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tisat Komisyonu raporu (1/164) 53:66 

9. — Ataklı Mucip ve Tunşkanat Hay-
dar'm, Uçuş yıpranma tazminatı 'kanun 
ıteMifi've Güvenlik ve İktisat Komisyon
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yüksek Soruşturana Kurulu Başkanlığına 
Fazlı önıaPın, seçildiğünıe dair karar örneği 
okundu ve karar kabul edildi. 

Taşıt Kanunu tasarısı üzerinde görüşüldü. 
Yurdatkuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'naaı, 

Ordu Yardımlaşıma Kurumu hakkindaki kanun 
•teklifi; görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

özgüneş Mehmet'im, İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu hakkındaki teklıifii 'görüşüldü ve ka

nun kabul olundu. 
Arazi ve Bina vergilerinin matinahlanna uy

gulanacak misiılleır hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve ikanım kabıUİ edildi. 

Bıirleşime son verildi. 
Başikan Divan Kâtibi 

Küçük Sami Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Özkaya Mehmet Şükran 

T»« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,40 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KATİPLER : özkaya Mehmet Şükran, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

1. — Kuytak Fikret'in, Sökmen Gültekin ba
hası Ali Gültekin ile annesi Kadriye Gültekin'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanun teklifi ve İktisat Komisyonu ra
poru (2/186) (1) 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi :28 
Mayıs gecesi nöbet değiştirirken ölen bir çocuğun 
anne ve babasına 350 şer lira vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkındaki kanun tek
lif idir. Bir maddeden ibarettir. 

Sökmen Gültekin'in babası Ali Gültekin üe an
nesi Kadriye Gültekin'e vatani hizmet tertibin

den aylık bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İnkılâbı takibeden 28 Mayıs ge
cesi, nöbet hizmetinden döndüğü sırada, müessif 
bir kazaya kurban ıgiderek vefat eden Harb Oku
lu talebelerinden (Sökmen Gültekin'in geride bı
raktığı babası Ali lOültekin ve annesi Kadriye 
Gültekin'e, hayatta bulundukları müddetçe, her 

(1) 207 sayılı Kanun haline gelmiş olan tekli
fin bir örneği tutanağın sonundadır. 

birine vatani hizmet tertibinden ayda (350) lira 
aylık bağlanmıştır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İkisine 
600 lira teklif ediyorum. 

KARAVELİO&LU KÂMİL — İkisine 500 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — ıBen bir üye olarak ara ediyo
rum; 300, 300 teklif ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — 'Efendim, 
ihtilâl günü vefat eden Ali İhsan Kalmaz'm aile
sine büyük bir para verilmiştir. Bugün İrtibat 
Bürosunda Yassıada'da nöbet fbekliyenlere yev
miye veriyoruz. Bu çocuk sakıtların uzaklaştırıl
dığı ıgıünün ertesinde ve nöbet sırasında vurul
muştur. 350 lira fazla değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Ibir tadil teklifi var
dır, üç yüze üçyüz olsun deniyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 350 olmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Her ikisine de üç yüz olmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Üç yüz elliye, üç yüz elli olmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo-

(1) 208 No. lu Kanun haline gelmiş olan tek
lifin gerekçesi tutanağın sonundadır, 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
YURDAKULER MUZAFFER — "Neşri tari

hinin ibir Ocak olmasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 

[Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3 . — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. Hayırlı olsun. 

2. — Ataklı Mucip ve Çelebi Emaııullah'ın, 
lEminoğlu Kâzım Yurtalan'a, vatani hizmet terti-
[binden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi 
1(2/195) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü (hakkında söz is-
11 iyen arkadaş var mı! Maddelere »geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. 'Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

lEminoğlu Kâzım Yurt alan'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Erzurum ve Erzincan müdafı-
|] erinden ve Millî Mücadele kahramanlarından 
Emekli Yarbay Kâzım Yurtalan'a, vatani hizmet 

11ertifbinden (500) lira aylık (bağlanmıştır. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada ha 

I yatta kaldığı müddetçe denmesi daha uygun ola
cağını tahmin ediyorum. 

ERHAN IŞIL — Emekli maaşı yetimleri var
sa onlara intikal edeceğinden hayatta kaldığı 
müddetçe olması daha doğrudur. • 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo-, 
rum: Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde rü-
ıgirer. 
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rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim- elimiz
de 12 maddelik kısa bir teklif var. eğer uygun 
görürseniz önce bunu, öğleden sonra da önce
likle basına ait bu kanunu görüşelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar. 
bu döner sermayeli bir kanundur. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlar, basına ait 
kanunun bu sabah görüşülmesini uygun gör
müştünüz. ihtilaflı noktalar kalmadı. Arkadaş
larla görüştük: temsilciler de burada. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Az bir zaman 
kaldı. Basma *it kanun uzun. önce bu kanunu 
çıkaralım, öğh-.ndeYı sonra basına ait kanuna 
gecelim. 

.?. — Sağlık va Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon -
eşenlendirme) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkında kanun tasarısı ve Sosyal İşler ve 
İktisat komisyonları raporları (1/57) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Suphi Güraoyt-
rak'ın 194 sıra sayılı basmayazı ile sunulan tek
lifinin görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenle"... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Şu halde, basına ait kanunun temsilcilerin
den rica edelim, saat 14,00 te gelsinler. 

Şimdi efendim, bu tasarıyı Hükümet hazır
lamış, Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüş. 
İktisat Komisyonunda da görüşülmüştür. Şimdi 
üç teklif metni önümüzdedir. Hepsini ayrı ayrı 
okuyacağız, arzu ettiklerinizi kanun olarak ka
bul edeceksiniz. Karar sizindir. Gerekçe izah 
edilsin, Sosyal Komisyonun hazıuladığı metin
den 'başlıyoruz. 

Geçen celsede zikredilen esbabı mucibeyle 
Sosyal Komisyonun hazırladığı metin üzerinde 
müzakerenin cereyan etmesini kabul etmiştik. 
Şimdi bu celse de gene teklif ediyorum: Sos
yal Komisyonun teklifinin •müzakerelerimize 
esas olmasını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar.... Kabul edenler... Kaibul edilmiştir, 
Maddeleri şimdi okuyoruz. 

(1) 194 S. Sayılı basmayazı (i2 nei Birleşim 
tutana.gi.nin sonundadır. 

http://tutana.gi.nin
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık müesseseleriyle (rehabilitasyon - esen-
lendirme) tesislerine verilecek döner sermaye 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6551 sayılı Kanunla Sağlık 
ve Sosyal Yardım "Bakanlığı hastaneleriyle 
(Rehabilitasyon - esenlendinme) müesseselerine 
verilen döner sermaye miktarı 150 000 000 lira
ya çıkartılmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu, hastanelere 
muayene için gelen kimselerden alınan para
dır. Şimdiye kadar, 6551 sayılı Kanun çıktığı 
zaman bir milyon liraya müsaade verilmişti. 
Yani bir milyon lira çerçevesi içinde (kalan 
miktar hangi hastanelere teşmil ediliyorsa, alât 
ve edevat gibi noksanları onunla olacak aynı 
zamanda tamir, inşaat gibi yetkisi dâhilinde 
olan şeyleri yapacaktı. Kısa zamanda bunun az 
geldiği görüldü ve fuzuli bir ımüessese olduğu 
görüldüğünden 87 hastaneye teşmil edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçesi görüşüldü 
ve kabul edildi, oylanarak maddelere geçildi. 
Hükümetten 75 milyon olarak gelmiş, bu tek
lifi İktisat Komisyonu desteklemiş, bizim Sos
yal Komisyon da 150 milyona çıkarılmasını 
istemişti 
, GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, Türki
ye'de 600 küsur hastahâne vardır. Bunun hep
sine teşmil etmek üzere 150 milyona çıkarılma
sını uygun gördük. 

KARAVELÎOĞLU' KÂMİL — Efendim, İk
tisat Komisyonu kanun tasarısı üzerinde çalış
mıştır. Bence bu komisyonun teklifi esas olsun. 
Miktarları takdirinize arz ederiz. Binaenaleyh 
75 milyon olarak kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bu 
tasarı 600 hastane ile ilgilidir. İki de bir artır
ma teklifi ile Meclisin huzuruna gelinmemesi 
için 150 milyon liraya çıkarılmıştır. Teklif bir
kaç kere Meclise gelmiştir. 

ÖZKAYA MEHMETİİÜKRAN — Kaç se
nede bir gelmiştir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 1955 te, 1958 se
nesinde gelmiştir. 10 milyon liraya yükselmiş
tir. Bu parama az geldiği hesaplanmıştır. Bu 
paradan 87 hastane istifade etmektedir. Bu ile
ride 600 hastaneye teşmil edilecek, 75 milyon 
lira az gelecektir, 
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KARAVELİOÖLU KÂMÎL — Kifayet tak

riri veriyorum ve Hükümet teklifinin kabul edil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi döner sermayeyi Hükümet 75 milyon 
lira olarak teklif etmiş, Sosyal İşler Komisyonu 
150 milyon liraya çıkarmıştır. Karavelioğlu'nun 
teklifi veçhile evvelâ 75 milyon olarak reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlarımı
zın bir mesnedi yok. 

MADDE 2. — Döner sermaye, kurumların 
kârları ile bağışlardan ve Devlet yardımların
dan teşekkül eder. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen miktarlar
la bütçe yılı sonlarında bilançolarla tesbit edi
lecek safi kârlar, döner sermaye birinci mad
dedeki miktara baliğ oluncaya kadar sermaye 
eklenir ve fazlası Hazinece irat kaydedilir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İktisat 
Komisyonunun ikinci maddesinin aynen kabu
lünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... İk
tisat Komisyonunun ikinci maddesi kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı bilûmum sağlık müesseseleriyle, 
Hıfzıssıhha enstitülerinden bakanlıkça uygun 
görüleceklerde muayene, teşhis, tedavi, lâbora-
tuvar, tetkik ve tahlil işleri ile aşı ve serum 
imal etmek, bu müesseselerden istihsal veya 
imal edilecek maddeleri kıymetlendirmek üze
re Bakanlık : 

Her nevi müstehlik maddelerle, tıbbi, cerrahi 
alet, malzeme ve cihazlar, döner sermaye hiz
metlerinin istilzam ettireceği mefruşat ve demir
baş eşyayı satmalmaya,. tamirat, tadilât, inşaat, 

' tıbbi ve fennî tesisat yaptırmaya* gayrimenkul 
kiralamaya ve bunlara müteferri sair masraflar 
yapmaya, tamir, imal atelyeleri açılması ve bun
lara sermaye tahsis edilmesi, ambulans ve cena
ze arabası satınalmması, müesseselerce kıymet
lendirilen mamullerin serbest piyasaya veya sair 
müesseselere intikal ettirilmesi işlerini yapmaya 
veya bunun için müesseselere yetki vermeye dö
ner sermaye müesseselerinin işletilmesinde hiz-
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metin hususiyeti bakımından canlı hayvan bes
lenmesi ve bunların mahsullerinden faydalanıl
ması ve zirai mahsullerden ihtiyaç görülenlerin 
yetiştirilmesi ve bunların bakım, satış ve istih
lâkleri gibi işler için müesseselere yetki verme
ye mezundur. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonu teklifinin esas olarak alınmasını tek
lif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada, İktisat 
Komisyonu teklifinde 200 bin lira denerek âza
mi bir hudut temin edilmiştir. Halbuki bu sa
hada bir tek alet 230 bin liradır. Sonra İktisat 
Komisyonu inşaatı kabul etmiyor. Döner ser
mayenin büyük avantajı ise bu noktada top
lanmaktadır. Müessese döner sermaye ile in
şaatı üzerine alarak Devletin üzerindeki yükü 
azaltıyor. Ben bu itibarla Sosyal Komisyonun 
teklifinin kabulünü rica edeceğim. 

ERHAN IŞIL — Efendim, bu değişiklik 
yapılırken tabiî uydurma olarak yapılmadı. 
Zannediyorum Muharrem Bey isminde bir zat 
geldi, 100 bin lira yetmez dedi. 150 bin lira
ya çıkardık yine yetmez dedi. O halde 200 bin 
lira yapalım deyince, yeter dedi. Gürsoytrak 
Beyefendinin 200 bin lira konduğu hakkındaki 
beyanları doğrudur. Burada inşaat masrafı da 
vardır. İnşaat âmme hizmetinin tamamen ken
di bünyesinde telâkki edilen bir şeydir. Bili
yorsunuz inşaat büyük işlerdir. Bu madde Sos
yal Hizmetler Komisyonunun teklif ettiği şe
kilde düzenlenmiştir. 150 - 200 milyon lira is-
tediğimiz döner sermaye mefhumuna dâhil de
ğildir. Bunun içine inşaatı koyamayız. İkti
sat Komisyonununki daha uygundur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu müessese âm
me hizmeti yapacaksa, bunum kaynağının fazla 
olması, 150 milyon liraya yüteseleibiilmesii için açık 
•kapı (bırakılması daha yerinde olurdu. Arkadaş
larımız itiraz ettiler, 75 milyon liraya indirdi
ler. İkinci bir husus vardı, 'maddeye har seyyali-
yet, elastikiyet veriyordu. Bu (bakımdan 'Sosyal 
İşler Komisyonunun tadil tasarısının müzalkere-
ye e^as tutulmasını rica edeceğim. 

YILDIZ AHMET — Döner sermaye verili
yor, daha fazUa kayıt koymaya hacet yoktur. 

BAŞKAN — Kifayet verilmiştir. Oyunuza 
arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 
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Şimdi KaraveMoğlu arkadaşımız üçüncü mad

denin İktisat Komisyonu değiştirgesi şeklinde 
kabulünü istiyorlar., 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu isteğim 
olmadığı takdirde Sosyal Komisyon teklifinde
ki «inşaat» kelimesi çıksın. 

BAŞKAN — İktisat Komisyonunun üçüncü 
maddesini kabul edenler... Kahul edilmiştir. 

KOMİSYON MÜŞAVİRİ ERHAN IŞIL — 
iktisat Komisyonu teklifi satış yeri açma ve kam
yon satmalma imkânını vermektedir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İnşaat 
kelimesi buradan cılksın veya tahdit yoluna gi
dilsin. Bu haliyle madde suiistimale müsaittir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — «Müesseseleree 
kıymetlendirilen mamullerin serbest piyasaya ve
ya sair piyasaya intikal ettirilmesi işlerini yap-
mıya» diyor .burada. Yetki veriyoruz ibiz zaten. 
Yönetmelik 'hazırlanacak, ^toadaşlariımızm temas 
ettiği hususlar kendiliğinden orada yer alacak. 
Bir endişeye bu itibarla yer yoktur. • 

• BAŞKAN — Emi Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu husus toptan 

piyasaya intikal ettirilecektir. Kendisi 'bir satış 
merkezi kurmak suretiyle hu şekildeki satışları 
yapamayacaktır. Bu müessesenin kendi faidesi-
ne, nasıl olur? 

