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Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin C fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları
(2/340)

; B. M. Meclisi Başkanlığına

28 . I . 1952
*

5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki C fıkrasının tadiline ait kanun teklifimle gerekçe
sini ekli olarak sunarım.
Gerekli komisyonlara havalesiyle kanunlaşmasını arz ve teklif ederim .
Tokad Milletvekili
Ahmet Giirkan

GrEREKÇE
Diyanet İşleri teşkilâtında meslekî bilgi ve ihtisasa taallûk eden ilim müesseselerinin kapa
tılması yüzünden muhtaç oldukları ihtisas erbabının yaşlarının ilerlemesi ve en gencinin 60 - 7ü
yaş arasında bulunması saikasiyle olacak 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde bu husus naza
ra alınmıştı. Bu maddeye göre Diyanet İşleri Başkam 65 yaşım doldurduktan sonra, Bakanlar
Kurulu karariyle, Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulu başkan ve üyeleri, müftüler, vaiz
ler, ve hayrat hademesinin 65 yaşını ikmalden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ksrariyle hizmet
görebileceklerdir. Ancak bu madde zü'hulen tesbit ve tasrih edilmemiş olan, Diyanet İşleri Baş
kan Muavini, Müşavere Kurulunun Başkan Muavini ile Mushafları İnceleme Kurulu başkan ve
üyelerini dışarda bırakmış olması sebebiyle halen 65 yaşını doldurmak üzere bulunan bu kabîl
meslek ihtisas erbabı din adamlarının çok yakin bir zamanda vazifeye devam imkânları kalmıyacaktır ki, bu yüzden Diyanet İşleri yavaş yavaş işlemez bir hale doğru yol alacaktır diyebiliriz.
Mâruz selbeplerden dolayı, mezkûr kanunun şümulüne ayrıca Diyanet İşleri Başkan Muavini,
Müşavere Heyet Başkan ve üyeleri yardımcılarını, ve Mushafları İnceleme Kurulu Başkan ve
üyelerini almak zaruretini duyduğumdan işbu kanun teklifimi hazırladım.
Tokad Milletvekili
Ahmet Gürhan

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas N.o. 2/340
Karar No. 41

15 . / / . 1952

Yüksek Başkanlığa
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40
neı maddesinin C fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Maliye Bakanlığı ve San
dık temsilcileri huzurunda incelenip görüşüldü.
Maliye ve Sandık temsilcilerinin uygun
buldukları teklif komisyonumuzca da bugünkü
fiilî duruma hitap eder mahiyette görülmüş,
komisyon üyesi Sayın Reşad Güçlü'nün teklifi
üzerine EmekK Sandığı Kanununun 39 ncu
maddesi hükümlerinin mahfuz bulunduğu ko
misyonca mütalâa edilmiş ve teklifin esastan
kabulü ile maddelere geçilmesine ittifakla ka
bul edilmiştir.
Metnin başlığındaki C fıkrasının hakikatta
fıkra olmayıp bent bulunmasına ve bendin tadili
de£il değiştirilmesi istenmiş olması itibariyle
başlık üzerinde bu maksatla tadilât yapılmış
ve (fıkrasının) kelimesi (bendinin) olarak, (ta
diline) kelimesi de (değiştirilmesine) şeklinde
düzeltilmiştir.

Kanun tekniği bakımından, teklif sahibi
nin formülü, aynı maksadı istihdaf eder şekil
de revizyona tâbi tutulmuş ve gene aynı mak
satla I, I I ve III ncü maddeler eklenmiştir.
Teklif yeni şekli ile oya konmuş ve ittifak
la kabul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Maliye Ko. Başkanı
Bu R. Sözcüsü
Rize
Siird
/. Âkçal,
M. D. Süalp
Amasya
Samsun
H. Koray
§. Uluçay
Seyhan
Sivas
Reşad Güçlü
§. Ecevit
imzada bulunamadı
Yozgad
Yozgad
F, Nimmoğhı
H. Tatltoğlu
Zonguldak
B. Sivişoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/340
Karar No. 113

20 . VI . 1952

Yüksek Başkanlığa
Tokad Milletvekili Ahnıed Gürkan'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
40 ncı maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifi Maliye Komisyonu ra
poru ile birlikte komisyonumuza
havale olun
makla Maliye Bakanlığı ve Diyanet îşileri Baş
kanlığı temsilcileriyle Emekli
Sandığı Genel
Müdür Yardımcısı hazır bulundukları halde in
celenip görüşüldü.
Teklif; gerekçesinden de anlaşılacağı üzere
5434 sayılı Kanunun tedvini sırasında, yaş had

