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Elgün'ün, Emekli Sandığınca doktora yap
mak üzere yıırt dışına gönderilmek için 
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Hilton ilâve inşaatında vazifeli olduğu 
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Esen'in, Yokohama'da yapılan dünya gü
reş şampiyonasında Millî Güreş Takımımı
zın yenilmesi sebebine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Ahmet Taıhtaskılıç'ın yazılı 
cevabı (7/51) 179 
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ÜTANAK OZETÎ 1. — GEÇEN î 

Bu 'birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Seçim Kanunu Komisyonu Başkanlığının, 
Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki 283 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine (bir fıkra eklen
mesine dair olan kanun teklifinin gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini istiyen 
yazısı okundu ve teklif müzakere ve kabul olundu. 

2. — GELEN 

Tasanlar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı (1/170) (İçişleri Komisyonuna ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyona) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı (1/171) (İç
işleri Komisyonuna ve Maliye Komisyonu ile 
Kurueu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

3. — Silâhlı Kuvvetler Yakacak kanunu ta
sarısı (1/172) (Millî Savunma Komisyonuna ve j 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

Teklifler 
:. 4. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 

Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçe'nin, 5027 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/18) 
(Millî Savunma Komisyonuna ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Hüseyin Ataman ve bir arkadaşının, 
Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/19) (Millî Savunma Komisyonuna ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

12 Temmuz 1961 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanacak Kurucu Meclisi mütaakıp içtima et
mek üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 

ibrahim Senil Alev Coşîmn 
Kâtip 

Rıfat Çini 
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6. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Rauf Gökçen'in, Askerî okullar öğret
menleri hakkındaki 5044 sayılı Kanunun 4, 5, 
6 ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/20) (Millî Savunma ve Millî 
Eğitim Komisyonlarına ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

7. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler ve üç arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Burhan Akdağ ve üç arkadaşının, 
ömeroğlu 1312 doğumlu Salim Salih Uluköse'ye 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi (2/21) (Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyona) 

Raporlar 
8. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/167) (Gündeme) 

9. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa 
geçici üç madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/168) (Gündeme) 

10. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
poru (1/166) (Gündeme) 

11. — Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/152) (Gündeme) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,20 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Eifat Çini 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi Birleşimini i açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, gündeme bağlıyabil

mek için yeter sayımız yoktur. 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi Elgün'-
üiif Emekli Sandığınca doktora yapmak üzere 
yurtdışına gönderilmek için müsabaka imtihanı 
açılıp; açılmadığına ve Hilton ilâve inşaatında va
zifeli) olduğu halde aynı zamanda otelde çalışan 
bir rkemur mevcudolup olmadığına dair sorusu
na Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın yazılı cevabı 

' 17 . 6 . 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ederim. 

İçel Temsilcisi 
Fethi Elgün 

1. Enekl i Sandığı statüsünde yurt dışında 
tahsil, kurs veya doktora yapacak kimselere öde
nek tahsisine imkân yok iken, Ekrem özçelik na
mında birisinin doktora yapmasını teminen ayda 
830 lira tahsisi karar altına alınmış ve bugüne 
kadar tediye devam edegelmiştir. 

Bu hususta bir müsabaka imtihanı açılmış 
mıdır? 

Yarın; 13 Temmuz 1961 Perşembe günü saat 
15 te toplanılmak üzere, Temsilciler Meclisi Bir
leşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

Açılmamış ise bunun tercih edilmesine âmil 
nedir? 

Bu öğrencinin dosyasında sakıt bir milletve
kilinin bir mektubu vardır. Bunun tasdikli bir 
suretinin verilmesi. 

2. İstanbul Emek Limited İnşaat Şirketinin 
Hilton ilâve inşaatında fiş memuru Bayan Gü-
ner Ersoyal aynı zamanda Hilton Otelinde çalış
maktadır. Bu nasıl mümkün oluyor? 

Hiltondaki çalışmasından dolayı İşçi Sigorta
larına prim ödemekte midir? 