ıGÜRSOYTRAK SUPHİ — Dediğinizde isa-
Ibet vardır. Bu hüküm Ibunu kapsıyor: «müesse
selerce kıymetlendirilen...» 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — İntikal etti
rilmesi yerine satmak yazalım. 

BAŞKAN — Bu maddeyi olduğu gibi oyları
nıza- arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Döner sermayenin istilzam et
tireceği işleri görmek, hesaplan merkezde tet
kik ve umumi (bilançoyu tanzim ve hesap işleri
ni takiple mükellef olmak üzere, merkezde Sos
yal Yardım Umum Müdürlüğüne bağlı bir Dö
ner Sermaye Müdürlüğü kurulur. 

Bakanlık merkezde kurulacak Döner Serma
ye Müdürlüğü ve muıhasebesi vasıtasiyle mües
seselere tahsis olunan döner sermayelerin hare
kâtını takübeder. Döner sermayenin işletilmesin
den hâsıl olacak kârlar, her yıl sonunda, Bakan
lığın göstereceği lüzuma ıgöre, döner sermayeye 
ilâve edilir veya merkezde bir hesapta toplanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyeniler... Kabul edİl
miktir. 

MADDE'5. — Döner sermaye işlerini tedvir
le görevli teşkilâtın çeşitli personeline ait kadro-
tar;

:Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafında» müştereken: tesbit olunur. 
Bu kadrolara tâyin edilecek elemankırm her tür
lü istihkakı -ve 'giderleri döaer sermayeden öde
nir. 

İşin iealbettirdiği nıütelıassıs tabip ve sair ele
manların müessesede tmlunnıaiması 'halinde, mün
ferit vakalara münhasır olmak üzere, müessese 
âmirleri hariçten Umumili elemanları celbedebi-
tkter. Bu elemanlara 'hizmetlerinin önemi ve ça
lışma sürelerine göre Başkanlıkça tesbit edilecek 
tarife, dairesinde ücret vcrileibillr. Zaruri yol 
masrafları ayrıca ödenir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İktisat 
Konıisyonunun teklifi daha şümullüdür, onu 
kabul edelim. 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunu Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile 'Maliye Vekâleti
nin müştereken yapac-afetetn anla'şma neticesin
de meydana getirecekleri bir yönetmeliğe bı
raktık. O maksatla kılsa kesilmiş tir. Döner 
sermayedeki kasiıt de teşvik içindir. Az mik
tarda da olsa çatışsınlar, ücret Are masrafla
rını alsınlar dedik. 

BAŞKAN — İktisat Komisyonunun değiş-
tirişinİ! oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tıp meslekleri mensubini ile, 
eczacı, kiimyasger ve veterinerlerin. tâyini, mües
sese âmilinin usul ve mevzuata uygun olarak 
yapılacak teklifi ve vilâyetin inhası üzerine ve
ya, re'sen Bakanlıkça; muhasiplerin tâyini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üze
rine Mıaîiye Bakanlığınca ve bunların dişinde 
Iralan diğer bütün personelin tâyini ise müesse-
«e âmininin teklifi ve vilâyet sağlıik müdürünün 
inhası üzerine vilâyetçe yapılır. 

Ayrıca müessese âmirleri, işin -icabın:! göre, 
mahallin en büyüık sıhhıi âmirinin müsaadesi 
alınmak şart iyi e, işçi ve amele istihdam edebi
lirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul 
•edilmiştir. v 
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MADDE 7. — Döner sermaye' muameleleri 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile, 
2490 sayılı Artırma ve eksiltme ve ihale Kanu
nu hükümlerine tâbi değildir. 

Ancak, döner 'sermaye ile yapılacak işlerden 
mütevellit İrat ve masnaıflar için malî yılın hi
tamından. itibaren 4 ay içerisinde merkez mü
dürlüğünce bir umumi bilanço tanzim edilerek 
Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına tevdi olunur. 
Bu bilançolar Sayıştayca ve Maliye Bajkanlığın-
ea muvakkaten tâyin edilecek mütehassıs mu
rakıplar tarafından' kayıtlara ve evrakı müs'bi-
teye tatbik edilmek suretiyle nihayet bir ay 
içerisinde tetkik edilir. Neticeye göre düzenle-
nileceık raporlar bilanço ve evrakı müsbitesiy-
le birlikte. Sayıştayın tetkik ve vizesine arz 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... fOtmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

MÜŞAVİR ERHAN İŞİL — Bu madde mu
rakabe maddesidir. (<Bir ay içerisinde tetkik 
edilir ve -Sayıştayin vizesine sunulur) şeklin
de hüküm kondu. 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — Bir suiistimale 
meydan vermemek için böyle tanzim edilmiş
tir. 

Senelerce bu gibi işılerde çalışmış olan tek
nik elemanların ısrarı ile konmuş bir husustur. 
Endişe edilmesin. 

BAŞKAN — Zaten madde kabul edilmiştir. 
Oeçiyoruz. 

MADDE 8.'— Döner sermaye hizmetlerinin 
gerektireceği alım, satım, tadilât, tamirat, icar, 
inşaat ve sair işler 30 000 lirayı tecavüz ettiği 
takdirde merkezde, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca, /bîr üyesi Maliye Bakanlığından 
olmak üzere teşkil, edilecek üç kişilik bir heyet 
tarafından yapılır. 

Mahallince yapılacak ibu işler için, mahallin 
en büyük sıfhıhi âmiri, müessese (baştabibi veva 
müdürü ve mal memuru veya yerine tâyin ede
ceği memurun iştiraki îte teşekkül edecek <üç ki
şilik bir komisyon kurulur. 

Ancak, mahallince verilecek karar mulhtevi-
yatmın 30 000 lirayı tecavüz etmesi halinde, bu 
kararın en geç 15 gün zarfında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca tasdik edilmesi şarttır. 
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Ayrıca, malıallince yapılacak bu işler için va

zifeye taallûk eden salâhiyet ve diğer teferruat 
13 noü madde mucibince tanzim edilecek yönet
melikle sarahate» (belirtilir. 

ERSÜ VEHBÎ —Burada (/En geç 15 gün) ve 
(otuz bin lirayı mütecaviz işler için kullanılaca
ğı) kaydı var. Bunun neticelendirilmesi uzun za
man ister. 15 ıgıünlük kayıt konmuş, aceleye gele-
bilirjbuna uyulmadan onaylama (zorunda kalına
bilir. 

OÜRSOYTRAK SUPHÎ — îki usul var : 
Meselâ Erzurum'da bir hastaneye bir alet alına
cak... Evvelâ yazacak, «Sağlık (Bakanlığından mü
saade alınacak. Beş gün mektubun ıgitmesi altı 
(gün de ıgelmesi, ondan sonra aletin alınması du
rumu ortaya çıkar. Halbuki alma teşebbüsüne gi
rişsin, derhal buraya ibildirsin, bakanlık 15 giin 
içinde derhal cevaibmı versin. Bu, hem sürat ve 
hem de murakabeyi temin etmek için konulmuş
tur. ( . 

(BAŞKAN — Ersii. 
ERSÜ VEHBÎ — Bir firmadan teklif alın

ması neticesi inceleme ve sorma durumları hâsıl 
olacaktır. Belki de bu husus dış memleketlere in
tikal ettirilecektir. iBu işi 15 gün içinde nasıl ya
pacaklardır?. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Adaletten kurtar
mak istiyoruz. îlgili şahısları dinledik, bunlar 
mümkün olacaklarını söylediler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Oylamaya ge
çilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sosyal îşler Komisyonunun 
maddesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kullanılma ve muhafazaların
da fayda melhuz olmıyan demirbaş ve menkul
lerin satışları ve imhası da (Bakanlığın müsaadesi 
ile 8 nci maddede belirtilen heyetler marifetivle 
yapılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Döner sermaye işlerinde çalı
şan memur ve hizmetlilerden vazife icabı yemek 
zamanlarını müesseselerde ıgeçirmekte olanların 
iaşeleriyle yine vazife icabı müessesede kalmak za
ruretinde bulunanların ibateleri müesseselerce 
temin olunur. , 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Döner sermaye işlerinde gö
revli olmıyan müessese personelinden ibu serma
yeden idare edilen yataklarda yatan (hastalar için 
mesai saatleri dışında kalmak mecburiyetinde ka
lanlara, bu çalışmanın mahiyet, müddet ve vâki 
olduğu zaman ıgıöz önünde tutulmak suretiyle, her 
çalışma için müessese âmiri tarafından takdir edi
lecek bir ücret verilebilir. Şu kadar ki, bu ücre
tin bir saatlik mesaiye isabet eden miktarı çalış
mayı yapan personelin asıl aylık istihkakının bir 
saate düşen miktarının bir mislini ıgeçemez. 

ıKARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, tak
dir yetkisi müesese amirliğine bırakılmıştır. Müd
detini az buluyoruz. (Bir maaş aldıkları gibi bir 
buçuk maaş da alabilirler) deniyor. Döner ser
maye elden gidecek ıgilbi ıgeliyor ibendenize. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Şartları vardır. 
Normal mesai dışında olacaktır. Çok nadir olacak 
bir şeydir. Biraz evvel de bildirdiğimiz gibi, bu
rada çalışacak arkadaşları teşvik edici bir hü
kümdür. Müessese âmirine tanınan miktar, 30 bin 
lirayı geçmez. İhracatı teşvik için bir kanun ge
tirmişlerdi, orada da bir hüküm vardı. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu kanunun 
bu 'kadar gecikmesinin sebebi şimdi anlaşıldı. 
Fazla mesai meselesin'de, bir saatlik çalışma 
için, bir 'buçuk misli diye 'konmuştur. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşımıza der
hal cevap vereyim. Bu tasarı Ağustos ayında 
geldi. Tetkik edildi. Sırası 'gelseydi şimdiye 
kadar görüşülecekti. Kasten geri bırakılmış de
ğildir. 

Bu bir buçuk müsli keyfiyetine gelince, o 
da sizin takdirinize arz edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — îdare heyeti veya müdür
ler kurulunun salâhiyetine terk edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Buradaki 
(buçuk) kelimesinin çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu müessesenin bir idare 
heyeti ydk mu? 

(Gürsoytrak Suphi Hükümet teklifinin 8 nci 
maddesini okudu.) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yanılıyormu-
yum, bilmiyorum. Personel buradaki döner ser
mayeden yiyip içiyor. 1,5 misli ikramiye alıyor. 

7 — 
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GÜRSOYTRAK SUPHt — Gönüllü olarak 

çalışanları teşvik mahiyetinde konmuştur. Döner 
sermaye bir eser meydana getirecek ve bunu sa
tacak. Mesai saatleri dışında gelir, çalışır ve mal
ların çoğatılmasma âm'il olursa bu verilen onun 
karşılığı olarak bir teşvik primi mahiyetindedir. 
30 bin lira kadar olan bu masraflar sağlık müdü
rü, müessese âmiri ve mal müdürünün teşkil 
edeceği bir heyetin tasdikiyle olacak. I 

KUYTAK FlKRET — Ben görüyorum bir
çok İktisadi Devlet Teşekkülünde memurlar kar
şılıklı lâklâkıyatla ve hasbühalle vakit geçiriyor
lar. Mesai zamanlarında yapılan çalışmalar bu 
işlere kâfi gelir zannediyorum. 

KOMISYON MÜŞAVIR! ERHAN IŞIL — 
Vazifeli olanı biz 'katiyen kabul etmedik. 

ERSÜ VEHBİ — Müessese âmirine değil bir 
kurulun takdirine verelim bunu. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sekizinci mad
dedeki (üç kişilik heyet) buna cevap veriyor. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddede böyle demi
yor müessese âmiri takdir eder diyor Suphi Bey. 

YILDIZ AHMET — 8 nei maddedeki kuru
lun karariyle diyelim. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifi (göz önünde 
tutulmak suretiyle, her çalışma için 8 nei mad
dede adı geçen heyet tarafından takdir edilecek-
bir ücret verilebilir) diyoruz ve sonundaki bu
çuk kelimesini kaldırıyoruz. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir bu tadillerle. 

MADDE 12. — Döner sermayeye ait bütün 
mallar Devlet malı hükmündedir. 

Bu sermayeye aidolup müesseselerde bulu- j 
nan ve hastahanelerde meveudolmayıp tatbikine i 
zaruret görülen ilâç, cihaz ve sair mevad, döner 
sermayeye masraf kaj^dedilmek suretiyle, üc
retsiz hastalar için de istimal ve istihlâk oluna- j 
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Döner sermayenin işletilme
sine mütaall'ik her 'türlü malî ve idari muamele
lerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine 
ait esaslar • Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlıklarınca (müştereken tanzim olunacak bir 
yönetmelik ile tesbit olunur. İ 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 6561 sayılı*Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz. istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — 6561 sayılı Kanunla 
verilen döner sermaye işlemlerinden doğan bil
cümle hak ve borçlar, bu 'kanunla kurulan döner 
sermayeye intükal eder. 

ERHAN IŞIL — iktisat "Komisyonunun tek
lifi yerindedir. Aynı şeyi söylemekte tekrar fay
da vardır. Sosyal İşler Komisyonunun teklifi ise 
borç alacaklara aittir, iktisat Komisyonunun tek
lifini kabul etmek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz ? 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Kabul ediyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil arkadaşı

mız iktisat Komisyonunun teklifini kabul edi
yorlar. 

ERSÜ VEHBİ — 9 ncu maddede yazılı mal
lara karşı işlenen suçların suçluları hakkında 
Devlet memuru gibi muamele yapılır kaydını 
korsak her halde iyi olacalktır. Buraya bu husus
ta bir madde eklenmesini rica edeceğim. 

ERHAN IŞIL — Bu dokuzuncu maddedeki 
hüküm ceza bakımından (konmuştur. Bu müesse
seye ait mallar Devlet 'malı sayılır. Devlet malı 
haczedilemez. Bu müessesenin malları aleyhine 
işlenen suçlar, diğer Devlet dairelerinin malla
rındaki usule, tâbi tutulur. Zabıtlara geçmesi ba
kımından ifade ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Zabıtlara geçmesi ile me
sele halledil'mez. Bu mallara 'karşı suç işliyenler 
ne olacak? Bu açıkça hükümde ifade edilmelidir. 
Bir malın Devlet malı telâkki edilmesine rağmen 
mesul memur cezalandırılmayabilir. Kanunun 
metnine konmasını teklif ediyorum. Müsaade 
ederseniz, ben bir hal şekli düşüneyim, arz ede
yim. 

