerde 
Meclisi neden işgal edelim? (Kimin namına va
zife ifa ediyorsunuz? Sesleri). Efendim yüzde 
bir veya binde bir ihtimal de olsa cetvele koya
lım ama, iştiba'ha mahal vermiyecek kadar açık 
olan işleri cetvele ilâve ederek huzurunuza getir-
miyelim. Çünkü arkadaşlar kanunlar, lâfızla 
değil, mâna ve ruhla yürür, hâdisata bu su
retle tatbik edilir. Lâf, hepimizin bildiği şeydir 
ama söylemek de zarurettir. Lâfız nihayet bir 
şeyin zarfı gibidir, mâna ve maksat onun maz
rufu mesabesindedir, itibar, zarfa mı, mazrufa 
mı? Binaenaleyh, Anayasa Komisyonunun, bü
tün kararların cetvele ithali hakkında edindiği 
kanaatin mesnedi, 57 nci maddedeki : (Verdiği 
karar ne Olursa olsun) sözüdür. 

Mademki mahiyeti ne olursa olsun, madem ki 
komisyondan çıkmıştır, komisyondan çıkan ka
rarın, bu'idareye göre behemehal cetvele ithali 
lâzımdır. Biz, böyle düşünmedik, hayır. Eğer, 
kanun vâzıının maksadı bu olsa idi, yani muhali 
mutlakı dahi istiyen bir adamın açık kanun 
hükümlerine aykırı olan bu talebinin varit olup 
olmadığı hakkındaki kararın behemal cetvele 
girmesini vâzıı kanun düşünmüş olsa idi arka
daşlar, bu ibare 57 nci maddeye dercedilmezdi. 
56 nci madde, cetvelin muhtevasını beyandan 
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ibarettir. Cetvele ne gibi şeyler dercedilecektir? 
Açıkça bundan bahsediyor. Binaenaleyh kararın 
mahiyeti ne olursa olsun, sözünün yeri 57 nci 
maddede değil, 56 nci maddede idi. Dilekçenin, 
verilen kararın mahiyeti ve sairesi demekle bera
ber, her ne mahiyette olursa olsun verilen karar
la bu cümleyi orada gösteriyor. Binaenaleyh bu 
cümleyi* orada göstermemekle bütün kararların 
o cetvele girmesi maksut değildir. Böyle olsa idi 
açıkça ifade ederdi. O zaman bizim de birşey de
meye hakkımız olmazdı. 

öyle dahi olsa idi ben, lâfızdan ziyade mâna 
ve maksadı tercih ederdim. Yine üzerinde durur, 
biraz tevakkuf eder geçerdim. Çünkü mâna ve 
ruh itibariyle faydasız şeylerle iştigal etmek abes 
birşeydir. Birşey ki fayda asla mutasavver de
ğildir, böyle faydasız, lüzumsuz, fuzuli hareket
lere sebep ve mâna yoktur. 

Çünkü ne israf olunacak vaktimiz vardır, ne 
emeğimiz ve ne de kâğıdımız vardır. Tasavvur 
buyurunuz ki 486 mebus vardır, bunlara ayrı 
ayrı karar vererek dağıtmanın müşkülâtı bedi-
hidir. Çünkü gelen işlerin % 95 i mahkemeye ait, 
Şûrayi Devlete ait işlerdir, hep bu kabildir. Biz 
bunları bir cetvel halinde çıkarıyoruz, bunlara 
ayrı ayrı kararlar yazmak birer satır da olsa 
emek istiyen bir iştir. Binaenaleyh biz bu işte 
vâzıı kanunun maksadını nazara aldık ve böyle 
bir tasnif yaptık, arzettiğim gibi bunları üçe 
ayırdık, lüzumlu olan şikâyetleri ve buna müte
dair kararları ayırdık. Biz bu hususta bir pren
sip kararı verdik, bu hâdise hakkında bir karar 
vermeye salâhiyetimiz yoktur dedik. Ama içi
mizden birimiz ufak bir tereddüt edersek cetvele 
ithal edelim. Şu halde kanunun mâna ve mefhu-
miyle hareket edersek bunun böyle olması lâ
zımdır. 