Bu memurun iki yerde birden işe başlama ta
rihleri, aldığı ücretleri nedir? Halen işe devam 
etmekte midir? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 8 .7 .1961 

Teftiş Kurulu 
Sayı : 76 

T. C. Temsilciler Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

(Genel Kâtiplik - Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 2 1 . 6 .1961 tarihli ve 7 - 50/800 - 61130 

sayılı yazı karşılığıdır. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 177 — 



\ 

B : 84 12. 7 
T. C. Emeldi Sandığı hesabına Almanya'da 

doktora yapmakta olan Ekrem öze l ik ile, İstan
bul Hilton Otelinde ve Hilton Oteli ilâve inşaa
tında çalışan Güner Ersoysal Ulaklarında Temsil
ciler Meclisi Üyesi Sayın Fethi Elgün tarafın
dan verilmiş olan yazılı soru önergesine mütena
zır cevapları ihtiva eden yazımız (birlikte takdim 
kılınmıştır. 

(Keyfiyeti derin saygılarımla arz ederim. 
Maliye Bakanı 
Kemal Kurdaş 

Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi Elgün'ün 
17 . 6 . 1961 tarihli yazılı sorusuna cevabımız sı-
rasiyle aşağıda arz edilmiştir : 

1. Emekli Sandığının bilûmum Devlet dai
re, müessese ve teşekküllerinde olduğu veçhile 
yabancı memleketlere öğrenci ve stajyer gönde
rilmesine mâni bir hüküm yoktur. Müsabaka 
imtihanı doğrudan doğruya memleketten gönde
rilecek öğrenciler için mevzuubahistir. 1416 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesi, evvelce kendi he
saplarına gitmiş öğrencilerin imtihana tâbi tu
tulmasına lüzum göstermemektedir. Kaldı ki, 
Millî Eğitim Bakanlığının Emekli Sandığı tara
fından yapılan istizam üzerine verdiği 9 . 2 .1960 
tarih ve 591 - 1/01539 sayılı cevabında doktora 
tahsili yapanların yukarıda zikredilen madde
ye dahi tâbi olmadıkları, taraflar arasında ya
pılacak hususi anlaşmaya göre ödenekleri mües
sesece ödenmesinin dairenin takdirine bağlı ol
duğu bildirilmiştir. 

2. Dosyasında sakıt bir milletvekilinin mek
tubu mevcudolmadığı yapılan tetkikattan anla
şılmıştır. Ancak, Kayseri sakıt milletvekillerin
den Osman Kavuncu iki kefilinden birisidir. 

3. Adı geçen Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
Maliye hesabına dört yıl okumuş ve buna muka
bil sekiz yıllık bir mecburi hizmet taahhüdet-
miş olduğu cihetle, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı 4 . 1 . 1960 tarihli yazısiyle keyfiyeti 
Maliye Bakanlığından sormuş ve Bakanlıkça ve
rilen 19 . 1 . 1961 tarih ve 913039 - 5/1121 sayı
lı cevapta sekiz yıllık mecburi hizmeti Sandığa 
devrine muvafakat edildiği ancak kendisinden 
taahhüdünü ihlâl ettiği takdirde mecburi hiz
metine tekabül edecek tazminatı kanuni faizi 
ile birlikte hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın 
ödiyeceğine dair yeniden müteselsil kefilli bir 
taahhüt ve kefalet senedi alınması ve senetleri-

.1961 0 : 1 
nin tasdikli birer örneklerinin Bakanlığa gön
derilmesi şart koşulmuştur. 

Bu şartlar muvacehesinde keyfiyet T. C. 
Emekli Sandığı tdare Meclisinde görüşülmüş 
ve tdare Meclisi 9 . 2 . 1960 tarihli ve 946 sayı
lı kararı ile yukarıda ifade olunan esaslar dai
resinde taahhütname ve kefaletname alınmak 
şartiyle kendisinin Sandık hesabına özel öğren
ci olarak kabulünü ve ayda 830 lira ödenmesi
ni mevcudun ittifakiyle tasvibetmiştir. Kendi
sinden Maliyeye harsı olan ve Sandığa devrolıı-
nan hizmetine mukabil sekiz yıllık ve Sandık 
hesabına yabancı memlekette okuyacağı bir bu
çuk yıl için de üç yıl olmak üzere mecburi hiz
met taahhüt ve kefaleti alınmak suretiyle mua
mele tekemmül etmiştir. 

Yukarıda işaret edildiği üzere kefillerinden 
birisi Kayseri sakıt Milletvekili Osman Kavun
cu diğeri bir terzidir. 