BAŞKAN — 15 nei maddeye geçiyoruz. 
MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 
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MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları memurdur. 
, BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Şimdi Ersü ve ona iltihak eden üç arkadaşı 

12 nci maddenin tekrar görüşülmesini istiyor
lar. Bunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Döner sermayeye ait bütün 
mallar Devlet malı hükmündedir. 

Bu sermayeye aidolup müesseselerde bulu
nan ve hastaha nelerde mevcudolmayıp tatbikı-
na zaruret görülen ilâç, cihaz ve sair mevat, 
döner sermayeye masraf kaydedilmek suretiy
le, ücretsiz hastalar için de istimal ve istihlâk. 
olunabilir. 

BAŞKAN — (Bunlar aleyhine işlenen suç
lar aynen Devlet malları aleyhine işlenmiş suç 
olarak kabul edilir ve sanıkları bu husustaki 
kanun hükümlerine göre takibolunarak cezalan
dırılır.) 

Bu formülü kabul edenler... Prensdbolarak 
kabul edilmiştir. 

Hukuki bir şekilde karar mahiyetinde yazıl
sın ve zapta öyle geçsin. 

BAŞKAN — (Bir o kadar çalışması) şekli
ni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Gider Vergisinin müzakeresine baş
lıyoruz, efendim. 

4. — Gider Vergileri kanun tasarısı (1/83) 

KAEAVELİOĞLU KÂMİL — Tümünün oy-
1 anmasını rica ediyorum. Vergi ıslahatı ile il
gili son kanun tasarısıdır, bir maddesi hariç di
ğerlerinde hiçbir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Uzman arkadaşın ilâve edece
ği hususlar varsa ifade etsin. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 neü maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(1) 210 No. lu Kanun halini almış, olan ta
sarıya ait dosya Kanunlar Kalemindedir. 
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Montaj ve tamir istisnası : 
a) II nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozis

yonlarında yazılı vasıta, alet, makina ve ci
hazların kurulup işletilmesinde kullanılmak 
üzere temin olunan, vergiler esas ye yedek par
çalardan, memleket dâhilinde kurulup işler ve
ya kullanılır hale getirilen yukarda mezkûr 
vasıta, alet, mckina ve cihazlar (Yalnız montaj 
ve tamir dolayısiyle ve müessesece bizzat imal 
edilen veya memleket dâhilinde imal edilmiş 
olanlardan temin olunan esas ve yedek parça
lar ve malzemenin maliyeti ile işçilik toplamı
nın, tamir ve montajı yapılan vasıta, alet, ma
kina ve cihazın maliyetinin % 30 undan fazla 
olmaması kayc'iyle). 

ERHAN IŞIL — Türkiye'de montaj ve ta
mirat yapan bu müesseselerin kanunun şü
mulünden belli nisbetler dâhilinde çıkarılıyor. 
Dışardan Türkiye'ye montaj dolayısiyle getiri
len mallar vergiden muaf kılınmıştır. Hiçbir 
değişiklik yoktur. Hükümet değişikliğinin tek 
tarafı montaj için yapılan giderlerin maliyete 
dâhil edilmesidir. İktisat Komisyonu değiştir
miş sadece işçi ücretlerini dâhil etmiştir. De
ğişiklik bundan ibarettir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Piyasanın le
hine yapılmış bir değişikliktir. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH
MET KARAKAYA — Muafiyet maddesinin 
tatbikatından güçlüklere mâruz kaldık. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH

MET KARAKAYA — Burada sadece montaj 
için işçi ücretleri konmuş. Halbuki biz (sair 
giderler) demiştik. Bu tatbikatta bâzı kolaylık
lar getirecektir. 

MÜŞAVİR ERHAN — Sair giderler demek 
doğru olmaz. O zaman buraya her şey sokula
bilir. Sadece işçi ücretlerini koymak doğru olur. 

«(A) fıkrası tekrar okundu.» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü madde
sinin sonuna aşağıdaki (1) fıkrası'eklenmiştir : 

Rejenere kauçuk : 
1. Kauçuklu hurdalardan fiziki veya kim

yevi ameliyelerle elde edilen rejenere kauçuk. 
KOMİSYON MÜŞAVİRİ ERHAN IŞIL — 

İstanbul piyasasında rejenere kauçuk diye bir 
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şey eıktı. Bunu vergi dışında bırakmak istiyor- I 
du Hükümet, Hükümet te'klifi hurda kauçuk I 
demektedir, iktisat Komisyonunun değiştirge- I 
si ise şöyledir: (Kauçuk hurdaları fizikî ve kim- I 
yevi ameliyelere tâbi tutularak elde edilen re- I 
jen ere kauçuk) I 

MALÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ AH- I 
MET KARAKAYA — Bizim teklifimizde keli- I 
ine değişikliği vardır. Ama böyle de olabilir, j | 
bir mahzuru yoktur. 'Biz burada kauçuk demiş
tik, komisyon kauçuk hurdaları diyor, fark 
yok. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE °>. — Aynı kanunun 16 ncı mad
desinin sonum aşağıdaki fıkra ilâve edilmiş
tir : 

Vergi matrahının ücret olması halinde de 
Mynı. hükümler uygulanır. 

ERHAN, IŞIL — Vergi .matrahının ücret ol
ması halinde aynı hükümler uygulanır. Bir fab
rika iplik imal ederken vergiye (tâbi oluyor. Baş
ka yerde bobine sardırıyor, bunun, için de ücret 
veriyor. Tasan bunu da vergi mevzuuna almak 
istiyordu, iktisat Komisyonunca da kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
imi edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonunun bir maddesini çıkardık, arz edeyim. 
Hükümetin dördüncü maddesini reddediyoruz. 
Reddedilen madde vsıudur : 

(Aynı kanunun, 27 mei maddesinin sonuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir: 

'Her türlü hurda demirlerle vergili piklerin 
karşılaştırılarak izabe edilmesi suretiyle vücuda 
getirilen 1 numaralı tablonun 2 ne i pozisyonu
nun (A) fıkrasında sayılan maddelere ait ilk 
madde indirimi, bu maddelerin satış veya emsal 
satış bedellerinden vergili pikini ve izabede kul
lanılan vergili diğer (maddelerin - elektrik, hava
gazı ve akar yakıtlara ait kıymetler hariç - mu
bayaa bedellerinin! iııidirilmesi suretiyle uygula
nır.) diyor. 

ERHAN IŞIL — Vergi ve prensipe aykırı 
olduğu için .reddedilmiştir. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE TEMSİLCİSİ AHMET KARA

K A Y A — Bir maihzur görmüyorum efendim. 
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BAŞKAN — İktisat Komisyonunun madde

sinin reddi hususundaki teklifi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ERHAN İŞIL — Vergi ve sigorta muamele
lerinden alınacak vergi için sevk edilmiştir. Bu 
hüküm de aynen kabul edilmiştir. 

[BAŞKAN — Dördüncü maddeyi aynen oku
tuyorum. 

(Madde tekrar okundu.) 
.ERHAN IŞIL — Bu (K) fıkrasını İktisat 

Komisyonu eklemiştir. Türkiye'de bir Turizm 
Bankası vardır. Bankacılık dışındaki turizm üze
rine yaptığı muameleler Arertgi muafiyetine 'tâbi
dir. Bankacılık hizmetleri vergiye tâbi tutulmuş
tur. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH
MET KARAKAYA — Biz bu teklifi muvafık 
görmüyoruz. Çünkü Denizcilik Bankası için de 
muafiyetler tamının işitir. Turizm Bankası için 
de syni: şekilde muamele yapılmaktadır. 

MÜŞAVİR ERHAN IŞIL — Biz yaptığımı
zın doğru olduğuna, inanıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH
MET KARAKAYA — Bankacılık faaliyetinin 
hududu .muayyen değildir. Neler .bankacılıktır, 
neler değildir, 'birçok ihtilâflara yol açan bir me
seledir. Altın alım. satımının 'bankacılığa girip 
girmediği hususu bizi yıllarca uğraştırmış! ir. 
Sarih değildir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — (K) fikrası-
na iştirak etmiyorum. Cılksın. Hükümet teklifi 
olarak oylıyalim. 

AHMET KARAKAYA — Hükümet tasarı
sında Turizm Bankasının muafiyetine ait hüküm 
mevcut değil. 

KARAVELİOĞLL KÂMİL — Biz zaten 
Hükümet teklifinin kabulünü istiyoruz. 

MADDE 4. — Ayım kanunun 29 neu madde
sinin (f) fıkrası aşağıdaki' şekilde değiştirilmiş
tir : 

f) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şir
ketlerimin sermayelerine iştirak ellikleri banka, 
'banker ve sigorta şirketlerinin bu kamuma göre 
banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tâbi 'mu
amelelerden mütevellit kârları, 

(BAŞKAN — Bu kısmı reylerimize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Taşanımı altıncı -maddesi 5 olmuştur. Bun

dan sonra maddeler sırasiyle düzeltilecektir. Şim
di omu okutuyorum. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 34 ncü madde
sinin (Ib) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

ıb) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yol
cu taşiımaya mahsus «sair motorlu kara nakil vası
taları (otomobil, kamyonet, motosiklet, motorlu 
(bisiklet hariç!), 

BAŞKAN" — Maddeyi reylerinize ara ediyo
rum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 35 nci maddesi
nin (i) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

i) 300 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hac
mi ndalki makina ile müteharrik gemilerle yapılan 
eşya ve 18 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hae-
mındaki deniz nakil vasıtalariyle yapılan, yolcu 
taşımaları, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize farz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • . • 

MADDE 7. — Aynı kanunun 4!) nen madde
si. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Veresiye satışlarla dahilî sarflarda ve ihracın
dan vazgeçilen emtiada ödeme süresi : 

Veresiye yapılan satışla-ra ait vergi, bedelin 
tahsil olunduğu ayı takiıheden ayın on beşinci 
«'ünü akşamına kadar ödenir. Ancak 'bu müddet 
malın teslimini takibeden ayın on 'beşinci günün^ 
den itibaren altı ayı geçemez. 

Bu kanunun tatbikatında veresiye addoluım-
«ak satışlar en az bir ay vâde ile yapılmış satış
lardır. Veresiye satışların müessese tarafından 
tevsiki şarttır. Ücretle yapılan istihsal Vergisine 
mütaallik işlerde ücret veresiye ödendiği takdir
de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Elektrik ve havagazı satışlarında Ibıı madde 
hükmü uygulanmaız. 

3 ncü maddenin (b) fıkrasında yaızrlı şekilde 
vâki olacak teslimlere ait vergi, peşin sat ıslarda 
vergiye tâbi okuyan mamullerin müşteriye sa
tıldığı ayı takübeden ayın on beşinci günü akşa
mına (kadar ödenir. Bu satışlann 60 neı madde
min ibir'inei fıkrasında yazılı faturalarla tevsiki 
şarttır. Vergiye tâbi olmıyan mamullerin veresi
ye satılmaları halinde, tbu maddenin veresiye sa
tışlara ait hükümleri uygulanıl'. 
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! Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim 

edilmiş maddelerin vergisi, vazgeçme dilekçesinin 
- vergi dairesine verildiği tarihten itibaren bir ay 

içinde ödenir. 
I ERHAN IŞIL — Yedinci madde 49 ncu 
i maddeyi değiştiriyor. Elektrik ve havagazı, 

bunu satırbaşma aldık. Bir de fiilen satıldı de
niyordu. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor ? 
MALÎYE TEMSİLCİSİ AHMET KARAKA. 

YA — Satıldı" denmesi daha uygundur. Malû-
muâliniz iplik halıda kullanılıyor, iplik vergi— 
ye tâbidir, halı vergiye tâbi değildir 

BAŞKAN — Karavelioğlu arkadaşımız Hü
kümet teklifini destekliyor. Şimdi bu şekilde 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 54 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : • 

Mükelleflerin beyan ettikleri matrahla ta
hakkuk veya; tetkik yapanların veyahut tefti
şe yetkili kılınanların buldukları matrah ara
sındaki vergi farkları hakkında Gümrük Ka
nunu uyarınca Gümrük Vergisi hakkındaki 
esaslar dairesinde üç kat ceza hükmedilir. 

MÜŞAVİR ERHAN IŞIL — Üç kat olarak 
tesbit edilmiştir. Biz Vergi Usulü Kanunu 
hükümlerine tâbi tutmak istedik. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH
MET KARAKAYA — Bu konuda Vergi Usul 
Kanununa atıf yapmamak gerekir. Biz üç kat 
dedik, komisyon Vergi Usul Kanununa atıf 
yapmış. Bu gümrük mevzuatına bağlıdır. Hü
kümetin teklifi uygundur. 

MÜŞAVİR ERHAN IŞIL — Biz de teklifi
mizde ısrar ediyoruz. Kanunlar arasında ihtilâf 
yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümetin 
(üç misli) teklifinin beş misil olarak değiştiril
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bir daha okuyoruz. 
(Hükümet teklifi tekrar okundu.) • 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümet 

teklifi oya konsun. 
BAŞKAN — Hükümet teklifini kabul eden-

1 1er... Kabul edilmiştir. 

-,; ıı — 
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MADDE 9. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı 

tablonun 10/B pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : I 

B) Nebati lifî maddelerden imal edilen ip, -| 
iplik, kınnap, halat ve urganlar (Satmalmıp 
bitim ameliyesine tâbi tutulanlar dâhil, üstü
pü hariç.) 

a) Kendirden, ketenden, sızaldan, manilâ-
dan mamul ip, kınnap, halat, urgan % 15 

b) Diğerleri % 30 
KOMİSYON MÜŞAVİRİ ERHAN IŞIL — 

Hiçbir değişiklik yok. 
BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı tablonun 10/C pozis
yonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

C) Dokumaya elverişli devamlı ve devam
sız sentetik ve suni elyaftan . mamul iplikler 
(Satmalmıp bitim ameliyesine tâbi tutulan ip
likler dâhil) (Sentetik ve suni elyaf tâbirleri 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki bu tâbirle
re tekabül eden tarifeleri ifade eder.) % 36 

MADDE 11. — Aynı kanunun 10/E pozis
yonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

E) A, B ve C fıkralarında yazılı lif nevi-
lerinin iki ve daha fazlası ile mahlut olarak 
imal edilen iplikler, mahlutun bünyesine mik
tar itibariyle en fazla giren lif nevinden yapıl-
jııış sayılarak o eins ipliklerin nisbeti ile ver
gilenir. Miktarların denk olması halinde vasa
ti nisbet uygulanır. 

Miktar itibariyle galip liften yapılan iplik 
vergiye tâbi bulunmadığı takdirde mahlutun 
bünyesine miktar bakımından ikinci derecede 
girmiş olan life ait ipliklerin nisbeti uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. ; 

AHMET KARAKAYA — Aynı kanunun de
ğil, aynı tablonun olacaktır. 