Arkadaşlar; şimdi adaleti tarife mi çıktınız?, 
diyeceksiniz. Fakat ben bu mevzuda konuşaca
ğım. Herkesin malûmu olan hakikatlar söyle
nirse malûmlarla meçhuller halledilmiş olur. 
Adalet; en seri bir zamanda bir hakkın yerine 
/getirilmesinden ibarettir. Senelerce sürünen bir 
hak sahibi hakkını neden sonra alabilmiş ise 
her halde bu, hakkına kavuşan bir adam için 
zevk olmaktan çıkmıştır. Hakkına kavuştuğu 
zaman tebessüm dahi etmez. Nenden? Seneler 
geçmiş, binbir külfet ve masraf etmiş de ondan. 
Binaenaleyh, kısa yoldan süratle intaç edilen 
işlerde adalet olur. Kırtasiyecilikten bahseder 

— 25 — 
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dururuz. Kırtasiyeciliği her devirde tenkid ede
riz. Fakat hiçbir zaman nazari hududu, konuş
ma hududunu geçememekteyiz, işte ben şimdi 
nazari olarak kırtasiyeciliğin aleyhinde bulunu
yorum. Fakat müsaadenizle ameli bir misal ar-
zedeceğim. 

Bundan bir kaç ay evvel İcra ve îflâs Da
iresinde çok ibretli bir mesele mevzuubahis ol
muştur. İbret verici bir misal olduğu için söy
lüyorum. 26 gün zarfında İcra ve îflâs Daire
sinden Münakalât Vekâletine bir kâtibin nakli 
dolayısiyle infikâkinde mahzur olup olmadığı 
soruldu. 

Arkadaşlar, ben de telefonla ve bizzat bu 
işe tavassut ettim. Ancak 26 gün zarfında infi
kâkinde mahzur olmadığı cevabı alınabildi. Ne
den? Münakalât Vekâleti Adalet Bakanlığından 
sordu, Adalet Bakanlığı Başsavcıdan, orası da 
başreisten, başreis kâtibi umumiden, o da daire 
reisinden, daire reisi de başkâtipten sordu, aynı 
kanalla döndü. Bunca mesai ve gayretime rağ
men 26 günde nihayet buldu. Çok ayıptır, faci
adır. Hakikaten bunun bir yolunu bulmak, kes
tirme yolunu bulmak lâzımdır. 

Sırasa geldiği için söylüyorum. Beş ay son
raya talik edilen muhakemeler de vardır. 

Şu halde milletvekilleri millete karşı ne ağır 
mesuliyetleri üzerine alarak buraya gelmişler
dir. Vazifeleri ağırdır. Yarın bizden bu millet 
hesap soracaktır. Zaten şimdiden başladı sorma
ya. Sadece tenkid etmekle, önerge vermekle ol
muyor. Fiiliyata geçmek lâzımdır. Teessürle stöy-
liyeyim ki size, bugün otomobiller hakkında 
hangi arkadaşa sorarsanız, milletin 'malını her 
hangi bir memur ne hakla ve ne salâhiyetle 
şunun bunun keyfine kullanıyor? (Sadede ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN —- Lütfen konu üzerinde efendim. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Bu 

kadar temasla iktifa ediyorum. Herkes fenalı
ğına kaanidir. Eski tas eski hamam. Hülâsa, 
komisyonumuzun noktai nazarı budur. Daha 
fazla, tekrar tekrar arzetmeyeyim. Başka mâ
ruzâtım yoktur. 

Binaenaleyh Anayasa Komisyonunun tefsire 
mahal olmadığı hakkındaki kararma iştirak 
edemiyoruz. Zaten Anayasaya gitmesinde, ken
di anlayışıma göre belki yanlış düşünüyorum, 
hiç lüzum yoktu. Çünkü iki komisyon arasın
daki uyuşmazlığın miftahı 28 nci maddede ya-
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zılmıştır. Bu makamı riyaset tarafından halle
dilebilirdi. Maamafih zarar yok, biraz dolaşmış 
olarak Meclise, yüksek huzurunuza gelmiştir. 
Takdir sizindir, nasıl isterseniz karar verebi
lirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın Baş
kanlık Divanından yaptığı temenniyi küçük 
bir maruzatla tavzih etmek isterim. Dediler k i : 
İki komisyon arasında bir ihtilâf olursa 28 nci 
maddenin hükmüne göre yüksek Heyete sev-
kedilir ve heyet karar verir. 

