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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinin Millî Birlik Komitesince değiştirilen 
şekline dair raporun gündeme alınarak ivedilik
le görüşülmesi hakkındaki Seçim Komisyonu 
Başkanlığı önergesi kabul edildi ve yapılan gö
rüşmeler sonunda teklif Temsilciler Meclisince 
kabul olundu. 

26 Ağustos 1961 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İbrahim Senit 

Kâtip 
Rifat Çini 

Kâtip 
Alev Coşkun 

2. — GÜLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 6309 sayılı Maden Kanununa bir ek 

madde ilâvesi hakkında kanun tasarısı (1/193) 
(Sanayi Komisyonuna) 

2. — 6747 sayılı Şeker Kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/194) (Sanayi Komisyonuna ve Mali

ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci »üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona). 

Tezkere 
3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Muhittin Gü-

rün'ün dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/150) (Adalet Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Semi 
KÂTÎPLEE : Rifat Çini, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Yeter sayı yoktur, bir saat sonra da yeter 

sayı olmıyacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 28 
Ağustos 1961 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,10 
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3. — SOBULAB VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Şakır \ üzerine emekliye sevk olunanların yeniden vazi-
öğünç'ün, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti feye iadelerinin düşünülüp düşünülmediğine da-
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine ir Başbakandan sorusuna "Maliye Bakam Kemal 
tevfikan sakıt iktidar zamanında, görülen lüzum j Kurdaş'ın 'yazılı cevabı (7/56) 

Türkiye Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclisinizin içtüzük hükümlerine istinaden aşağıda zikreylediğim sorumun Hükümet adı
na süresi içinde (yazılı olarak) cevaplandırılması hususunda gereken işlemin yapılmasına delâletinizi 
diler, bilvesile en derin sevgi ve bağlılığımı bildiririm. 

Saygılarımla. 
T. C. Temsilciler Meclisi Üyesi 

Feridun Şakir Öğünç 

5434 saydı Emekli Sandığı Kanununun tadiline ait tasarıya geçici bir madde ilâve edilip edilme
diği hakkında soru önergesidir. 

Sabık ve sakıt iktidar tarafından amallerine hizmet etmiyen veya türlü siyasi sebeplerle kendile
rine hiçbir hak tanınmadan, adedleri binleri aşan yargıç, savcı ve memurların hizmete her bakımdan 
ehil bulundukları bir sırada (Görülen lüzum üzerine) emekliye sevk edilmeleri bütün milletimiz ta
rafından bilinen hazin bir gerçektir. Bu kabîl mağdur vatandaşların vazifesine iade edilmeleri 27 
Mayıs Devriminin ve yeni Anayaısamızın ruhuna uygun düşeceği inanciyle aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Sorularım : 
1. Sabık ve sakıt iktidar tarafından siyasi sebeplerle ve hiçbir hukuki mesnede dayanılmaksızın 

(ıgörülen lüzum üzerine) emekliye sevk edilen personel için ne düşünülmektedir? 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun tadili tasarısında bu kabîl Ihizmetlilerin mağduriyetine bir son vermek ama-
ciyle her hangi bir hüküm vaz'evlenmekte midir? 

2. 5434 sayılı Emeklilik Kanunu tadil tasarısına aşağıda zikreylediğim şekilde bir (geçici mad
de) nin ilâvesi düşünülmekte midir, veya mümkün görülmekte midir? 

Geçici Madde : (5434 sayılı Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesinin «B» fıkrası gereğince, sa
bık ve sakıt ^ktidar tarafından 30 hizmet yılını tamamlamadan görülen lüzum üzerine kaydiyle 
emekliye sevk edilmiş olanlar, bir defaya mahsus olmak ve bu kanunun yayımı tabirinden itibaren 
üç ay içerisinde müracaatt ettikleri takdirde müktesep hakları mahfuz tutularak tekrar eski görev* 
lerine iade olunurlar. Bu gibiler için münhal kaydı aranmaz.) 
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T. C. 

Bütçe ve M. K. G. Müdürlüğü 23 . 8 . 1961 
Emeklilik 

Sayı : 115619 - 20/12451 Özü : Feridun Şakir 
öğüç'ün yazılı soru öner
gesi Hk. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli 2 . 8 . 1961 tarihli ve 77 - 861/ 
2434 sayılı yazısı. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Şakir öğünç'ün 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası hükmü hakkında Hükümete tevcih ettiği ya
zılı soru önergesine ait cevabın ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Feridun Şakir öğünç tarafından 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrası hakkında Hükümete tevcih olunan yazılı soru önergesinin cevabıdır 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanun ile değiştirilmiş 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrası, kurumlarınca emekliye sevk edilenlerin kaza mercilerine müracaatlarını menetmekte
dir. 

Mezkûr fıkra hükmü, Anayasaya aykırı kanunları tesbit ile görevli Bakanlıklararası Komisyon 
tarafından, antidemokratik mevzuat meyanma ithal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddenin demokratik bir istikamette tadili mevzuunda Hükümetçe durulmaktadır. 