MADDE 12. — Aynı tablonun 12 nci pozis 
yonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

12. Diğer maddeler : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 05.14, 13.02, 

27.12 ve 27.13 pozisyonlarında kayıtlı maddelerle 
28 nci faslında (Bu faslın 28.02, 28.42, 28.54 ve 
28.58 sayılı pozisyonlarındaki kükürt, sodyum 
karbonat kırıstalize, oksijenli su, mayi mukattar 
ve aym fasılda kayıtlı olup, I numaralı tablonun 
diğer pozisyonlarına giren maddeler dâhil olduk- j 
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lan pozisyonlara göre vergilendirirler.) Ve 29 ncu 
faslında (Afyon müştakları, mürekkepleri, koka
in ve emlahı hariç) ve 38,01, 38.07, 38.08 ve 38.16 
sayılı pozisyonlarında kayıtlı maddeler % 18. 

ERSÜ VEHBİ —(Bunlar nedir? 
ERHAN IŞIL — Bu kimyevi maddelere ait

tir. Kanunun bünyesinde hiçjbir değişiklik yok
tur. Tatibikatta tereddütler doğurduğu için bu 
maddeyi koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo 
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler.. Kabul edik 
mistir. 

MADDE 13. — Aynı kanuna bağlı I I numa
ralı tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

4. Glikoz : 1. Kg. S. S. den 50 Kr. 

ERHAN IŞIL — iGlikozdan alınan 30 kuruş 
vergi resmini 50 kuruşa çıkartıyoruz. Çünkü 
memlekette 300 bin ton şeker istihlâki vardır. Bu
nunla mukayeseye cevaz görmedik. 

MALİYE TEMSİLCİSİ AHMET KARAKA
YA — Bundan maksadımız glikozdan aldığımız 
% -30 u 25 de tutuyoruz. Şeker fiyatları indiril
miştir. Nislbetin çıkarılmasında /bir mahzur yok
tur. 

ERSÜ VEHBİ — Bu madde şeker mamulle
rinde kullanılmaktadır. Şekerin istihlâkini de ar
tıracaktır. 

30 kuruştan 50 kuruşa çıkarılmış olacak ve 
varidat da 1 milyon lira olacaktır. Glikoz 200 ku
ruşa çıkarılacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynı kanuna foağlı IV numa
ralı tablonun 13 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

13. Diğer maddeler : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 -ve 25 nci 

fasıllarında kayıtlı maddelerle 28 nci faslının 
28.02, 28.42, 28.54 ve '28.68 sayılı pozisyonların
daki kükürt, sodyum karbonat kırıstalize, oksi
jenli su ve mayi mukattar ve 30, 32, 33, 34, 35 
ve 38 nci fasıllarında kayıtlı maddeler (Bu mad
delerden I numaralı talbloya girenler mezkûr tab
lodaki pozisyonlarına göre vergilendirilirler.) 
% 15 

ERSÜ VEHBÎ — 39 ncu pozisyonun çıkarıl
ması lâzımdır. 

- 1 8 -
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BAŞKAN — Bu teklifle maddeyi oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanuna ıbağlı tabloların 
sonundaki ihtar bükümleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İhtar : 
1. I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerden 

•birkaçı ile mahlut ve mürettöbolup IV ncü tab- -
loya dâhil ıbulunan eşyanın ıbu tablodaki pozisyo
nu, bünyesinde miktar itibariyle en yüksek olan 
maddeye göre tâyin olunarak eşya o pozisyonun 
hizasındaki vergi nisfoet dizerinde vergilendirilir 
(IV ncü tabloda ismen yazılı eşya ile Bakanlık
lar tarafından tâyin ve ilân edilen eşya ıhariç). 

2. I nci tabloya dâhil olan maddelerle ayni 
tabloya dâhil olmıyan maddelerden mahlut ve mü-
rettebolarak vücdda getirilmiş olan ve IV ncü 
taibloya dâhil ıbulunan ibir eşyanın, (bünyesine gi
ren maddelerden I nci talbloda yazılı olanların 
miktar itibariyle % 50 veya daha fazla nisbette 
bulunması halinde - bu eşya tamamiyle I nci tab-
loya dahil maddelerden yapılmış sayılarak - IV i 
ncü taJblodaki pozisyonu ive vergi nisıbeti (1) nu- ı 
maralı ihtara göre tesbit olunur. 

İBaihis konusu eşyanın bünyesine ıgiren I nci 
tabloda yazılı maddelerin miktar itibariyle % 50 
den az olması halinde, bu eşya, (bünyesindeki 1 
nci taibloya dâhil maddelerden miktar itibariyle en 
yüksek olanından imal edilmiş sayılarak IV ncü 
tablodaki pozisyonu tâyin olunur ve o pozisyonun 
vergi nisbetinin yarısı ile vergilendirilir. t 

3. Kesilmiş, 'bölünmüş, ıhazırlanmış veyahut 
dâhilde istimal veya imal edilmek üzere esas ma
hiyeti değiştirilmeksizin bâzı feri ameliyelere tâbi 
tutulmuş olan ilk istihsal maddeleri birinci tablo- \ 
da yazılı nisbetler üzerinden vergilendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 4 ncü madde
sinin (f) fıkrası ve I I numaralı tablosunun 8 nci 
pozisyonu ile ıgeçici birinci maddesi kaldırılmış
tır. | 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Kanunun en 
mühim maddesi budur. Erhan Bey, izah etsin. j 

KOMISYON MÜŞAVIRI ERHAN IŞIL — ' 
Bütün ağırlık merkezi bu maddede. Geçici bi
rinci madde; p'ümrük ahdi tarifelerine karşı bir 
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hileyi tazammum ediyordu. Dâhildeki vergileri 
küçük hadde tutmak için geçici maddeye koy
muştuk. Bu tenkid edilmekte idi. Geçici birinci 
maddeyi kaldırdığımız zaman mücerret bu mad
denin getireceği şey beş milyon liradır. Ancak 
büyük artış b'i muadelet sağlandıktan sonra 
gelecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Fiyatı artırı
yor mu bu? 

MALİYE TEMSİLCİSİ AHMET KARAKA-
YA — Benzin de 5,5 kuruş, mazot ve motorin
de 3,5 kuruş, gazda 3,30 kuruş, diğerlerinde 
2,75 kuruş artırıyor fiyatları. Bu dâhildeki fi
yatlarda artıştır. Biz dâhildeki fiyatı dışardaki 
seviyeye çıkardık. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — ithal edilen 

petrole zam yapıyor muyuz? iç istihsal ayrılı
yor m u ! 

ERHAN IŞIL — Buna tesiri yoktur, efen
dim. 

ERSÜ VEHBÎ — Dâhilde istihsal edilen pet
rolün fiyatını yerinde tutmaJk mümkündür. Dı
şardan daha ucuz maliyetle dâhile petrol sok
mak imkânı olursa ne olacaktır? Bu hususun 
biraz açıklanmasını rica edeceğim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — iç istihsali
mizin sektedar olacağını tahmin etmiyorum. 
Çünkü Güney - Doğu Anadolu'da petrol qdk 
ucuzdur. Binaenaleyh kifayet teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklifi vardır, reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul eaenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Birinci Oturum kapanma saati: 13,15 



I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 14,50 

BAŞKAN — Kaplan Kadri 
KÂTİPLER: Gürsoytrak Suphi, Tunçkanat Haydar 

»••« 

BAŞKAN* -~ Oturumu açıyorum. 

5. — Maliye Vekili Kemal Kurdaş'ın, İlk
öğretim, Arazi ve Bina vergileri kanunları hak
kında umumi üctkla'masr 

BAŞKJ& — Maliye "Vekili Bey izahatına 
devanı ediyorlar efendim. 

MALİYE VEKİLİ KEMAL KURDAŞ — 
Bu şekilde iştirak hisselerinden beş liradan aşa
ğı kesirler', tatbikatta kolaylık olsun için, ta
mamen hazfediliyor, beş liradan yukarı olan 
küsurlar da on liraya çıkarılacaktır. 

Bu kanun kabul edildiği takdirde 1 Mart
tan itibaren tatbik edilecektir. Bir Mart olması 
sebebi de, memur maaşlarına 1 Marttan itiba
ren zam yapılacak, memurlar yüzde bir nispe
tindeki bu yükü daha hafif hissedeceklerdir. 
Psikolojik bakımdan böyle bir yola gidilmiş ola
caktır. Bu şekilde istikraz tahvilleri hasılatı 
Merkez Bankı;sında özel fonunda temerküz et
miş olacak ve her altı ayda İcra Vekilleri He
yeti kararı ile fonda birikmiş olan paralarla 
ikinci çelik sanayii finanse edilmiş'olacaktır. 
Ziraatimizin. sanayiimizin kalkıuması, ziraattû 
ve sanayide işletme kredisinin temin ve tahak
kuku hususu Vekiller Heyeti 'kararı ile tanzim 
edilecektir. Bir taraftan bütçeye varidat, bir 
laraftan masraf kaydedilecek ve bütçe hesap
larına intikal edecektir. Bu sistemin zinhar, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinde, banka işlerinde 
uğraşan banka muamelelerine taallûku olmıya-
caktır. 

Bıı cihetin teknik taraflarını, Komitenin na
zarlarına arz etmeleri için arkadaşlarımızdan 
rica edeceğim. 

Bu kanun kabili tatbiktir. Bu tasarı kanun
laştığı takdirde yıllık verimi tahminime göre 
200 - 225 milyon civarında olabilir. Tabiî arka
daşlarım bunu daha sıhhatli hesabedeceklerdir. 

Önümüzdeki sene buna um ti alt ihtiyacımız 

var. Demir - Çelik için 200 milyon istiyorlar. 
Bunu hiç düşünmemişiz. Bu hususta angajma
na girmişiz, ne de olsa bunu ödiiyeceğiz. Bina
enaleyh iç finansman bakımından enflâsyonist 
olmıyan bir menabi yaratmak 'mecburiyetinde
yiz. Bunu Devlet 10 yıl içinde ödiyecek. Fakat 
bu sisteme devam edildiği müddetçe Devlet bir 
taraftan eski tahvilleri ödeyecek, diğer taraftan 
yeni tahvilleri ısdar etmiş olacaktır. Bu, bütçe
nin, yükünü azaltmış olacaktır. Zaman son dere
ce kıt olduğu için bu bakımdan endişe vardır. 
İyi formalize edilmesi lâzımdır. Mutlaka karşı
mıza çıkacak her ihtimali düşünmemiz lâzımdır. 
Bunu karşılamak için buraya (Bu kanunun su
reti tatbiki bir nizamname ile tâyin edilir) diye 
bir elastikiyet verecek bir hükmün konması lâ
zımdır ki 'bir boşluk tahassul ("derse bu kanalla 
bunu dolduralım. 

Bunun gibi kanunlar diğer memleketlerde var 
mı? Diye bir sual akla gelebilir. Diğer memle
ketlerde de vardır. Son günlerde Şili'de de yap
tılar. Memurlara bir miktar zam yaptılar,- buna 
mukabil 'bono ödeyerek bundan gelen geliri zel
zele hasarları için kullanıyorlar. Muhterem He
yetinizden ricam şu esaslar dairesinde âzami 
süratle bir tasarının hazırlanıp nihayet yarın sa
baha kadar hazırlanıp getirmemize müsaade et-
menizdir. Vaktimiz -çok azdır. Burada istisnalar 
vardır. Bu hal böyle bir istisnai tedbir almayı 
son derece lüzumlu kılıyor. Umumi olarak •ver
gilerimizle bir istisnayı karşılamak için süı-şarj 
koyuyoruz, ki matraha inikası cüzi kalacaktır. 
Hepsine tahvil verilecektir. Buna Maliye Bakan
lığının sion derece ihtiyacı olduğuna kaaniiz. 
Çelik sanayimizi dâhili plasman temini bakımın
dan ihtiyacımız kesindir'. Bu •milletimizce anla
şılırsa, tahsis sahasının tâyini bakımından, zan
nediyorum ki memleket çocukları fedakârlıktan 
çekinıniyeceklerdir. Maaşlara zam yapıldığı za
man hakikaten sıkıntı içinde olan memurlarımız 
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ve ordu mensupları TC emekliler bundan zarar 
görmemiş olacaklardır. Bunları temin 'ederken 
kanunim elastikiyeti temin olunsun, ölü bir ka
nun olmamış olsun. 

ULAY SİTKİ — Memur ve subay maaşlarına 
zam hususunda Sayın Maliye Vekiline hatıra 
olarak şunu arz etmek istiyorum: Mülhak büt
çeli ve Devlet Teşekkülleri subay ve memurla
rının maaşlarına zamlar yapıldığı zaman, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri bugünkü halleri ile, ya
ni maalesef yıkılmış vaziyetleri ile, on senedir 
sıkıntı çöken memurlarına zam yapamıyaeaktır. 
Yaptığı takdirde tamamen inkisara münkalib-
olaeak vaziyettedir. 

Sayın Maliye Vekili tedbirlerini alırken eğer 
subay ve memur zümresinden Gelir Vergisinin 
tamamiyle kaldırılması suretiyle bir zam yapıl
ması şeklini düşünürlerse İktisadi Devlet Teşek
külleri yikılmıyacak ve istediğimiz % 30 zam yi
ne tahakkuk edecektir. Aksi halde bir maaş zam
mı cihetine gidilirse İktisadi Devlet Teşekkülleri 
bu zammı karşılayamayacaklar ve yıkılacaklardır. 

Sabahleyin Devlet Demiryollarında tetkikat 
yaptırdım. Bu zam tahakkuk ederse DDY' nm 
160 milyon ödemesi lâzım. 'Bunu veremiyeeektir. 
Mutlaka Hazineye arzı iftikar edecektir. 