Arkadaşlar; bir defa, Başkanlık Divanına 
böyle bir ihtilâf olduğu bildirilmemiştir. 28 
nci madde arkadaşımızın anladığı gibi bir hü
küm ifade etmemektedir. Bu tek hâdise üzerin
de iki komisyon arasındaki bir ihtilâfın Yük
sek Heyetiniz tarafından bir karara bağlan
ması mahiyetindedir. Halbuki kendilerinin zik
rettiği hususlar, Yüksek Heyetinizin vazifelen
dirdiği ve sizler namınıza ayrı ayrı vazife gö
ren iki geçici komisyonla bir Anakomis-
yonun ayrı ayrı meselelerde müstakil hâdi
selerin kararlarına ait bulunmaktadır. Binaen
aleyh esasen bu mevzuda ihtilâf diye birşey 
mevzuubahis olamaz. Sadece her komisyon 
kendi kanaatlerine göre böyle bir ihtilâf gö
rürlerse elbetteki Milletvekili sıfatiyle hâdise
yi, Yüksek Heyete sevkederler. Heyeti umumi
ye ona göre bir karar verir. Ve neticeye bağlar. 

Bu itibarla şimdi sözü Ümran Nazif arka
daşımıza vererek müzakereye devam ediyoruz. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! 
GEÇİCİ BİR NUMARALI DİLEKÇE KO

MİSYONU BAŞKANI ABDULLAH AYTE
MİZ (Maraş) — Hakikaten Makamı Riyasetin bu 
hususda haberdar edilmem esin deki ihmalin me
suliyetini şahsıma taallûku itibariyle kabul ede
rim. Daimi komisyon Riyasetin nazarı dikkatini 
celbeder zehabiyle ben sustum. Ancak, ana ko
misyon daimi komisyondur. Bizimki yardımcı 
komisyon olması itibariyle bu kabil teşebbüsleri 
ana komisyondan bekledim. Mevzuubahis olan 28 
nci madde, filhakika, iki komisyon arasındaki 
bir ihtilâf mevzuubahistir. Fakat arkadaşlar 
Tüzükte açıkça : Meclis, icabettiği takdirde ko
misyonlar n adedini artırır diyor. Şu halde iki 
komisyon daha eklenmiştir. Binaenaleyh, vazi-

I felerinin nihayetine kadar bu iki komisyon da 
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•diğer komisyonlar gibi bizatihi müstakil, birbi- 1 
rine gayritâbi, reyinde, kararında tamamen 
müstakildir. Unvanları bir olmakla beraber aynı 
hüviyeti taşımakla beraber tamam iyi e müstakil 
bir mevcudiyeti olan komisyonlardır. O madde- I 
nin buna şümulü pek tabiidir. Eğer mahsus şe
kilde bir şümul kabul edilmiyorsa usul şekli ad
dedilerek kıyas tarikiyle bu hükme tabi tutul
malıdır. Ana komisyonlarla esas komisyonlar ara- I 
sındaki ihtilâfın halli için kanun böyle bir yol 
açmışken, teşkil ettiği komisyonlar arasındaki I 
ihtilâfın bu yolda halledilmemesinin manas nı I 
bendeniz anlıyamadım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz maddeyi oku- I 
yacağım. 

Madde. 28. — Bir komisyon kendisine ha- I 
vale edilmiş tasarı veya teklif, yahut her hangi 
bir mesele için, raporu sonra yine kendisine ya- I 
zılmak üzere daha önce bir başka komisyonun I 
düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı ve
ya teklifin o komisyona havale edilmesini istiye-
bilir. Bunun gibi bir komisyon başka bir komis
yona havale edilmiş bir tasarı veya teklif, yahut I 
her hangi bir mesele için düşüncesini bildirmek I 
üzere o tasarı veya teklifin kendisine havale edil- I 
meşini istiyebilir. Böyle hallerde ilgili her iki I 
komisyon oydaş iseler, Meclis Başkanı gereğini 
yerine getirerek bunu ertesi oturumda Kamutaya \ 
bildirir... I 

Şu halde biraz evvel arzettiğim hususlardan 
dolayı ayrı ayrı meseleler üzerinde, ayrı ayrı 
komisyonların vermiş olduğu kararların 28 nci 
maddenin hükümlerine girmesine de cevaz yok
tur. Mamafih, buna rağmen esasen komisyon 
başkanlıklarından Başkanlık Divanı böyle bir 
anlaşmazlıktan haberdar edilmiş değildir. 

