S.Sayısı: U2
Devlet Ekonomi knrumları memurları eıtıekli sandığı
hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 ncî maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye
ve Bütçe Komisyonları raporları (1184)

Başvekâlet

-

•

•

•.

•Muamelat Umum Müdürlüğü
' i ; '•
Tetkik Müdürlüğü
Sayı:6/19
'-.

"

L

"
3.1.1944
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

.
•..'•'•'•
;/,;

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları- tekaüt /.indiği hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 23 .•
X I I .1943 tarihinde Yüksek Meclîse arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğusü arzederim/ - •
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Mueip sebepler lâyihası
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iktisadi »Beylet Teşekkülleri memurları tekaüt sandığı lıakfcRidaki ^ 2 2 sayılı kanunun 15 nci
maddesinin ikinci fıkraaıda (A-neaksıon buktnduğıı memuriyette iki terfi müddetini dolduranlara- bu
lunduğu der.ee© üzerinden tekaüt aylığı bağlanır) ^ denilmektedir*;Büyük Millet- Meclisi 38*tee Encümeninee-ilâve edilmiş olan bu fıkra ıhakkında mezkûr encümen esbabı mucibemazbatasında,: bu •mad
denin son fıkrasının (İki terfi müddetini)/(Ayni derecede) ^ ^ ^ e r i n bulundukları ^ereeedett te
kaüt edilmelerine imkân vermekte oldufu) yazılı bulttnmaktadır. Son bulunduğu memuriyette, olsun
•olmasan bulundukları derecede iki terfi müddetini dolduranlarm mezkûr fıkra mueibinee tekaütlük
lerinin bulundukları derece üzerinden icrası kanun vazınm maksadına uygun baılunmakta ise ^e maddei kanuniyedeki (Son bulunduğu memuriyet) tâbiri pek sarih olduğundan bulunduğu memuriyette
iki1 terfi müddetini doldurmaksıızın ayni derence ile diğer menryffiyete ftaMedilen bir memur yeni me
muriyetinde tekrar iki terfi müddetini doldurmamış ise tekaüt aylığını, bulunduğu derece üzerinden ' /
değil fiilî hizmet müddeti ayni,olan bir alt derecedeki Bevleli memuruna 1683 Sayılı kanun mucibin
ce bağlanacak tekaüt aylığı derecesinde alması lâzım gelmektedir. Halbuki teadül kannnlariyle Dev
let daireleri ile İktisadi Devlet müesseselerinde derece esas tutularak maaşlı'memuriyetten ücretli - • /
memuriyete veya ücretten maaşa naklinde verilebilecek'maaş veya ücretler tesbit edilmiş olduğu ve
bü kanunla da iktisadi Devlet Teşekkülleri bir camia halimde toplanmış bulunduğu için herhangi bir
dereceyi iktisap etmiş bir memurun ayni daire ve müessese içinde bir vazifeden diğerine veya hariç
bir daire ve müesseseye naklinde maaş ^derecesine hale gelmtdiği mümüllü tekaüt hakkının da ihlâl
edilmemesi ieabetmektedir.
BinaenaleyJı memuriyet unvanı değişmiş olsa da hi ayni derecede iki terfi müddeti doldurmuş bulu
nanların Bütçe Encümeni esbabı mucibesinde zikrediMiği'veçhile ; bulumduğu derece üzerinden tekaüt •
aylığına nail olabilmesini temin maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazmlanmıştir. '
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Ekonomi Komisyonu raporu
~
T.B.M.M.
. Ekonomi Komisyonu
.Esas No. 1/184
Karar No. $0