MALİYE BAKANİ KEMAL, KUİİDAŞ — 
Bizim birçok mülhak bütçeli teşekküllerimiz ve 
bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülleri son derece 
müşkül vaziyettedir. Bütün bu teşekküllerin ye
niden bir reorganizasyona tâbi tutulması lâzım
dır. Maaş zammını umumi ve mülhak bütçeli ida
relerde tatbik ederken İktisadi Devlet Teşek
küllerini ihtiyatla ele almak lâzımdır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bugün dahi türlü yollar
la helkesin en yüksek kademeye! çıkarılarak tat
min edilmesi yolu tutulmaktadır. Memurlarına 
bir yılda 38 maaş vermek yolunu bulmuşlardır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu için bir kanun çıkarmışsınız. Amerikadan 
bir heyet bu hususta teknik yardım yapmak için 
gelmek üzeredir. Maaş zamlarını vergi kanal iyle 
yapmak, vergicilik prensiplerine aykırıdır. Bir 
memleketin mensuplarının iktidarları nkbe tinde 
vergiye iştirak etmeleri, bir umumi adalet ve 
vergi prensibidir. Bu cihetten ayrılmamak fay
dalı olur. Bu mevzuda şu anda karşımıza çıkan 
zorluklar bu kadar. Daha pek çok ihtimaller ola
bilir, 5 - 10 dakikada bir sürü ihtimaller belirt-
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yor. Şimdi bu meArzuu 2 - 3 hafta}ra kadar tet
kik edip nihai şeklini huzurunuza getirmek 
mümkün olacaktır, önümüzdeki mevzu bu ba
kımdan ehemmiyet arz ediyor. Bütçe imkânları 
nisbet'inde memurların hayat seviyelerini iyi bir 
hale doğru getirmek lâzımdır. İmkânlarımız ne
ye müsaade ederse, bunlara yardım etmek kara
rındayız. Binaenaleyh, yapılması lâzım gelen bu 
işlerin yapılabilmesi için bütçe imkânlarımızı 
artırmak lâzımdır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bütçeye İştirak 
hisselerini teminen bu kanun çok faydalı ola
caktır. Bunları bütçe imkânlarımızla karşıla-
yamazsak çok zaruri ihtiyaçlarımızı tahakkuk et
tirememek durumuna düşeriz. Arkadaşlarımıza 
müsaade edelim ve bu kanunu biran evvel ha
zırlayıp getirsinler. 

KAllAVELİOĞLL KÂMİL — Efendim, 
dün akşam ilköğretim tasarısı mevzuunda Mali
ye Bakanından soracağımız hususlar vardı, mü
saade ederseniz bu mevzua geçelim. 

KOKSAL OSMAN — Usul hakkında konu
şacağım. Bu mevzuu kapatalım. Ondan sonra 
diğerine geçelim. 

KARAVELİOĞLi: KÂMİL — Bu mevzu 
bitmedi mi? öyle ise affedersiniz. 

FLAY SITKI — İktisadi Devlet Teşekkül
leri içinden çıkılamıyacak bir haldedir. Devlet 
Demiryollarını misal olarak arz edeyim: Bugün 
Devlet Demiryollarının iki milyar "borcu vardır. 
Mülhak bütçe ve Devlet memurlarına zam yapıl
dığı takdirde bu müesseselerin de zam yapması 
mecburiyeti vardır. Halbuki iki 'milyarlık bor
cunu muayyen senelerde taksit ile dahi ödeve-
miyecek durumda olan bir müessesenin .faizle
rin de terakümü ile borçları her sene artmakta
dır. Bu sebeple yapılacak bir zam ile İktisadi 
Devlet Teşekküllerini mühim mikyasta nazarı 
itibara almak mümkün ise Devlet memurlarına 
zam yapılması mevzuunda bunların (îclir Ver
gisinden indirmek suretiyle Devlet Demiryolları 
müntesiplerini faydalandırmak ve diğer Sanayi 
Bakanlığına bağlı on yedi, on sekiz İktisadi 
Devlet Teşekkülünü de mühim mikyasta düşün
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu mevzu kapandı, esasen for
müle edilecek bir mevzudur, diğer kısmı Maliye 
Vekili cevaplandırdı, tetkik edeceklerini söyle
diler. Şimdi ikinci mevzuna geçiyoruz. 
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MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ 

— Efendim, ilköğretim Kanunu ve bütçenin 
bir 'kısmının bunun masraflarına ayrılması mev
zuu, zammediyorum., şu vaziyetten çılkmı§tır. 
Biliyorsunuz 1939 senesinde Araza ve Bina ver
gileri özel idarelere devredil'mişti. O zaman
dan beri bunların hasılatımda çok büyük bir 
düşme oimuşjtur. Bu düşme özel idarelerin per
soneli kifayetsizliği ve enflâsyonun •neticesidir. 
Zira bu vergiler 20 sene evvelki -tahrirlere göre 
tahsil edilmektedir. 

Son zamanlarda bu vergileri doğ radarı doğ
ruya tekrar Hazineye devretmek teşkilâtlarını 
da devretmek düşüncesi ortaya çıkmıştı. Bu
na göre Maliye Vekâletti bu vergilerin tahak
kuk ve ıtalhsilâtımı temin edecek ve elde edilen 
hasılatın % 30 nu -mahallî idarelere bırakarak 
% 70 ni Bütçede muhafaza suretiyle mahallî 
idarelerle alâkalı finansmanlarda kullanacaktı, 
Bu suretle özeli idare gelirlerinin yeni tahrir
iler neticesinde 400 milyona çıkacağı tahmin 
ediliyordu. Vekâlette ilk geldiğim an sordu
ğum (suallere verilen cevaptan 'anladığıma göre, 
Dahiliye Vekâleti bu verginin Maliye Vekâle
tine devredilmesine taraftar değil. Fakat em
sal tatbik ötmek suretiyle 'hasılatın artırıkıra-
sı/na ve doğrudan doğruya mahallî idareler ta
rafımdan tahsil edilmesine ve kullanılmiasına ta
raftar. 

Aniladığnmıa 'göre, onların tezi ile bu ikin
ci tez bir nevi uzlaştırıcı ıtarz o'lamak yeni bir 
şekilde önümüze işenilmiş. Burada mahallî ida-
redere vergiyi bırakmak, tahsil ettiği Bina ver-
gilemmiin % 70 ini bütçeye devredilmesini iste
mek, bu % 70 in devrime mukabil % 3 ii ma
hallî idarelere ilkokul inşası için tahsis etmek 
şekline ıgidillmiş. Bu şeklin kabiliyeti tatbiki 
yerlini bulmak: biraz 'güçtür. Mahallî idarele
rin tahakkuk ettirecekleri ve tahsil edecekle
ri paralardan % 70 d bütçeye ,glreeek, yeniden 
bütçe kanalı ile onlara verilecek. 

Birkaç şjekSJLde anılaşma mümkün olurdu : 
Vergiler malliyeye devredilir buna mukabil ma-
üye yardım, yapardı veya vergi tamannen ma
hallî idarelere bırakıllır ve sarf ederlerdi. Ver
gileri bunlara bırakmak % 70 inin bütçeye gel
mesi ve ıtefcrar bütçe .kanalı lile onlara iadesi 
pek faydalı görülmüyor. Bunda bâzı mahzur
lar da vardır. Çok defa bütçeden iade etmi-
yeeeklen, maliyeciler 'arasında friksiyon mev-
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zuu olacaktır. Bu günlerde maalesef İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, içinde 'bulundukları güç
lükler dolayısdyle, vergi borçlarını maliyeye 
ödiyememektedir ve bunun alınmaması tema-
yülündedirler. 700 milyona yakım vergi borç
larını ödiyernerniş 'halen borçlu haldedirler. 
Mesul idareler olanak Maliye Başkanlığı, 60 -
70 vilâyetle devamlı ihltilâf 'halinde olacaktır 
ki, boşuna enerji ısarf demıeiktir. Binaenaleyh, 
Yüksek Heyetinize teklifimiz şu olacaktır : Ten-
sibederseniz, . ya vergiler Maliye Bakanlığına 
devredilsin, Maliye .Bakanlığı ödesin, yüzde 
yetmişe karşılık yüzde otuzunu bütçeye alsın, 
geri kalamıda 'kendilerine devredilsin veyahut, 
mahallî idareler tahsilatlarını tamamen kendi
lerime bırakalım, kendileri ödesinler. Bütçe
ye koyacağımız yüzde üçü vereceğiz, bu su
retle bütçe elastikiyetini 'ston derece kaybede
cektir. Zannediyorum yüzde yetmişinin (alın
ması bir dâva mevzuu .olacaktır. Bir taraftan 
yüzde üç vereceğiz, Maliye Bakanlığı bunu ve
recektir, yüzde üçü verince belki, son derece 
âdil vaziyetler olur. O sene okul inşaıasını 100 
milyon civarında tu tmak, ihtiyacı olacaktır. 
öyle bir meselelerimiz vardır ki, bütçede bir 
nisbet tâyin etmek elastikiyeti izale ediyor. 
Bu bakımlardan, tensip buyurursanız ya bu 
vergile ti tamamiyle özel idarelerde bırakın, 
ya da tamamiyle Maliye Vekâletine verin. Biz 
% 30 u onlara verelim, % 70 ini de maarif 
onlarla ilgili hizmetlere tahsis edelim. En pra
tik yol budur bana göre. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Maliye Balka
nı arkadaşımız dediler ki, eğer % 3 bütçeden 
verilirse, bu parayı tahsil etmek için Maliye 
Vekâleti bütün vilâyetlerle uğraşacaktır. Böy
le olunca,, acaba zavallı mektepler nasıl uğra
şacaktır ? Acaba bugün oldukça inkişaf kay
detmiş olan Karayolları 'hangi bütçeden ya
pılmıştır? Maarif daha az mı önemlidir? Dün 
de söylediğim gibi, bu 'kanun 1952 de kabul 
edilmiş olsaydı, belki 1960 da bir ihtilâl ol
mazdı bu memlekette. Ben bu kanunu bu ka
dar mühim görüyorum. Ve para. menbalarımn 
çok esaslı ve sağlan olmasının zaruri «olduğu-

, na inanıyorum. Aksi halde, iktidara gelecek 
partiler siyasi endişelerle Arazi ve Bina vergi
lerinden indirim yaptıkları takdirde maarif 
dâvası bir 50 sene daha geriye 'gidebilir. Şu 
halde bu işin bil4 usulünü bulalım, Lazımsa 
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Bina ve Arazii vergilerini doğrudan doğruya 
maliyeye intikal ettirelim. Ondan sonra da 
nasıl ki, karayollarını bütçeden yaptıysak, 
demiryollarını bütçe ile yaptıysak, okulları da, 
7 - 14 yaşındaki 'Türk çocuklarını okula getir
meyi de Devlet kuvveti ille yapmalıyız. 

'BAŞKAN — Bu müzakereleri burada kesiyo
rum. Dün akşam bir noktada takılmıştık. Kıy
metli Maliye Bakamımız 'bu hususta bize gerekli 
malûmatı verdiler. Bu hususta ayrıca müzakere 
ağmayacağı m. 
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MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Hakikaten Millî Eğitim dâvami'z büyük dâvaları
mızdan' biridir. Vergilerini Maliyeye devreder
lerse tahsil masrafları çıktıktan sonra bakiyesini 
kendilerine tahsis edelim. Vergi onlarda kalır da 
para ıbize verilirse bunu sarf' ediyorsunuz gifbi 
bir vaziyete düşmiyelim. Ya bize verirler, ya 
onlarda kalıi1. 

BAŞKAN — Oturuma beş dakika ara veri
yorum. 

İkinci Oturum kapanma saati: 15,30 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Küçük Sami. 

KÂTİPLER : aürsoytrak Suphi, Ataldı Mucip. 

-»• m>»<* 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, usuli bir me
seleye geçiyoruz. 

Her komisyonun, Güvenlik Komisyonundan 
başlamak sureti ile ibir kanumu konuşulacak, ön
ce Güvenlik Komisyonu, omdan sonra İmar ve İs
kan Komisyonu ve ondan sonra Sosyal İşler Ko
misyonunun bir kanunu. Ve tekrar Güvenlik 
Komisyonuna gelecektir sıra. Komisyonlar han
gi kanununu çıkarmak istiyorsa sıraya koyacak
tır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Askerî kanun
lar öncelikle görüşülecek, ondan sonra diğerleri
nin konuşulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde konuşa
cak arkadaş var mı? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Askerî 
kanunların (hepsinin çıkmasına taraftarım ama 
Vergi Usul Kanunin bunların hepsinden evveldir. 
Mükellefler defter tutamıyorlar. 

YILDIZ AHMET — Bunlar bir neticeye bağ
lansın, ortada kalmasın. Mütemadiyen geri kalı
yor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu kanunu red
detmiş değiliz. Müstacel askerî kanunlar var. On
ları konusalım. Ondan sonra bunu çıkarırız. 

YILDIZ AHMET — Yarıda kalan kanun ya 
çıkarılır, ya reddedilir. 

KARAMAN SUPHİ — Çıkacak kanunları 
önem sırasına göre tasnif etmek için 3 kişilik bir 
Komisyon teklif ediyorum. Bu Komisyonun tes-
bit edeceği sıraya göre kanunları müzakere ede
lim. 

BAŞKAN — Aynı şeyi bundan evvel siz tek
lif ettiniz. Karavelioğlu arkadaşımız bunu tesbit 
edecekti. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bana salâhi
yet verin, ben şimdi bunu dhommiyet derecesine 
göre sıralarım. 

6. — özgür Selâhâttin'in, Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet kanun teklifi ve Güvenlik Ko
misyonu raporu (2/160) (1) 

ULAY SITKI — Şimdi iç Hizmet Kanununu 
müzakereye devam edelim. Diğerlerini Karave
lioğlu arkadaşımız önem derecesine göre tasnif 
edip bir sıraya koysun. Bunları bu sıraya göre 
müzakere edelim. 

(1) 58 nci Birleşim zaptının sonuna eklenmiş
tir. 
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BAŞKAN — Teklifi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İç Hizmet Karnımınm müzakereye devamı edi

yoruz. 
HÂKİM Bnb. AHMET KERSE — 12 nci 

madde yenâ bir şcMİ verilmek üzere Komisyona 
iade edilmişti. Son şeklini okuyorum efendim: 

(B fıkrasını obudaı.) 

MADDE 12. — a) Kıta : Görevin yapılma
sı için taktik ve idari birlikleri kapsıyan ve bir 
kumanda altında toplanan teşkillere kıta de
nir. 

Taktik birlik : Belli bir kuruluş ve kadrosu 
olup asli görevi muharebe hareketleri olan bir 
teşkildir. Taktik birlikler içerisinde bâzı idari 
unsurlar da bulunabilir. 

İdari birlik : Belli bir kuruluş ve kadrosu 
olup asli görevi hizmet hareketleri olan bir teş
kildir. 

b) Karargâh : Kumandan veya âmirlerin 
kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde 
yardımcı olan bir toplumdur. Karargâhlar bir 
kuruluş ve kadro ile tesbit edilir. 

e) Askerî kurum : Kıta ve karargâh anla
mı dışında kalan askerî hastane, okul, ordu 
evi, dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal 
merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkiller
dir. 

BAŞKAN — Hazırlanan 12 nci maddeyi din
lediniz. Söz istij^en ? 