ÜMRAN NAZÎF YİĞÎTER (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, rapor hakkında söz 
alan arkadaşlarımız, komisyon raporuna mu
halefetlerini bildirdiler. Bendeniz tam aksi fi
kirde bulunduğum ve rapor lehinde henüz hiç
bir kimse de konuşmadığı için söz almak mec- I 
huriye tinde kaldım. I 

Arkadaşlarımın kıymetli beyanlarını dinle
dik. Bunların bir kısmının malûm hukuk naza
riyelerine ve ilme istinat etmesi ve bir kısmı
nın da kırtasiyecilik ve saire gibi şimdiye ka
dar hepinizin şikâyet ettiği hususlara taallûk 
etmesi bakımından hakikaten varit ve kıymetli 
mütalâattır. Fakat bendenizce bunlar, bu mad- 1 
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denin tefsiri dolayısiyle değil, İçtüzüğün 59 
ncu maddesinin tâdili yolunda söylenmiş olsay
dı hakikaten çok yerinde olurdu. Fakat bir ka
nun maddesinin tefsiri sırasında, hepimizin ma
lûmu bulunan bu beyanat, zannederim ki, bizi 
başka şekilde düşündürecek kıymet ve kudret
te değildir. 

Bendenizce tefsire, bir kanun maddesinin 
hükmüne seyyaliyet verilmek maksadiylc tefsire, 
yoruma gidilemez arkadaşlar. İçtüzüğün 53, 56, 
57 ııci maddeleri, Anayasa Komisyonunun ra
porunda, bertafsil izah edildiği veçhile vazıh 
ve aşikârdır. Arzuhal Komisyonunun neden 
dolayı tereddüde düştüğü bizlere hayret ver
mektedir. Her halde komisyonun endişesinin 
birikmiş 15 senelik evrakın çokluğu olduğu 
anlaşılıyor. 53, 56, 57 nci maddelerde hiç şüp
hesiz komisyonlardan çıkacak mukarreratm 
Yüksek Meclis ve milletvekilleri tarafından mu
rakabe edilebilmesini temin sadedinde bu hü
kümler konmuştur. Halbuki, anlıyoruz ki, 
mevcut olan dilekçe komisyonlarının bir kısmı 
hiç karar almaksızın, bir kısmı karar alıp cet
velde göstermeksizin üç komisyon üç türlü ay
rı muameleye tevessül edegelraiştir. Filhakika 
arkadaşımızın arzettikleri gibi şedit bir ihtiyaç 
muvacehesinde ise 53 ve 56 ncı maddelerin tâ
dili cihetine gidilebilir. Fakat ihtiyaç şekli ne 
olursa olsun kanuna, gayet sarih bir takım 
maksatlar tahtında ve Meclisin murakabe hak
kını temin sadedinde konmuş olan hükümleri 
şu ve bu şekilde başka zihniyetin ışığı altında 
başka türlü tefsir yoluna gittiğimiz takdirde 
tefsir ve tadil müessesesinin mânası kalmaz. 
Bir arkadaşımız şerbetçi misali verdiler. Ar
kadaşlar, Dilekçe Komisyonuna gelen işler, her 
zaman şerbetçinin kaybettiği aiat ve edevat gi
bi basit vakalar değildir. Bize gelen müraçat
lar, şikâyet voliyle yani Anayasanın 82 nci mad
desine göre veya diğer bir maddesine göre vâki 
olacaktır. Fakat bunların verilen misal gibi her 
zaman alelade olup olmadığını, onun umumi he
yette görüşülüp görüşülmiyeeeğini biz ancak 
karar cetveline ithali halinde muttali olabile
ceğiz. Bu itibarla, basit vakadır diye veya basit 
vakada olsa her hangi bir müracaatı biz cetvel
de de görmeden tefrik edemeyiz. 