lerine taallûk eden 40 ncı maddenin (C) ben
dine ithal edilmiyen
(Diyanet işleri Başkan
Yardımcısı, Müşavere Heyeti Başkan Yardım
cısı ile Musaflar inceleme Kurulu Başkan
ve
üyeleri) nin de ithalini temin maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır.
Son zamana kadar dinî sahada mütehassıs ve
ilim adamları yetiştirecek
müesseselerimizin
ademimevcudiyeti
dolayısiyle
Diyanet işleri
bünyesinde yukarda işaret olunan
mevkilere
ihtisas sahibi gene unsurların getirilmesine ha-
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len imkân olmadığına göne bugün yaşları ilerle
miş bu gibi' nrütehasmh zevatın tekaüde şevkleri
hizmeti sekteye uğratacağı ve müessesenin bun
ların hizmetlerinden müstağni kalamıyaeagı mü
nakaşa kabul 'etmez bir hakikat ve zaruret ol
duğuna göre mezkûr bent şümulüne Diyanet
işleri Başkan Yardımcısı, Müşavere Heyeti Baş
kan Yardımcısı ile Musaflar İnceleme Kurulu
Başkan ve üyelerinin de ithali suretiyle bir de
ğişiklik yapılması hususunda Maliye Komisyo
nunun noktai nazarına, işlerinin çok ender ve
mahdut olması sebebiyle (Musaflar inceleme
Kurulu Başkan ve üyeleri) Hariç bırakılmak
şartiyl'e Komisyonumuzca da iştirak edilmiştir.
Hemen şunu ilâve edelim ki; (O) bendinde
yapılan diğer bir değişiklik de, evvelki metin
de (hayrat hademesiyle Vakıflar Geniel Müdürlü
ğü Bütçesinden aylık alan vaizler (65) yaşını
doldurduktan sonra vazifelerini yapmaya ye
tersizlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirtilinceye kadar) hükmü mevcut iken bu de
fa Maliye Komisyonunca tesbit olunan ve yu
karda arzedilen husus hariç bırakılmak sure
tiyle Komisyonumuzca da iltihak edilen metin
de, bilûmum vaiz ve hayrat hademesinin yeter
sizliklerinin takdir salâhiyeti Diyanet işleri
Başkanlığına verilmiştir.
Filvaki; bu gibilerin mesleke1 liyakat ve ki

fayetlerinin tâyin ve takdiri salâhiyetinin bir
makama tevdii gerek ahengin temini ve gerek
se işin realitesi bakımından daha uygun ye
isabetli olacağı mülâhazasiyle Maliye Komis
yonunca tesbit olunan metin tadilen kabul edil
miştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
istanbul
E. Adakau

Başkan V.
Burdur
F. ÇeWcba§

Bu Rapor
Sözcüsü
Gümüşane
K, Yöntkoğlu

Kâtip
Sivas
Bilecik
©ursa
H. İmre
Ol, Y. Üresin
K. Yılmaz
Çanakkale
Diyarbakır
Eskişehir
K. Akmanlar
M. Ekinci
A. Potuoğlu
Giresun
istanbul
istanbul
M. Şener
A. H. Başar
H. HüsıruMi
istanbul
izmir
izmir
8. Oran
B. Bügin
T. Gürerü
Kastamonu
Kırklareli
Konya
H. Türe
Ş. Bakay
M. A. tflgen
Ordu
Sinob
R. Ak&oy
8. Sömuncuoğlu
Trabzon
Urfa
8, F. Kalaycıoğlu
F. Ergin

<>
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KOMİSYONUNUN
TÖKAD MİLLETVEKİLİ AH-- MALİYE
DKĞtŞTÎRİŞt
MET GÜKKAN'IN T E K L İ F t i

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-

5434 sayılı Emeldi Sandığı 'Ka- 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka) nununun 40 ncı maddesinin C
nununun 40 nc% maddesinin (C)
dair
fıkrasının taiîtine dair kanunı i bendinin değiştirilmesine
Kanun
teklifi

5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesinin (V)
bendinin değiştirilmesine
dair
kanun tasarısı

5434 sayılı Kanunun 40 neı
maddesinin C fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
C) Diyanet İşleri Başkanı
65 yaşını doldurduktan sonra
vazifesini yapınıya yetersizliği
Bakanlar Kurulunca, Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı, müşa
vere ve dinî eserleri inceleme
kurulu başkan ve üyeleriyle yar
dımcıları, mushafları inceleme
kurulu başkan ve üyeleri, müf
tüler, vaizler, ve hayrat hademe
sinin yine 65 yaşlarını doldur
duktan sonra vazifelerini yap
ını ya yetersizlikleri Diyanet İş
leri Başkanlığınca belirtilineeye kadar ve dersiamlar hayat
kaydiyle çalıştı rılabil irler.

MADDE 1. — 5434 sayılı
Kanunun 40 ncı maddesinin (C)
bendi aşağıdaki .şekilde değişti
rilir :
C) Diyanet İşleri Başkanı
ve Yardımcısı 65 yaşını doldur
duktan sonra vazifesini yapmıya yetersizlikleri Bakanlar Ku
rulunca ve Diyanet İşleri Müşa
vere ve Dinî Eserler İnceleme
Kurulu Başkan ve üyeleri ile
yardımcıları, Musaflar İnceleme
'Kurulu Başkan ve üyeleri ile
müftüler, vaizler ve hayrat ha
demesinin yine 65 yaşını dol
durduktan sonra vazifelerini
yapmıya yetersizlikleri Diyanet
İşleri Başkanlığınca belirtilinceye kadar ve dersiamlar hayat
kavdı ile çalıştırılabilirler.

MADDE 1. — 5434 sayılı
Kanunun 40 neı maddesinin (C)
bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
C) Diyanet İşleri Başkanı
ve Yardımcısı 65 yaşını doldur
duktan sonra» vazifesini yapmıya yetersizlikleri Bakanlar Ku
rulunca ve Diyanet İşleri Müşa
vere ve Dinî Eserler İnceleme
Kurulu Başkan ve üyeleri ile
yardımcılar], müftüler, vaizler
ve hayrat hademesinin yine 65
yaşını doldurduktan sonra vazi
felerini yapımya yetersizlikleri
Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilineeye kadar ve dersiamlar
hayat kaydiyle çalıştırılabilirler.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
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