II - Güner Ersoysal tzmir Efes Otelinde ça
lıştırılmak maksadiyle mezkûr otelin işleticisi 
Max Billig ile anlaşmaya varılarak bir yıl müd
detle Almanya'ya staja gönderilmiş ve kendisi 
de buna mukabil T. C. Emekli Sandığına karşı 
üç yıl hizmet taahhüdü vermiştir. 

15 . 4 . 1960 tarihinde stajını ikmal ederek 
yurda dönmüştür. Mukavelesine göre kendisine 
Sandık tarafından üç ay zarfında bir vazife ve
rilmediği takdirde taahhüdünden kurtulacağı 
gözönünde tutularak fiş memuru olarak 50)0 lira 
aylık ücretle İstanbul Hilton Oteli ilâve iıişaatı-
na, tâyin edilmiş ve J . 10 . 1960 tarihinde işe 
başlamıştır. Ayrıca Sandığın malı ve işletı(nesin-
de de ortak bulunduğu Hilton Müessesesine ri
ca olunarak müktesabatmın takviyesi snaksa-
diyle bu otelde ücretsiz olarak çalıştırılması 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünce ri^a edil
miştir. 

Bu nevi bir istihdama T. C. Emekli Sandığı 
Memur ve Hizmetliler Yönetmeliğinin 28 nci 
maddesi hükmü de cevaz vermektedir. Madde
de aynen (Genel Müdürlükçe lüzum görüldüğü 
takdirde merkez ve taşra memur ve hizmetliler 
tayinlerindeki usullere göre başka yerlerdeki 
Sandık teşkilâtına naklen ve tahvilen tâyin edi
lebilirler. Veya kadroları değiştirilmeksizin baş
ka bir vazifede çalıştırılabilirler.) denilmekte
dir. 

Bu suretle Hilton İşletmesinde 1 Ekim 1960 
tarihinde vazife ifasına başlamıştır. 

178 



B : 84 12.7.1961 O : 1 
Hilton Müessesesi kendisine ayrıca bir aylık 

tediyesinde bulunmamaktadır 
Ancak, servis olarak alınan % 15 lerden ken

disine diğer müstahdem meyamnda net olarak: 

Ekim ayında 
Kasım ayında 
Aralık ayında 
Ocak ayında 
Şubat ayında 
Mart ayında 
Nisan ayında 
Mayıs ayında 

291 
354 
290 
231 
193 
387 
424 
126 

lira tediye edildiği anlaşılmıştır. Mevzuata göre 
kendisinden bugüne kadar ceman bunlardan 247 
lira sigorta primi kesilmiştir. 

Fiş memuru sıfatiyle Emekli Sandığından 
son defa yapılan % 20 zamla birlikte net olarak 
438 lira ücret almaktadır. Halen işe devam et
mektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Esen'in, 
Yokohama'da yapılan dünya güreş şampiyona
sında Millî Güreş Takımımızın yenilmesi sebebi
ne dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet 
Tahtakılıç'ın yazılı cevabı (7/51) 

13 . 6 . 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki önergemin, Millî Eğitim Bakanlı

ğınca, yazılı olarak cevaplandırılması için ta

vassutunuzu rica ederim. 
Derin saygılarımla. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
İlhan Esen 

Önerge : 
1. 2 - 4 Haziran 1961 tarihleri arasında 

Yokohama'da yapılan Dünya Güreş Şampiyo
nasında, Millî Güreş Takımımızın uğramış ol
duğu hezimetin sebepleri nelerdir? 

2. Bu hezimetin müsebbipleri hakkında ne 
gibi tedbirlere başvurulmaktadır? 

3. Bundan sonra yapacağımız güreş temas
larında, yeni bir Yokohama hezimetinin vuku-
bulmaması için, ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1647 

1.7.1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
23 Haziran 1961 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7-51/794-61127 sayılı yazı K. : 
Temsilciler Meclisi Üyesi îlhan Esen tara

fından verilen, güreşçilerimizin başarısızlığı ile 
ilgili yazılı soru önergesinin, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlı bu
lunması dolayısiyle, Bakanlığımızca cevaplandı-
rılamadığmı arz eder, saygılarımı sunarım. 

Millî Eğitim Bakanı 
Ahmet Tahtakılıç 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Bursa Esnaf ve. Sanatkârlar Dernekleri 
Birliği Kongre Divanı Başkanı Fuat Ünal'ın, 
Esnaf ve sanatkârlar kanun tasarısının bir an 
evvel çıkarılması hakkındaki temenni telgrafı 

»m<i .<^«.< 