Diğer kıymetli arkadaşımız buyurdular ki, 
Arzuhal Encümeni içimizden ayrılmıştır, müte
hassıslardan mürekkep bir heyettir. Şunu arze-



B : 84 1.6 
deyim ki Arzuhal Encümenlerimiz hakikaten 
mütehassıs kimselerden teşkil olunmuştur, el-
betteki şayanı itimattır, bilgili arkadaşlardan 
mürekkeptir, fakat Meclisin kendilerine itimadı 
olmakla beraber bu üç komisyon dahi bâzı me
selelerde ihtilâfa düşmüşlerdir. îşte görülüyor-
ki, tereddüde düşmüşlerdir. Binaenaleyh, bir 
kanun maddesinin şu veya bu şekilde tatbik 
edildiğini, Meclis elbetteki emin olmakla bera
ber bilmek ister ve murakabe salâhiyetini de 
bir an için dahi olsa feda etmek istemez. Bu 
mevzua dair verilecek kararda çok ihtiyatlı ol
mak lâzımdır. Yani Anayasa Komisyonunun ka-

1951 O •: 1 
ramım terviç edilmesi bence yerinde olur. Ha
kikaten Raif Aybar arkadaşımızın sözlerine baş
larken işaret ettiği gibi, önemli bir mevzudur. 

Bendeniz Yüksek Mecliste ekseriyet de gö
rememekteyim. Başkanın nazarlarına bu ciheti 
arzederek sözlerime son veriyorum. Bu mevzuu 
Meclisin ekseriyet olduğu bir zamanda konuşur
sak daha faydalı olur. 

BAŞKAN — Arkadaşımız haklıdır. Şimdi 
saydık, ekseriyetin bulunmadığı anlaşıldı. Bina
enaleyh, 4 . VI . 1951 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Atatürk ve Eserlerini Koruma KanuııuııuB 
bir an evvel çıkarılması hakkında Tire, Gökçin 

Demokrat Parti Başkanı Nuri tarafından gön
derilen telgraf. 

» • « 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak dergisinin sonuna bağlı 180 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler ya
pılacaktır : • «-•' • , 

Sayfa Sütun Şatır Yanlış Doğru 

2 
2 
2 
9 

1 
1 
1 
2 

36 
38 
40 
27 

Bakanlar 
tetkikata 
teklifi: 
Bakanlar 

Bakanlıklar 
tetkika 
teklif 
Bakanlıklar 

4 ncü sayfada imzalar arasında Çalışma Komisyon Başkanı Dr. N. Körez'in imzasmm üstüne, 
(Muhalifim) şerhi yazılacaktır. »f-'! - ^ , 

•>©-<< 

T. B. M. M. B<mmw 



S.Sayısı: |80 
Erzurum Milletvekili Said Başak'in, ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ye bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve Çalışma Ko

misyonları raporları (2 /171) 

' " " " " V * : **'' '^-••••'• , : ••• • " ~ " 7 7. n . mı 

Yüksek -Başkanlığa 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
im» tekilini ilişik alarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade buyurulmasını saygılarımla arz ve rica eylerim. 
Erzurum Milletvekili 

SaidBaşak 

GEREKÇE * ' " 

Bîamştayın son zamanlardaki içtihadi bir karariyle İş Kanumunun şümulü sahasına alınmış olan 
Bankalarda da 5417 sayılı «Ihtiyarlık Sigortası Kanunu» tatbik edilmeye başlanmıştır. 

Bilindiği gibi Millî Bankalar, 1939 senesi içinde meriyete giren 3659 sayılı Müessesat Baremi 
Kanununa gör* sermayeleri bakımından iki sınıfa ayrılarak (Tediye edilmiş sermayesi iki milyon 
lira ve daha ziyade olan) Bankalar Barem Kanununa tâbi tutulmuş ve (Sermayesi iki milyon lira
dan az olan) Bankalar da Barem Kanunu hükümleri dışında bırakılmıştır. 