KAPLAN KADRİ — Talimatnameye tama
men uygundur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 46. — Garnizonlarda garnizon ku
mandanlığı görevi, garnizonda mevcut kıta, 
karargâh ve kurumların kumandan ve âmirle
rinin rütbe, kıdem ve sınıfları göz önüne alına
rak aşağıdaki esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

a) Tümen ve daha büyük (Deniz ve ha
vada eşidi) kıtalar ile askerî kurumların bir 
arada bulundukları büyük garnizonlarda en 
büyük kıta kumandanı garnizon kumandanıdır. 

b) Tümenden daha küçük kıtalarla askerî 
kuramların (Deniz ve havada eşidi) bir arada 
bulundukları garnizonlarda rütbe ve kıdemce 
büyük olan kıta kumandanı garnizon kuman
danıdır. Ancak, bulunan kıta taburdan (Deniz 
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ve havada eşidi) küçük ise rütbe, kıdem ve 
sınıf göz önünde bulundurularak ilerde olan su
bay garnizon kumandanıdır. 

e) (a) ve (b) fıkralarının tatbikatında 
seyyar jandarma ve hudut birlikleri kıta ve 
vilâyet ve kaza jandarma kumandanlıkları, 
jandarma subay, astsubay ve er okulları ve di
ğer jandarma teşkilleri kurum sayılır. 

Kur. Yrb. HÜSEYİN IŞIK — Jandarma 
Umum Kumandanlığı adına mâruzâtta buluna
cağım. 

Efendim, burada kaza ve vilâyet jandarma 
kumandanına garnizon kumandanlığı verilme
mektedir. Subaylar İ l e t i n e mahsus Kanuna 
göre ve ST 105 Talimatnamesine göre jandar
ma muharip smıf sayılmaktadır. Böyle olduğu 
halde askerlik şubelerinde personel dairesinden 
teğmen veya asteğmenler askerlik şubesi baş
kanı olmaktadır. Kazalarda ise yüzbaşı subay
lar bulunacak, bu vaziyet karşısında asteğmen. 
personel sınıfından üstteğmen muharip sınıf
tan bir binbaşının disiplin âmiri olacaktır. (B) 
fıkrasında jandarmalar için mağduriyeti mu
cip bir şey hâsıl olmasın, bizler Silâhlı Kuv
vetlerin sinesine alınmayı ümidediyoruz ve rica 
ediyoruz. 

Onun için (B) fıkrası aynen kalsın ki mağ
duriyetimize meydan verilmemiş olsun. Perso
nel sınıfından bir subay, muharip sınıfından 
bir subaya, binbaşıya disiplin âmiri olmasın. 

BAŞKAN — Kanun konuşulmuş, artık bir 
hal şekline bağlanması lâzımdır. 

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 
1706 sayılı Jandarma Kanununun 7302 sayılı 
Kanunla değişen 18 nci maddesi hükmünü oku
yorum. 

(7302 sayılı Kanunla değişen 18 nci madde 
okundu.) 

AHMET KERSE (Devamla) — Jandarma 
daha ziyade mülki vazife görmektedir. Halbuki 
mülki vazife alan bir kimsenin aynı zamanda 
garnizon kumandanlığını üzerinde bulundurması 
mahzurludur. Onun için maddenin olduğu gibi 
kabulü mevzuata dalha uygun olacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Askerî Birlik olmıyaıı 
bir yerde bir personel teğmenin garnizon kuman
danı olması yerine bir jandarma yüzbaşısının gar
nizon kumandanı olması daha doğru olur. Asker' 
birlik olmıyaıı yerlerde, en kıdemli subay jandaı* 
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ma subayı ise garnizon kumandanının onun ol
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kadri Beyin teklifini dinlediniz. 
Aidolduğu fıkrada oyunuza arz edeceğim. (A) 
fıkrasını tekrar okuyoruz. 

(A fıkrası tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — '(A) fıkrasını oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(B) fıkrasını okuyoruz : 
(B fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Rütbe ve kıdem aynı ise yani 

bir hastane başhekimi ile ıbir alay kumandanı aynı 
rütbe ve kıdemde ise... 

IIÂKÎM BNB. AHMET KEK&E — (Ku
rum) u buradan çıkardık efendim. Müsaade eder
seniz tadil edilmiş son şeklini okuyayım : 

Böylece aynı kıdem ve rütbede bir 'hastane 
baştabibi ile bir alay kumandanı yanyana gelirse 
alay kumandanı garnizon kumandanıdır. 

BAŞKAN — Son okunan şekilde, bu fıkrayı 
oyunuza arz ediyorum. KaJbul edenler... »Etmiyen
ler... Kaimi edilmiştir. 

Şimdi yeni bir tadil teklifi vardır. Jandarma 
kumandanı orada yüksek rütbeli ise o garnizon 
kumandanı olsun deniyor. 

KUR. ALB. MUSTAFA GÖKBEN — Jan
darma alaylarının bulunduğu yerlerde garnizon 
kumandanlığı görevi verildi. Kaza jandarma ku
mandanlarına Dahiliye Vekâletinden emir alan 
kimseler olduğu için garnizon kumandanlığın: 
vermedik, fkiııci garnizon kumandanlığının bâzı 
kazai vazifeleri vardır. Jandarmanın birçok va
zifeleri tamamen silâhlı kuvvetlerin dışındadır. 
Jandarmanın alacağı emirler kaymakamlık kanalı 
tJe içişleri Bakanlığına, oradan da Millî Müda
faaya gidecektir. Garnizon Kuman damlığına İçiş 
lerit Bakanlığıaıın iş vermesi lüzumsuzdur. 

* JANDAR&tA GENEL KUMANDANLIĞIN
DAN Yrb. HÜSEYİN IŞIK — Efendim jandar
manın Dahiliye Bakanlığına bağlı olduğu anev-
zuufoaibsolursa jandarma alayı aynı vaziyette
dir. Jandarmaya kanunun verdiği askerî vazife
ler vardır, bunları yapmaya mecburdur. İznini 
tecavüz ettiren, hava tebdilini geçirenleri yakala
yıp mahalline teslim edecektir. Askerî Ceza Ka
mımı ve Usul ikanunilarına göre jandarma birçok 
vazifeleri yapmaya mecburdur. Askerî vazife ba
kımından Dahiliye .'Bakanlığı ile biç alâkası yok-
tur. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Jandarma ordu 

içine dönmeyi arzu etmektedir. Halen ve istik-' 
balde bunlıarm dönmesi zorlaşıyor. Jandarma 
doğrud'aaı doğruya Dahiliye Bakanlığınla bağlı, 
garnizon kumandanlıkları ise Millî Müdafaaya 
bağlıdır. Biri birinin emrine girmesi meselesi 
yoktur. Jandarma 'asayişe bakar ondan mesuldür. 
diğeri, askerliğe (balkar. Onun için., burada yalnız 
askerlerin ilgilendiği hususlar belirtildiğine göre 
bunun maddede olduğu gibi kalmasını teklif edi
yorum. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu mevzuda ko
nuşacağım. Meselâ ben şu durmanda Ankara. İKtı-
mandanı olarak askerî talebeleri talebe gösteri ve 
mitinglerinden menediyorum, çıkaramıyorum. Fa
kat eldeki kanuna göre buna yetkili değilim. Bu 
husıısta Ibir şey düşündünüz mii? 

HÂKİM Bnb. AHMET KERSE — Paşamın 
söylediği örfi İdare Kanunu ile ilgili bir husus 
olduğu için burada düzenlemeye lüzum görme
dik. 

MADANOĞLU CEMAL — Askerî elbise giy
miş olan Tıp talebesi, hukuk talebesi, «Biz tale
beyiz askerî otoriteye tâbi değiliz.» deyip dikili
yorlar. Bu hususu burada 'nazarı itibara almak 
lâzım değil ini? 

ÖZOÜINiEŞ MEHMET — Paganı haklı. Halen 
meselâ bir tıp talebesine askerî disiplin cezası ve
rilememektedir. 

HÂKİM Bnb. AHMET KEBSE — Bu husus 
nazarı itilbara alındı efendim. îe Hizmet Kanu
nunda askerî öğrenciler hakkında hiçbir hüki|nı 
yoktu. Biz bu kanunda bu hususta, yeni bir, fasıl 
açtık bu durumu düzenledik. Bm kanun yürüdü
ğe girdiği anda askerî öğlenciler «bia üniversite 
talebesiyiz» diyemiyeeekler ve aynen Harbiye ta
lebesi statüsüne ıgireceklerdir. 

MADANOĞLU CEMAL — Tamam. 
KAPLAN KADRİ — Mevzu şudur efendim: 

»Bir yerde kıta yoksa, şube reisi veyahut, şube 
personel subayı yerine jandarma kmnandanı 
garnizon lîiumandandığı yapsın deniyor. Jandar
ma ayrı bir teşkilâta bağlıdır. 'Bugün için tat
bik edilemez. Bir değişiklik olur da jandarma 
da Silâhlı Kuvvetlere bağlanırsa o zaman düşü
nünüz. 

MADANOĞLU CEMAL — Alîbay rütbesinde 
I bir jandarma suibayına sen kıta 'kumandanı değil-
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sin, Dahiliye Vekâletinin memurusun diye garni
zon kumandanlığı yapamazısın 'demek biraz tu
haf düşüyor. 

KUR. YARBAY HÜSEYİN IŞIK — Bizim 
talimnamemize 'göre jandarma' subayları askerî 
inzibat suibayilığı yapmaya mecburdurlar. Bugün 
bir şulbede üç tane asker vardır. Bir jandarma 
kumandanının emrinde 25 kişilik 'bir topluluk 
vardır. Bir personel subayı hanb okulunda oku
maz. Jandarma sulbayları Harn Okulu mezunu
dur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar, bilhassa kara ordusunda muamele sını
fı personelin hepsi tasfiye edilmiştir. Geri kalan 
kısmı da muvazzaf subay kadrosuna nakledilmiş
tir. Bunlar Harbiyeyi okumuşlardır. Birkaç kişi 
kalmıştır. Şimdi ayrı bir teşkilâta mensu'bolan 
vazifesi bambaşka, kanunu Ibaşka, diğeri ise Millî 
Müdafaa Bakanlığına bağlı ayrı (bir teşkilâttır. 
Şu hadde arkadaşlar hunilar vazife gördükleri za-
ımıan kim ayıracaktır? Bu nerede başlayıp nerede 
'bitecektir, (bunu ıbilmiyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Ha ydar 
'albayım diyorlar ki, «iki sınıftan biri «muamele 
memuru, diğeri hesap memuru. Bunların hepsi 
tasfiye edilmişlerdir.» Hayır tasfiye edilmemiş
lerdir. 

ÖZGÜR SELÂtHATTÎN — Benim, son gezim 
sırasında, Antalya'da buna benzer Ibir vak'a ol
muştur: Yüzbaşı garnizon kumandanı idi, mua
mele .memuru askerlik şuibesi jandarma 'albayı 
ddi. Böyle büyük aksaklıklar (oluyor. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Şükran, kifayet 
teklif ediyorlar. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi Kadri Kaplan'm teklifi vardır. Diyor 
ki, Jandarma (birliği (bulunan yerlerde garnizon 
kumandam rütbece büyük olan jandarma kuman
danıdır. 

Kabul edenler... Kalbuil edilmiştir. Madde' bu 
şekilde .tadil edilmiştir. 

AHMET KERSE — Maddenin tadil edilmiş 
şeklini okuyorum. 

46 ncı maddenin (C) fıkrasının haş knsını ay
nen şöyle olmuştur : 

«C )• Jandarma kıta fcumandanlariyle kurum 
-âmirlerine de garnizon kumandanlığı vazifesi ve
rilir. (a) ve (ıb) ...» 

. 1961 O : 3 
I [BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş

tir. 
MADDE 47. — Garnizon kumandanı gar

nizona dâhil bütün kıta ve askerî kurumların 
disiplin âmiridir. 

Garnizon kumandanlığına ait hizmetler ile si
vil makamlarla münasebetleri talimatname ile 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I yok. Maddeyi oyunuza arz eliyorum. Kabul eden-
I 1er.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Büyük garnizonlarda (Tü
men ve muadili askerî kurumlar ile daha bü
yük kıta ve kurumların bulunduğu yerlerde) 
garnizon kumandanları, oradaki kıta kuman
danları veya kurum âmirlerinden rütbece ken-

I dişinden sonra gelen birine garnizon kuman
danlığını devredebilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

I yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I MADDE 49. — Garnizon kumandanları gar-
I nizona ait her türlü hususatta mıntakasmda 
I bulundukları tümen, kolordu ve ordu (Deniz 

ve Havada muadili) kumandanlıklarına bağ-
I lıdırlar. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

ederîler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 50. — Yukardaki maddelerde be-

I lirtilen hükümler dışında veya istisnai hal-
I 1er karşısında garnizon kumandanlığı görevi

nin hangi kıta kumandanı veya kurum âmiri 
tarafından yapılacağı Genelkurmay Başkanlı
ğınca düzenlenir. 
• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

E) KIŞLALARDA, KONAK VE ORDUGÂH-
„ LARDA KUMANDANLIK 

MADE 51. — Kışla : Askerin barındınldı-
I ğı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu 

halde bulunan muhtelif binalar ile bunların 
I müştemilâtından olan diğer binalar ve arazi

dir. 
Karargâh ve askerî kurumlar ile Deniz Kuv

vetleri teşkilâtından bulunan gemiler gibi as-
I kerî tesisler ele kışla olarak mütalâa edilir. 
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Konak : Askerlerin hazar ve seferde mu

vakkat bir zaman için meskûn yerlerde yerleş-
mesidir. 

Ordugâh : Askerlerin muvakkat bir zaman 
için açıkta çadır veya baraka ve zeminlik
lerde yerleştirildiği sahaya denir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaloul 
edenler.. Etmiy enler. Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Müstakil olarak bir kışla, 
veya ordugâhta bulunan bir kıta veya askerî 
kurumun kumandan veya âmiri laynı zaman
da bu yerlerin kışla, konak veya ordugâh ku
mandanıdır. 

Muhtelif birlik ve kurumların bir arada bu
lunduğu kışla, konak ve ordugâhlarda ku
mandanlık en büyük rütbeli kumandan veya 
âmire aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 53. — Her kışlada kışla binaları 
ve teçhizatın daima iyi bir halde bulunmasını 
temin etmekle görevli bir subay veya astsubay 
bulunur. Buna kışla subayı denilir. Bu va
zifenin kimin tarafından yapılacağı kadrolar
da gösterilmenıişse kışla kumandanı, emrindeki 
subay veya astsubaylardan birine bu görevi 
verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tümen (dâhil) daha yukarı 
kıta kumandanları ve muadili kurum âmirleri 
kışla kumandanlığı görevini rütbece kendisin
den sonra gelen birine devredebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyen?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

F) YOKLAMALAR 
MADDE 55. — İnsan ve hayvan mevcut

larını ' anlamak, bunlardan ve silâh, malzeme 
ve eşyada bir vukuat olup olmadığı haberini 
almak maksadı ile kıta, karargâh ve kurum
larda biri sabah, diğeri akşam, üçüncüsü de 
gece olmak üzere günde üç defa yoklama ya
pılır. 
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I Yoklamaların şekli ve yapılış tarzı talimat

namede gösterilir. 
BAŞKAN — Madde h.-;Lkında konuşmak is

tiyen? 
ERSÜ VEHBÎ — Evvelki maddede bir tat

bikat hatası vardır. 63 diye geçen maddeden 
bahsedeceğim. Orada görev verilir denmiş, 
görevi verilir olacaktır. 