10. V. 1944

Yüksek Reisliğe
ne müddetle vazife ifasına imkân bırakılmamış
îktisadi Devlet Teşekkülleri memurları Teka
üt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı Kanunun 15 olursa ıaynı derecede üç veya beş terfi müddeti
dahi geçirimiş olsa bulunduğu dereceden tekaüt
nci maddesinin değiştirilmesi hususunda Maliye
maaşı almağa hak kazanmış olmıyacaktır. Böyle
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak 3 .1.1944 bir hal ise teadül kanunlariyle Devlet dairelerin
de ve îktisadi Devlet . Teşekküllerinde derecesi
tarihli 6/19 sayılı Başvekilin tezkeresiyle yük
esas tutarak maaştan ücrete veya ücretten ma
sek katınıza sunulan ve 10 .1.1944 tarihinde En-'
cümenimize havale bnyurulan kanun lâyihası Ma aşa nakilde verilebilecek ücret veya maaşın
tesbit edilmiş bulunması ve bir camia halinde
liye Vekâleti mümessili hazır bulunduğu halde
toplanmış olan îktisadi Devlet Teşekküllerinde
müzakere ve tetkik olundu.
bir
müesseseden diğer bir müesseseye veya ayni
Mucip sebepler lâyihasının mütalâasından ve
müessese içinde bir memuriyetten diğer bir me
Vekâlet mümessîlirice verilen izahattan anlaşıl
muriyete nakilde maaş derecesine halel getiril
dığına göre, îktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
memekte olması gibi memur hakkını korumağa,
lışan "memulların tekaüde sevk olunmaları "ha
memur mesaisinin 'verimini arttırmağa ve me
linde bulundukları derece üzerinden tekaüt ma
murun istikbal mülâhazasında emniyet tesisine
aşına'istihkak kesbedebilmeleri hususu; son
matuf bulunan. tedbirlerle ahenkli görüleme
bulundukları memuriyette iki terfi' müddetini
mektedir. Bunun içindeki aynı derecede iki ter
doldurmalarına bağlı bulunmaktadır. 4222 sa
fi müddetini doldurmuş, olanların aynı müddet
yılı kanunun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
içinde memuriyet unvanları değişmiş dahi olsa
daki sarahat karşısında başka türlü muamele ifa
bulundukları
derece üzerinden tekaüde sevk edi
sına kanuni imkân bulunmamaktadır. Halbuki
lebilmelerini temin maksadiyle getirilmiş olan
adı geçen kanunun kabulünde Bütçe Encüme
ve 15 nci maddenin son - fıkrasının başındaki
nince, il âve^ olunan mezkûr frkranın ilâvesi lüzu
munu izah eden ve mucip sebepler lâyihasında . (Son bulunduğu memuriyette) yerine (Son bu
lunduğu derece) yazılmak suretiyle bir değişik
yazılı olan . mütalâaya göre İktisadî Devlet Te
liği hedef tutan kanun lâyihası Emcümenimizce
şekküllerinde bir memurun bulunduğu derece
de tasvip ve maddeleri aynen kabul olundu.
den tekaüt edilebilmesi keyfiyeti iki terfi müd
detini. aynı memuriyette değil, aynı derecede
Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi
geçirmiş almakla kabili temin sayılmış bulun
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
maktadır. Ancak kanunun metyıi bu maksadı
Kpmisyon başkanı
•* Kâtip.
Sözcü
ifade edememektedir. Mevcut sarahat maksadın
Trabzon
Çankırı
îçel
tamamen hilâfıbadır. Filhakika 4222 numaralı
A.tnan
R. Karadeniz
8. Tugay
kanun hükmü bakî kaldığı ve bu teşekküllerde
Afyon K. • *
• Balıkesir
Ankara
bir memurun bulunduğu dereceden tekaüde, şev
B. Türker
M. Akpınar
Z. Yörük
ki ; ancak bir memuriyette iki terfi müddetini
îçel
îçel
İstanbul
doldurmağa bağlı tutulduğu takdirde; bir me
Dr. M. Berker
T. B. Beriker A. II. Denismen
mur idarî veya teknik bir icap ile zatî arzusu
İstanbul
îzmir
Niğde
lâhik olmadan münhasıran memleketin veya ça
G.B.Göker
B.
Artman
Dr,
R.
F.Talay
lıştığı müessesenin menfaatlerine ' d a h a uygun
Trabzon
Zonguldak
Ordu
mülâhaza edilmesi dolayısiyle bir müesseseden
Ş.
Akyazı
T.
Göksel
H.
Karabacak
diğer bir müesseseye veya aynı müessese içinde
bir memuriyetten diğer bir memuriyete geçirilir
Zonguldak
Ş. Tansan
ve geçirildiği memuriyetlerin hiç birinde iki se( S . Sayısı : 142)

Maliye Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/184
Karar No, 40

30,VI, 1944

Yüksek Reisliğe
İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Te muriyette değil, bir derecede iki terfi müddeti
kaüt Sandığı hakkındaki 4222 numaralı kanunun ni dolduranlara bu dereee üzerinden tekaüt aylı
15 nci 'madesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ğı tahsis etmek olduğu, için, (-memuriyet) yerine
(derece) -tâbirinin ikamesi suretiyle fıkranın
dair oîup; 3.1.1944 tarijıli ve 6/19 sayılı Başve
teklif
veçhile, tadili Sncümenimızce de muvafık
kâlet tezkeresiyle Meclise gönderilen lâyiha ile
bu husustaki iktisat Encümeni mazbatası encü görülmüş ve havalesi veçhile Bütçe Encümenine
tevli buyuruîmak üzere mazbatamız Yüksek* Remenimizde tetkik ve müzakere edildi.
Mezkur maddenin * sondan bir evvelki fıkra-- -isliğe sunulmuştur.
sında (ancak, son bulunduğu memuriyette iki ter Komisyon*Başkanı
Sözcü
. Kâtip
fi müddetini dolduranlara bulunduğu derece üze
istanbul
Aydın
Ankara
rinden tekaüt maaşı bağlanır) denilmiş olduğu
A. Baymdtr
A. Menderes
M. AksoUy
için memuriyetin iki terfi müddetinden ev
Afyon K.
Afyon K.
„ .Antalya
vel değişmesi halinde bu hükmün tatbiki /. H.Baltactoğlu 8. Kordkoru ff. T Dağltoğlu
kafcii olamamakta ve bu halin memurların mağr
Antalya.
Kastamonu
Malatya "
duriyetine mahal verdiği anlâşılmaktalır. İkti Dr. 6. Kahraman H. Çelen
M. Nedim Zabcı
sat Encümeni mazbatasında tâfsilen izah edildiği
-ürfa
Zonguldak
Tekirdağ *
üzere bu fıkranın tedvininden maksat, bir .me ;ı
M. E. Tepeli 7. Ziya özençi
E. Ataç