Münhasıran memurlarına yapılan tediyeler ve tanılan haklar bakımından yukardaki tasnife 
göre sınıflandırılan bu hususi bankalardan bâzıları ve bunların teşekkülleri - Kanun dışında bı
rakıldıkları Haziran 1948 tarihine kadar - on senelik bir devre içinde Barem Kanununun tahdidat 
ve mecburiyetlerine uymuş ve bu meyanda sözü geçen 3659 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi hü
kümleri dairesinde memur ve hizmetlileri için emeklilik ve maluliyet tazminatlarını ayarlamak üze
re Devlet bankalarının memurları hakkıada kabul edilen esas ve nispetler dâhilinde birer emeklilik 
sandığı vücuda getirmiş ve bu sandıkların devam ve bekasını temin kastiyle de Medeni Kanun hü
kümleri dairesinde birer «.Tesis Senedi» tanzim ve mahkemelere tescil ettirmiş oldukları gibi hu-
susiv kanunlarla Devlet memurlarına ödenen pahalılık zamlarını, çocuk zamlarını doğum ve ölüm 
tazminatım ve hastalık muayene ve tedavi masraflarım ve Memurlar Kanunundaki hastalık, as
kerlik ve senelik mezuniyetleri de aynen tatbik zorunda kalmışlardır. 

Bu kanuni zaviyeden bakılınca bu kısım banka ve teşekküllerinin memurları hakkında müessese-
lerince tatbik olunan muamele, Devlet bankaları memurları hakkında tatbik olunan muameleye eşit 
bulunmakta idi. , • 

54!^"" sayrli İhtiyarlık Sig©rtas* Kanununun 2 nc;. maddesinin aşağıdaki şekilde degiştîrıîmesi 
sroretiyk' diğer Devlet Emeklilik Sandığı ile ilgili memurlar ve İktisadi Teşekkülleri memur! ve İıiî;-
metliter; hususi sıaftdikları ile ilgili memur ve hizmetlilerinin ve aynı muameleye , tâbi tutulması 
bunların iktisadi ve sosyal durumları icabıdır. 

Binaenaleyh 5417 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde (|eğ,iştiril-
mesial teklit ederim. ' V , 



- 2 ~ 
ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAİD BAŞAKL

IN TEKLİFİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 
ci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta-

saHsı 

MADDE 1. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigorta
sı Kanununun (2) nci maddesi şu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda 
yazılı kimseler hakkında uygulanmaz. 

a) Kanunla kurulu Emeklilik sandıkariyle il-
gilendirilenler ve bir kanuna dayanılarak tekaüt 
veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 

b) 1§ Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
süreksiz işlerde çalışanlar; 

c) Yılın her hangi bir devresinde tam ve
ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azal
tan mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 200 gün 
çalışmayı gerektirmeyen ve Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilmiş bulunan kısımlarında çalı
şan işçi ve hizmetliler; 

ç) 5212 sayılı Kanun ile 3659 sayılı Kanu
nun şümulü dışına çıkarılmış olan ve bu kanu-

Erzurum Milletvekili Said Başak tarafın
dan 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Mec
lis Başkanlığına takdim edilmiş olan kanun 
teklifi havale edilen Komisyonumuzda alâka
dar Bakanlar temsilcilerinin de huzuriyle ko
nuşulmuş ve mevzuun alâkalılarla da temasa ge
çilmesini ve etrafiyle tetkikata tâbi tutulmasını 
icabettirdiği ileri sürülerek bu husus için Tâli 
bir Komisyon teşkili lüzumu hakkındaki teklifi 
muvafık görülmüş ve seçilen heyete evrak tevdi 
edilmişti. 

Tâli Komisyonun, Ana Komisyonda tebellür 
eden temayül dahilinde, tetkikatını yaptıktan 

nun neşri tarihinde Medeni Kanun hükümlerine 
uygun şekilde tesis edilmiş emekli sandıkları mev
cut bulunan millî bankalarda bu sandıklarla il
gilendirilmiş olarak çalışan memur, müstahdem 
ve işçiler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunla İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun şümulünden hariç tutulan 
millî bankaların memur ve hizmetlilerinin İşçi 
Sigortaları Kurumuna ödedikleri sigorta prim
lerini ödiyen müesseselerce hak sahiplerine ve
rilmek üzere (ödemiş oldukları tazminat var ise 
tevkif edilerek) geri verilir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayınlandığı tarihi 
takip eden aym ilk gününden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