AHMET KERSE — 50 nci madde hükmü
nün tamamen tekrarından ibarettir. 

BAŞKAN — Yeni çıkalı talimatname bir 
de sağlık saymanlığın (L) (101) ile bu husus
lar alaylarda alay karargâh bölük kuman
danlarına verilmiştir. 

Bir subaya, astsubaya ve halen böyledir. 
KÜÇÜK SAMİ — Bu maddeye «talimat

larda» kelimesinin ilâvesini teklif edeceğim. 
Maddenin o kısmı şöyle olacak « ... Bu vazife
nin kimin tarafından yapılacağı kadrolarda 
(ve talimatlarda) gösterilmişse...» Yani, «kad
rolarda» kelimesinden sonra «ve talimatlarda» 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Kati bir lüzum görülürse, 
muayyen yoklamalardan başka kışla kuman
danı tarafından verilecek emir üzerine de yok
lama yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I G) SAĞLIK IŞLERÎ 
I - Genel 

I MADDE 57. — Silâhlı kuvvetler sağlık iş
lerinde askerlerin fizik ve moral durumlarını 
takip ve koruyucu tababetin tatbiki esastır. 

Bu hizmetin . yürütülmesinden ve görülme
sinden kıta kumandanları veya kurum âmir
leri ile bunların tabipleri sorumludur. 

KAPLAN KADRİ — Ordu mensuplarının 
devamlı sağlıklarının kontrolü için bir mad
de var mıdır? öteden beri periyodik muaye
neye tâbi olmayız. Hasta olup da Azrail gel-

I meyince 'muayene ve tedavi olmayız. 
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Hiçolmazsa birkaç senede bir muayene ol-

ınayı mecburi tutan bir madde var mıdır? Yok
sa böyle bir maddenin konması lâzımdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu 
talimatlar meveudolduğu halde yine de tatbik 
edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — a) Hastalanan askerlerin 
muayene ve tedavileri kendi kıta ve kurumla
rının kadrolarında gösterilen tabiplerince ya
pılır. 

b) Kadroda gösterilen tabip mevcut de
ğilse oradaki diğer kıta veya askerî kuramla-
nn tabiplerinden biri, yoksa mahallî askerî 
hastane tabiplerinden biri, askerî hastane bu
lunmuyorsa sırası ile hükümet, belediye veya 
resmî vazifeli sivil tabiplerden biri, bunlar 
da mevcut değilse serbest çalışan sivil ta
biplerden biri, kıta veya kuranı tabibi olarak 
«för;eviendiriliı*. 

e) Kıta veya askeri kurum tabibi olarak 
görevlendirilen serbest çalışan sivil tabiplerin 
ücretleri mukavelesine göre Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinden ödenir. 

d) Hastanın Veya tabibin nakli için as
kerî vasıtalardan istifade mümkün olmadığı 
hallerde diğer sivil nakil vasıtalarından fay
dalanılır ve masrafı Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir deği
şiklik var mı efendim. 

, HÜSEYİN IŞIK — Efendim, gerek bu 
maddede. gerekse bundan sonraki maddelerde 
Millî Savunma Bakanlığı kelimelerinden sonra 
Jandarma Genel Kumandanlığı ilâve edile
cektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Kıta veya askerî kurumu
nun 'bulunduğu yerden başka* bir yerde has
talanan askerler hastalıklarını, oranın garni
zon veya merkez kumandanlığına haber ve
rirler. Garnizon veya merkez 'kumandanı lü
zumu halinde hastanın nezdine tabip gön
dermeye, ieabediyorsa hastayı askeri bir hasta
neye, yoksa başka hastaneye naklettirmeye , 
mecburdur. I 
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j Askerî garnizon veya merkez küıuândahİığ] 
• bulunmryan yerlerde hastalananlar, mahallin 

hükümet veya belediye tabibine müracaat eder
ler. Bunların muayene ve tedavileri, icabedi-
yorsa hastanın askeri bir hastaneye buna im
kân yoksa başka hastaneye şevki bu tabip-
liklerce sağlanır. Hastanın askeri bir hasta
neye yatırılması halinde yol masrafı başka 

I hastatteye yatırılması halinde bütün nakil, 
i muayene ve tedavi masrafı Millî Savunma Ba-
[ kanlığınca ödenir. 
I Hasta raporları garnizon kumandanlıkları, 
I yoksa mahallî mülki amirliklerince hastanın 
I âmirine gönderilir. 

j BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler.. Kabul edilmiştir. 

I II - Hastalanan er ve erbaşlar 
l MADDE 60. — Hastalananlar hastalıklarını 
I derhal âmirlerine haber vermeye mecburdur. 
I Hastalanan bunu yapmazsa en yakın âmiri 
I tarafından haber verilir. Hasta âcil vakalar-
I da derhal , diğer hallerde vizita zamanında 
ı tabibe gösterilir. Mesai haricinde hastalananla)' 
I nöbetçi tabibine gösterilir. 
I Tabibin lüzum gördüğü erbaş ve erler has-
I taneye gönderilir. Âcil hallerde en seri vası-
I tadan istifade edilir. Hastaneden dönenler kıta 
I veya askerî kurum tabibine gösterilir. 

i BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler.,. Kabul edilmiştir. 
I MADDE 61. — Erbaş ve erlerin kıta ve as-
I kerî kurumlara katılış ve ayrılışlarında ge-
I nel sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayeneler 
I ilk altı aylık devrede ayda bir, bundan son-
I rai?i devrede üç ayda bir olmak üzere tek-
I rarlanır. Muayenelerin neticeleri sağlık fiş-
I lerine kaydedilir. Kumandan ve âmirler bu 
I muayene neticelerine göre personelin sağlık 
I durumunu takip ve kontrol ederler. • 

I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
I Maddeyi oya sunAiyorum. Kabul edenler... Et-
I miyenler... Kalbul edilmiştir. 

I III - Hastalanan subay, askerî memur, astsu-
I baylar ile emeklileri ve bunların aileleri 
I MADDE 62. — Hastalanan subay, askerî 
I memur ve astsubaylar hastalıklarım bizzat 
I yahut yazı ile veya başka bir vasıta- ile âmir-
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lerine bildirmeye mecburdurlar. Âmirler de ' 
hasta haberini alınca kıta veya kurum tabi
bini, yoksa 58 nci maddenin (b) fıkrası gere
ğince vazifelendirilen tabibi hastanın nezdine 
gönderir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir» 

MADDE 63. — Müstacel vakalarda hasta, 
durumu âmirine bildirmekle beraber yakınsa 
kendi kıta veya asken kurum tabibine, değilse 
sırası ile, civardaki diğer kıta veya askerî ku
rum tabibine, askerî hastane tabibine, Hükümet 
veya belediye tabibine ve ancak bunlardan hiç
biri bulunamazsa serbest çalışan bir sivil tabi-* 
be müracaat edebilir. 

Serbest çalışan sivil tabibe müraeaat zaru
reti hâsıl olduğu takdirde muayene, tedavi ve 
nakil masrafı hastanın kendine aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
ERSÜ VEHBt — Efendim, «bulunmazsa» 

deyimi yerine «mevcut değilse» deyimi daha 
doğru olur. {Bulunamazsa) deyimi sünektir; 
aradım bulamadım sivil tabibe gittim denir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu maddenin 
son fıkrasına muhalifim. 

Başka tabip bulamadım, zaruri olarak sivil 
tabibe gittim denirse; masraf kendisine aidol-
mak üzere şeklinde olursa zaten gitmez. Ben
ce, yukardaki zarureti tablo ile birleştirmeye i 
lüzum yok. ödemeyi Millî Savunma yapsın. i 

AHMET KERSE — Efendim, ekseriya olur. j 
Biz kıta subayı olarak biliyoruz, sizler de bilir- i 
siniz, bunu da Millî Savunmaya yüklersek na
sıl olur? Bakanlığın masrafı daha da artar. Biz 
bu meselenin malî portesini hazırlarken gör
dük ki, şu haliyle bile 27 'milyon lira tutmuş
tur.. Bu mevzuda 1961 malî yılı bütçesine ancak 
10 milyon lira konmuştur. Eğer Ibu masrafların 
da Millî Savunma veya Jandarma Genel Ku-
mandanlığmca Ödenmesi kabul edilirse o za
man bunlar daha mühim mahiyette olan birçok 
hizmetleri göremiyecek duruma geleceklerdir. 
Bu sebeple maddenin bu şekilde kabulünü tek-
lif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Maddedeki bulunamaz
sa tâbiri yerine mevcut değilse ibaresinin ek
lenmesini teklif ediyorum. ] 
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| AHMET KERSE — Hakikaten bu (buluna

mazsa) tâbiri, yerinde bulunmadığı takdirde 
mânasına gelmektedir. Yani belki bir tabip var
dır ama o esnada yerinde değildir. 

i ERSÜ VEHBÎ — Gayet tabiî. Deminki, tek
lifimi aynı noktadan yaptım. Bu gibi yakalar
da evimin üstünde oturan ıbir doktora gitmek
ten beni kimse men'edemez. Burada mevzuuba-
his olan husus, neticenin alınmasından mesul 
bir tabibin tedavisini temin etmektir.. Arka-
daşiimm bahsettiği hususla bu Ibenim söylediğim, 
aynı şeyler değildir. 

BAŞKAN — Bulunamazsa tâbiri çıkarak 
onun yerine (mevcut değilse) kelimelerinin ek
lenmesi suretiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Hastalık hakkındaki rapor 
hastayı muayene ve tedavi eden tabip veya ta
bipler veyahut müessese 'baştabipleri tarafın
dan hastanın âmirine gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyeni.. 
Yok. Maddeyi oya 'sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Hastalık raporunu alan âmir 
keyfiyeti bir derece yukarı âmirine arz eder. 
24 saatten fasla hasta olanların durumu kıta
larda tümen, (Deniz ve Hava muadili birlik) 
kumandanlıklarına kadar, karargâh ve askerî 
kurumlarda bir derece yukarı âmire bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
"Fîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — a) Subay, askerî memur 
ve astsubayları askerî tabip v# mütehassıslar 
kıta, kurum, hastane ve meskenlerinde her za
man ücretsiz olarak muayene ve tedaviye 
mecburdurlar. Bunların 'askerî hastanelerde 
yatırılarak tedavileri halinde hiçbir suret ve 
maksatla ilâç, iaşe ve malzeme bedeli alınmaz. 

Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya mes
keninde muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi 
için gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kı
ta, askerî kurum veya hastanece aynen, yok
sa Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden naklen 
ödenir. 

Her türlü tedavi halinde ihtiyaç görülecek 
gözlük, işitme cihazı, protez, suni âza, korse 

I ve saire gibi malzemeler Millî Savunma Ba-
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kanlığmea aynen temin veya bedelleri bu Ba- I 
kanlık bütçesinden ödenir. 

b) Bu şahısların yurt içinde ve dışında 
ölümleri halinde cenaze masrafı ile cenazenin 
nakli arzu edilen yere götürülmesi ve getiril
mesi masrafı Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinden ödenir. 

c) Kumandan veya askerî kurum âmirleri 
ve bunların muvafakati ile tabipler sağlık du
rumunu kontroluna lüzum görülen subay, as
kerî memur ve astsubayları muayeneye tâbi 
tutabilirler. 

d) Yabancı devletler Silâhlı Kuvvetler 
mensupları, karşılıklı anlaşmalar mevcut ise 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları gibi mua
meleye tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KAPLAN KADRÎ — Efendim, (C) fıkrası 

tatminkâr değil. Yılda bir mi, iki mi olur, pe
riyodik olarak bizi muayeneye mecbur tutsun
lar. 20 - 25 yıl geçiyor muayeneden uzak, on
dan sonra iş işten geçmiş oluyor. Her subay, 
6 ayda bir veya yılda bir muayeneye tâbi olsun 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, biz 

uçucu olduğumuz için böyle periyodik şekilde 
muayeneye tâbiyiz. Fakat, diğer arkadaşlar 
için de böyle, yılda bir de olsa bu muayenenin 
yapılmasına bence imkân yok. Bu işin bütün 
ordu mensuplarına, bütün camiaya teşmil edil
mesini ben şahsan mümkün görmüyorum. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, (iki seneyi 
geçmemek üzere veya enaz iki senede bir) şek
linde değiştirilmesi teklifinde bulunuyorum. 

AHMET KERSE — Bu, bâzı subayların 
menfaatine uygun düşmiyecektir. Meselâ şe
keri olan bir albay, hastanede muayene olmak 
istemiyor. .Çünkü o muayene değil, tedavi ol
mak istemektedir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ar
kadaşlarımız bu maddeyi bu tadil şekliyle ha
zırlarken biz müzakereye devam edelim. Ben 
en geç üç sene olmasını teklif ediyorum. 

AHMET KERSE — Efendim, müstakil bir 
fıkra olarak (c) fıkrasından sonra satırbaşma : 

«Ayrıca her subay, askerî memur ve astsu
bay en geç üç senede bir sıhhi heyet muayene
sine tâbi tutulur.» ibaresi eklenecektir. 
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BAŞKAN — Efendim, maddeyi, bu fıkra da 

ekli olarak oylarınıza sunacağım. 
' GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, burada 

askerî memurların kaldırılmasını teklif ediyo
rum. Bu, hastaneleri büsbütün doldurur. 

AHMET KERSE — Efendim, bunların sa
yısı pek çok değil esasen, onun için aldık bu
raya. 

YILDIZ AHMET — Efendim, «en geç» de
yimine bir başlangıç koymak gerek. Üç yılda 
bir de diyebiliriz bu muayene müddetini. 

BAŞKAN — Şu halde maddenin son şekli 
şöyle olacak : 

«Her subay, askerî memur ve astsubaylar, 
her 3 yılda bir muayeneye tâbi tutulur.» 

- GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu şe
kilde, her 3 yılda bir denirse, bütün ilgililer 
3 ncü yıla sığdırılır. Onun için «3 yılı geçme
mek üzere» dense daha iyi olacak. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi son şekliyle, 
yani eklenen son fıkra ile beraber oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 67. •— Tabip raporu ile mütehas
sıs tabiplerin müşahedesi altında tedaviye muh
taç görülen subay, askerî memur ve astsubay
ların tedavileri askerî sağlık kurumları olmı-
yan yerlerde diğer resmî sağlık kurumlarında, 
bunlar da yoksa özel sağlık kurumlarında ya
pılır. Yol ve bütün tedavi masrafları Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Diğer resmî sağ 

lık kurulları deyince Devlete ait kurullar akla 
gelmektedir. Bunlar arasında 'bir koordinasyon 
yapılmasına lüzum vardır. Yoksa doğrudan doğ
ruya Millî (Savunma Bakanlığına bu yükü yük-
liyemeyiz. Maddenin bu şekilde kaleme alınması 
zaruretine kaaniim. 