Bütçe Komisyonunun raporu
TB.H^.M.
Bütçe Komisyonu
Esas No, 1/184
Karar No. 95

18 . VI , İ94S

Yüksek Başkanlığa
geçen kanunun 15 nci maddesinde yazılıdır. Bu
Devlet Ekonomi Kurumlan memurları emek
'hükümden
maksat, emekliye ayrılan- memurun,
lilik sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun
aynı derecede iki yükselme süresi geçirdiği halde
15 nci maddesinin değiştirilmesi için Maliye •Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/19 sayılı. derecesi yükselmemiş ise, emekli ^aylığının mez
kûr derece üzerinden bağlanmasmm sağlamaktan
ve 3 Ocak 1944 tarihli yazısı ile Yüksek Meclise
Sunulan kanun tasarısı Ekonomi ve Maliye Ko ibaret ise de, kânunda (dereee) kelimesi yerine
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuza
(memuriyet) kelimesi kullanılmış ; olduğundan,
gönderilmekle Maliye Bakanlığı temsilcileri ha
memurun aynı derecede bulunan çeşitli görevler
zır olduğu halde incelendi ve konuşuldu.
de iki yükselme süresi geçirmiş olmasına rağmen,
bu.sureyi son memuriyette geçirmediğinden do
Adı. geçen kanundan faydalananlara bağlana
layı
bu hükümden faydalanamadîğı ve bu su
cak'emekli aylığının, hizmet süresi aynı .olan bir
retle
maksadın tamamiyle elde edilememiş oldu
alt derecedeki Devlet memurlarına bağlanacak
ğu anlaşılmış ve bunu sağlamak üzere yapılmış
aylığı geçemiyeçeği ve fakat son bulunduğu me
olan Hükümet teklifi komisyonumuzca da uygun
muriyette iki yükselme süresini doldurmuş ise, bu
derece. üzerinden emekli aylığı bağlanacağı adı ' görülmüştür.
(S. Sayısı: 142)
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Tasarı, dil bakımından yeniden yaşamıştır.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa.'sunulur. '
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( S. Sayısı : 142 )

Diyarbakır
Ş:Vluğ
Giresun
A. Sayar
Kütahya
H. Fekcan
Samsun
A. Yörüker

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ

İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt
Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci
madesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası

Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli
Sandığı hakkındaki 4222 sayûı kanunun 15 nci
madesinin değiştirilmesi üzerine kanun tasarısı

v BİKİNCl MADDE — İktisadi Devlet Teşek
MADDE 1. — Devlet Ekonomi Kurumlan
külleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı
4222 sayılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şe kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
kilde değiştirilmiştir:
tirilmiştir:
Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları bağ
• (Madde 15. — T«kaüt, maluliyet, dul ve ye
tim aylıkları tahsisinde, tazminat verilmesinde lanmasında, tazminat verilmesinde sandığı ilgilen
sandığı.ilgilendiren mumalelerle bu kanunda ya diren işlemlerle bu kanunda yazılı olmayan haller
zılı olmıyan hallerde «Divanı Muhasebata'ait olan de (Sayıştaya ilgili hükümler hariç) 2904 sayılı
hükümler hariç» 2904 sayılı kanunun 3, 4, 5, 6. kanunun üçüncüden sekizinciye ve onuncudan yir
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mi üçüncüye kadar olan maddeleriyle otuz üç,,otuz
22, 23, 33, 34 ve 39 ncu maddeleriyle 4001 sayılı dört ve otuz dokuzuncu maddeleri ve 4001 sayılı '
kanunun 5 ye 19 ncu maddelerinin bu kanuna kanunun beş ve on dokuzuncu maddelerinin bu
kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
aykın olmıyan hükümleri tatbik olunur.
Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
lanacak tekaüt aylığı fiili hizmet müddeti aynı lanacak emekli aylığı, eylemli hizmet süresi aynı
olan bir'alt derecedeki Devlet memuruna 1683 olan bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683
sayılı kanun mucibince bağlanacak tekaüt aylı sayılı kanun gereğince bağlanacak emeklilik aylı
ğını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki ğını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki
terfi müddetini dolduranlara bulunduğu derece
yükselme süresini dolduranlara, bu derece üze-.
üzerinden tekaüt aylığı bağlanır. Dul ve yetim • rinden emeklilik aylığı bağlanır." Dul ve yetim
aylıkları da bu hükme göre hesap olunur.)
aylıkları da bu hükme göre hesaplanır. '
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 2.
rürlüğe girre.

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

• ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmünü
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir.
yürütür.
24.XII.1943
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^ \
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Yücel
•" Sim Day
Fuad Sirmen
S. I. M. V.
G. İ. V.
Zr. V.
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