sonra hazırladığı rapor üzerinde Komisyonumuz, 
Bakanlar temsilcilerinin de iştirakiyle, tekrar 
müzakerelerde bulunmuş ve 5417 sayılı İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinde tek
lif mucibince lüzumlu değişikliğin yapılmasını 
uygun görerek teklif ve geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Adı geçen kanun teklifiyle gerekçesi ve ili
şikleri Çalışma Komisyonuna havale buyrulmak 
üzere Yüksek Başkanlığınıza sunulmuştur. 

Ticaret Kamisyonu Başkanı Sözeü 
Kütahya Kastamonu 
H. Gedik Ş. Kerimzade 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu ' , 26 . II . 1951 

Esas No. 2/171 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 
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' K a t i p 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

İmzada bulunamadı 
Ankara 
•S. Benli 
Erzurum 
S. Başak 

Afyon K. 
S. Kerman 

İmzada bulunamadı 
Amasya 

H. Koray 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Gazianteb 
C. San. 

İstanbul 
B. N. Göknil 

Kars 
F. Aktaş 

Kütahya 
M. Alkin 

Maraş 
E. öksüz 

Sivas 
H. Yüksel 

İzmir 
T, Gfürerk 

Kocaeli 
E. Aliçan 

Kütahya 
A. Kavuncu 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
C. Zamangil 

İmzada bulunamadi 

Çalışma Komisyonu Raporu9 

T. B. M. M. 
Çalişma Komisyonu 

Esas No. 2/171 
Karar No. 9 

38 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, 5417 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi T. B. M. Meclisi Başkanlığınca ilgili Ti
caret ve Çalışma komisyonlarına 9 . I I . 1951 
tarihinde havale edilmiş ve ilkin Ticaret Ko-
misyo»Tinda müzakere edilerek, Kanun teklifi
nin kabulüne esas 2/171, karar 17 sayılı ve 
26 . II . 1951 gününde karar verilmiş ve kanun 
teklifinin arzettiği icaba ve havale şekline gö
re Komisyonumuza gönderilmesiyle, Çalışma 
Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı İşçi Sigortaları 
Genel Müdürlüğü temsilcileri huzurlarında ce
reyan eden müzakerelerden sonra komisyonu
muz ekseriyetle işbu kanun teklifini aşağıda 
yazılı sebeplerle reddetmiştir: 

1. Devlet, sosyal sigortaları, ihtiyacın ar
zettiği duruma, idari ve sosyal bünyemize gö
re, bir taraftan Emeklilik Sandığı, öte yandan 
işçi sigortaları kanaliyle idare etmektedir 
Mevcut temayüllere göre, her iki teşekkülün 
tevhidi ile bu işlerin tek elden idare edilmesi 
de derpiş edilmektedir. 

2. Kanun teklifi, Türkiye İş Bankası ile 
Türk Ticaret Bankasının bu iki teşekkülden 
hiçbirine bağlanmamasını, müstakil bir şekilde 
kalmasını, yürürlüğe giren İhtiyarlık Sigorta
sından bu iki banka mensuplarını istisna ede

rek, kendileri tarafından tesis ve idare edilmek
te olan emekli sandıklarının faaliyette bulun
malarını derpiş etmektedir. Ticaret Komisyonu
nun Su Komisyonu tarafından bankaların men
supları arasında yapılan ankette, bankalar men
suplarının, bir taraftan kendi bankalarının te
sis ettikleri emeklilik sandıkları öte taraftan 
kanunen tesis edilen ihtiyarlık sigortası primle
rini işçi sigortalarını tediye etmek itibariyle 
ağır prim ödemekte olmalarından, kendilerinin 
menfaatlerine daha uygun olan bankalar emek
lilik sandıklarına bağlı kalmalarını istedikleri 
tesbit edilmiştir. 

İki bankanın tesis ettiği emeklilik sandığı, 
M-edeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş 
olup, bankalar mensupları diledikleri takdirde 
bunları feshederek tek teşekküle prim ödiye-
bilecekleri ve bu suretle iki teşekküle prim öde
mekten kurtulacakları ve nihayet diledikleri 
takdirde, hususi mahiyette olan kendi emeklilik 
sandıklan statülerinde değişiklik yaparak prim 
nispetlerini asgariye tenzil ederek sandıkları
nı devam ettirebilecekleri ve bir taraftan ken
di sandıklarından öte taraftan da İşçi Sigrta-
ları ihtiyarlık yardımından istifade etmeleri 
mümkün iken, Devlet tarafından kurulan ve 
büyük fedakârlıklarla memleketimizde modern 
sosyal sigortaların muvaffak olmasına çalışılırken, 
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yurdumuzda. üçüzlü bir sosyal sigorta nizamı
nın idamesinde istikbal için fayda melhuz de
ğildir. Devlet, emeklilik sandığı ile işçi sigorta
larını tevhit etmeyi düşünür ve çalışmalarına 
bu istikameti verirken, adı geçen iki bankanın 
tesis ettikleri hususi emeklilik sandıklarını 
müstakil bir halde bırakmayı derpiş edemez. 
Gaye, sosyal sigortalara, memleketin ekonomik 
ve sosyal şartlarına uygun bir veçhe vermek
tir, bankalar mensuplarının, şahsi menfaatleri 
zaviyesinden bakıldığı zaman şikâyet konusu 
olan hususlar, sigorta mevzuatının tadili ile 
esasen yerine gelecektir. Her şeyden önce âmme 
menfaatleri bakımından Devlet elinde bulunan 
sosyal sigortaları tekemmül ettirmeye çalışmak 
teşri organının vazifesi, hükümetlerin de göz 
önünde tutacakları bir cihettir, Bakanlık ve iş
çi sigrtaları temsilcilerinin açık beyanları bu 
hususta bizi tatmin etmekte ve emniyet ver
mektedir. Bu itibar ile Said Başak'm getirdiği 
kânun teklifini kabul etmeye imkân görüle
memiştir. 

3. Esasen Devet sermayesi ile kurulmryan 
İş ve Ticaret bankaları yanında, Yapı - Kredi, 
Garanti, Osmanlı, Selanik gibi çeşitli bankalar 
âmme müessesesi olan -emeklilik sandığı ile işçi 
sigortaları gibi sosyal yardım esasına dayanan 
sosyal sigortaların Devlet tarafından tesis edil
mesiyle, kendilerinin tesis ettikleri hususi emek
lilik sandıklarını genel kurullarını toplıyarak 
tasfiye etmişler ve ihtiyarlık sigortasına bağ

lanmak suretiyle hareket etmişlerdir. Buna gö
re, Türkiye î§ ve Ticaret Bankalarroınv Medeni 
Kanuna göre tesis ettikleri emeklilik sandıklarını 
idame ve muhafaza etmekte direnmelerini mucip 
ve muhik bir sebep görmemekte ve bunun kabu
lü halinde, ssosyal yardıma raıazhar olan bu ka
bil resmî ve hususi teşekküller mensupları üç. 
ayrı teşekküle bağlı bir duruma gireceklerdir ki, 
bu hal, ınemleketimizin ekonomik^ Sosyal istik
bali bakımından faydalı olmaktan ziyade zarar
lı olacaktır. 

özeti : 
Yukarda belirtilen sebeplerden dolayı komis

yonumuz Said Başak'm kanun teklifini çoğun
lukla -reddetmiştir. 

Adı geçen kanun teklifi ile, Ticaret Komis
yonunun kararı ve su komisyona kararı ve yap
tığı anket ve diğer belgeler, ıgereği yapılmak üze
re Saym Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Korniş. 
Manisa 

Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

Dr. N. Körez 
Kâtip 

Zonguldak 
8. Ba§el 
İstanbul 

/. Alttnel 
Kırşehir 

Muhalifim 
H. S. Erkut 

öiresun 
D. Köy men 

İstanbul 
A. Tapcu 
Kocaeli 

Muhalifim 
Y. Kişioğlu 

Zonguldak 
A.*Boyaeiffüler 

Serhan 
Y. Z. Ekar 
tsfcanlbol 

8. Yürmm 
ürfa 

F. Ayalp 
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