ERSÜ VEHBÎ — ©âzı yerlerde askerî hasta
ne yok. Fakat memleket hastanesi vardır. Orada 
bu iş yapılabilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Meselâ Eskişe
hir'de Hava Hastanesi vardır. Başka yerde îşçi 
Sigortaları hastaneleri olan yerler de mevcuttur. 
Hastane bulunduğu yerde ne hastanesi bulunur
sa bulunsun, masrafı Millî Savunma Bakanlığı 
(bütçesinden ödenmek üzere hastanın tedavisi ya
pılmalıdır. Maddenin kasdettiği mâna budur. 
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ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Diğer resmî sağ

lık kurulları dedikten sonra «İşçi Sigortaları, 
Devlet Demiryolları hastaneleri ıgi'bi...» dernek 
tereddüde mahal "vermemiş oluruz. / 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mad
de gayet sarihtir. Bir hastanede ibir masraf ya
pılacaksa ibunun 'Millî Savunma bütçesinden 
ödenmesi gerekir... 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Suphi Beyin 
teklifi kabul edilirse hiçbir mahzur olmaz, daha 
açıklanmış olur; 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, olmı
yan yerlerde ne olacak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mü
saadenizle maddeyi İbir daJha okuyalım. 

(Madde tekrar okundu.) 
Maddenin açık olmıyan tarafı yok efendim. 

N (BAŞKAN — Efendim, Suphi Bey arkadaşı
mız teklifini (geri alıyor. 

Maddeyi olduğu gibi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 68. — Türkiye'de tedavi edilmeleri 
imkânı olmıyan ve 'her Ihangi bir yabancı memle
kette tedavileri mümkün olaJbileceği Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu (bu ku
rula tıp fakültelerinden seçilecek ve raporda ba
his konusu hastalıkla ilgili iki profesör veya do
çent de katılır) raporu ile tesbit edilen subay, 
askerî memur ve astsuibaylar için eribaş ve erler 
yaibaııcı memleketlerde yol, ikamet, iaşe ve tedavi 
masrafları Millî Savunma Bakanlığınca ödenmek 
üzere tedavi ettirilirler. 

Ancak ıbu rapor Millî Savunma Bakanlığının 
tasdiki ile tekemmül eder. 

b) Yabancı memleketlerde daimî veya mu
vakkat vazife ile veyahut tahsil, kurs, staj, dil 
öğrenimi ve bilgi, ıgörgiü ve ihtisaslarını artırmak 
maksadiyle bulunan suibay, askerî memur ve ast
subaylardan Ibulundukları mahallerdeki sıhhat 
müesseselerinde tedavi edilenlerin masrafları bu 
müesseselerden alacakları ve askerî ataşelikler 
veya konsolosluklar tarafından tasdik edilen fa
turalara istinaden Millî Savunma (Bakanlığı büt
çesinden ödenir. 

c) Dış memleketlerdeki tedavi müddeti iki 
yılı'ıgeçemez. Bu müddet içinde âcil haller müs
tesna raporda gösterilen hastalıktan başka yapı
lan tedavilerin .masrafı ödenmez. Ve Ibu tedaviler 
için müddet uzatılmaz. 
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Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili 

yabancı sağlık kurumundan ve tedavinin devamı 
zaruretini gösteren rapor, mezkûr kurum tarafın
dan ataşelik kanalı ile Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilir. Mütaakıp altı ayda ibir aynı ame
liye tekrarlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
YILDIZ AHMET — Efendim, burada, «has

talıkla ilgili 2 mütehassıs profesör» deniyor. Bu 
şöyle olacak : «O hastalık dalında mütehassıs 2 
profesör». 

| BAŞKAN — Buyurunuz, Muzaffer Bey. 
; YURDAKULER MUZAFFER — Ben bu 
| maddeye şöyle itiraz ediyorum : Bu madde ile 

askerî doktorlara itimadımıız olmadığını Ibeyan et
miş oluyoruz. Bir defa bunu ortadan kaldırmak 
lâzım. Sonra,fbütünhasta subayları Gülhane Has
tanesine getirmek l&zımgeliyor. Diğer hastanele
rin raporlarının da geçerli olması lâzımdır. Av
rupa'da sıhhi heyet diye hir şey yoktur. Profe
sörün verdiği rapor rapordur. 

KAPLAN KADRÎ — Huzurunuza gelecek bir 
Gülhane Hastanesi Kanunu vardır. Bunu da dik
kat nazarına almak ıgerckir. îkinci olarak tek ki
şiye ıbu işi bırakmanın mahzurunu nazarı dik
katinize arz etmek isterim, 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bütün bu te
menniler iyi. Herkese lîıer imkân sağlansın ama, 
(biliyorsunuz ki" dışarda hastane ücretleri çok 
ağırdır. Millî Savunma bütçesine ne kadar para 
koyarsanız koyunuz, fbunlar kontrol edilmediği 
takdirde kısa zamanda eriyip ıgider. 'Şurada bir 
hastane yapılacaktır. IBuraya dışardan hirinci 
sınıf, daha doğrusu Türkiye'de olmıyan uzman
ları da celhetmek suretiyle Amerika'daki meş
hur «Volter R'id» hastanesinde olduğu gibi bü
tün uzmanlar buraya toplanmış olacak ve dışa
rıya gitmek imkânı kalmayacak. Buna da dik
katinizi çekerim efendim. 

AHMET KERSE — Efendim, şunu arz ede
yim; Gülhane Hastanesinde 2 kürsü bulunmak
tadır, bir diğerinin de ithalini zaruri gördük. 

Memleketin diğer yerlerine gelince: Oralarda 
hekimler vardır. Halbuki Ankara'da, İstanbul'
da, Tıp Akademesinde, Gülhanede profesör he
kimler, vardır. Bu hastanelerin imkânları da da
ha geniştir; malzemesi, teçhizatı daha bol, daha 
mükemmeldir. Bugün belki" Erzurum'da da bir 
ameliyat mümkün olmayabilir, fakat, İstanbul'-
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Aa, Ankara'da bu daha emniyetle mümkündür. 
Bu balkımdan bir defa muayene daha şayanı ter
cihtir efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Muzaffer Bey. 
YURDAKULER MUZAFFER — Arkadaşlar, 

biz profesörlere de itimat etmemiş oluyoruz. Er-
zurumda hasta olan bir kimsenin hastalığı tedavi 
edilebilirse Gülhanede zaten tedavi edilecektir. 
Tedavi edilemiyecekse dış memleketlere gönderi
lecektir. 

KAPLAN KADRİ — işi bu kadar genişle
tirsek diğer hastaneler için de aynı şeyleri söy
lemek mümkündür. Bu, iiki doktoru niçin mev-
zuubahsediyoruz?. Bu, insana biraz, garip geli
yor. Fazla olduğunu arz ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mad
dede parantez içindeki (kısmı kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Parantez içindeki kısmın kal
dırılması şeklinde maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddede mevzuubaihSedi'len yaban
cı sıhhi 'kuruldan maksat, hastanedir, hastaya 
balkan doktordur. Yoksa sıhhi heyet mânasını 
tazammun etmez. 

AHMET KBRSE — Evet efendim, bu mâna
ya gelmektedir. 

MADDE 69. — Subay, askerî memur ve as-
subaylarm aileleri; 

a) Bu kanunun 59, 63 ve 66 ncı maddenin 
(a) ve (b) fıkraları, 67 nei madde ve 68 nci 
madde (b) fıkrası (yalnız daimî vazife ile gi
denlerin aileleri) hükümlerinden istifade eder
ler. 

b) Bu kanunun tatbikatında aileden mak
sat; şubat, askerî memur ve assubaylar ile bun
ların emeklilerinin eşleri ile kanunen bakmakla 
mükellef oldukları usul ve^fürulan ve erkek ve 
kız kardeşleridir. 

c) Aile efradının muayene ve tedavileri için 
talimatnamede gösterilen resmî vesaikin göste
rilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Subay, askerî memur, ve ast
subay emeklileri ve bunların aileleri : 

a) Bu kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve 
(fo) fıkraları ile 67 nci maddesi hükümlerinden 
«aynen istifade ederler. 

b) Muayene ve tedavileri garnizon veya 
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merkez kumandanlıklarına veya askerî hastane 
baştabipliklerine talimatnamede gösterilen res
mî vesaikin ibrazı ile yapılır. 

ULAY SITKI — Efendim, usul hakkında 
şunu arz edeyim ki, bu kanun 120 maddedir ve 
elimizde daha çıkacak birçok kanunlar vardır. 
Bu kanunu uzmanlardan mürekkep bir kurul 
hazırlamıştır. Sonra, Genelkurmayda incelemiş 
bulunmaktadır. Arkadaşların itirazları varsa 
bunları bildirsinler, fakat zaman kazanmak ba
kımından bu kanunu toptan kabul edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonra gele
cek maddeler esasen eski kanundaki maddeler
den foaşka hüküm getirmemektedir. 

AHMET KERSE — Efendim, bendeniz ye
nilik arz eden hükümleri okuyayım. Zaten bir^ 
çok maddeler eski kanundan alınmış bulunmak
tadır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu değiştir
diğimiz tçhizmet Kanununun bilhassa sosyal 
hizmetler kısmı fevkalâde güzeldir. Biz, şimdi
ye kadar cemiyet hayatına pek ayak uydura
madık, geri kaldık. Bu maddenin (a) fıkrasın
da, bunların evlerinde de tedavi edilmeleri tas
rih edilrse çok iyi olur. Bildiğiniz gibi, subay 
aileleri hastalandıkları zaman ancak kıtaya git
tikleri takdirde tevadi edilebiliyor. 

AHMET KERSE — Bu meseleyi bir atıf ile 
halletmiş bulunuyoruz. Bugünkü garnizon ku
mandanlarının emrinde bulunan hekimler ancak 
orduda fiilen vazife gören kimselere yetişebil
mektedirler. Eğer evlerdeki ailelerini de tedavi 
ettirmek mecburiyetini koyacak olursak o za- • 
man doktor adedini birkaç misline çıkarmak 
gerekecektir. Bunların tedavi için hastaneye 
gelmeleri şartını bu sebeplerle koymuş bulunu
yoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu teklifler 
kabili tatbik değildir arkadaşlar. Bugün istan
bul'daki Akademide bir tane doktor vardır. 
Bu, hiç kimsenin evine gidemez. Hava üssünde 
yine böyledir. Diğer (kıtaları siz de biliyorsu
nuz. Arkadaşlarımızın bu mevzuda, söyledikleri 
temenniden ileri geçemez. 

KARAMAN SUPHİ — 58 nci madde eğer 
tabip bulunamazsa muhtelif teşekküllerin teda
vi etmesini istemektedir. Yani bu emeklilere bu 
hakkın tanınmasını teklif ediyorum. Bu, çok, 
yerinde olacaktır. 
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KAPLAN KADRÎ — Efendim, Suphi Beyin 

yüzde yüz hakkı var. Fakat bunu şümullendirir-
sek çok uzar. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ha
len, hastaların tedavilerini yapamazken, bir de 
bu işin içine emeklileri sokarsak nasıl olur? Bu
nun bence bugün için tatbik kabiliyeti yo efen
dim. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, şöyle bir tekli
fim olacak : Yalnız subay emeklileri konsun. 
Esasen tıbbı sosyajleştireceğiz. Aksi takdirde 
bu işin altından nasıl^ kalkılır? Bu, böyle 10 
milyon lira ile falan olamaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet verilmiştir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Suphi Karaman Beyin teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi yalnız subay emeklileri olarak rey
lerinize arz ediyorum... 

KARAMAN SUPHİ — Aleyhindeyim. Emek-
Kİ eri ayırmak doğru olmaz. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Efendim, astsu
baylar emeklilik yaşma geldikleri zaman aşağı 
yukarı 40 - 46 yaşmdadırlar. Daha genç çağda
dırlar. Binaenaleyh bunların Devlet tarafından 
gözetilmesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Ersü Vehbi'nin tek
lifini, yani yalnız subay emeklileri kalsın şeklin
deki teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde maddeyi olduğu gibi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayvanlara ait bakım ve hizmetler 
MADDE 71. — Hayvanların bakımı, barındı

rılması, yedirilmesi ve sağlığı dikkatle temin 
edilecek önemli bir vazifedir. Bunlar talimatna
mesine tevfikan yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 72. — Hastalanan hayvanlar der
hal kıta veya kurum veteriner hekimine bildi
rilir. Askerî veteriner hekim (bulunmıyan yer
lerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi 
Hükümet veteriner hekimleri tarafından yapı-
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lir. Bu da yoksa serbest sivil veteriner he1«3m 
temin edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Subayların zatî binekleri as
kerî veteriner hekimler tarafından parasız ola
rak muayene ve tedavi edilir. Bunların gerek 
hayvan hastanelerinde ve gerekse sivil veteriner 
hekimler tarafından tedavi edilmeleri halinde 
yem, ilâç, yer ve malzeme masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

î) Rütbe sahiplerinin vazifeleri 
MADDE 74. — Hangi rütbe sahibinin hangi 

birlik ve askerî kurumda ne gibi vazife alaca
ğı kadrolarda tesbit edilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Her rütbe sahibi, kanunla
rın, nizamların ve âmirlerin kendisine tahmil et
tiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeye, va
zifeli olduğu 'yerlerde öğretmeye ve bu hizmet 
ve vazifeleri eksiksiz yapmaya ve takibederek 
yaptırmaya ve daima ve her yerde disiplini te
sis ve muhafazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve 
astın şahsi teşebbüsünü inkişaf ettirmeye ve 
kendisine teslim olunan silâh, araç, gereç ve sair 
bütün askerî eşyayı, yapıları ve ağaçlan ve hay
vanatı korumaya memur ve mecburdur. 

Her rütbe sahibinin bu maddeye göre vazife
leri de talimatname ile gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sbz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

J) ASKERLİKTE NÖBET HİZMETLERİ 
I - Genel 

MADDE 76. — Nöbet; askerlikteki müşte
rek hizmetlerin yapılmasını ve devamım sağla
mak maksadı ile bu hizmetlerin belli bir sıra ve 
süre ile subay, askerî memur, astsubay, askerî 
öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teş
kilâtı içinde vazifeli olan bilûmum sivil şahıs
lar tarafından yapılmasıdır. 

Nöbetçi : Nöbet hizmetinin yapılması için 
görevlendirilen şahıstır. 
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AHMET KERSE — Efendim, eski İçhizmet 

Kanununda kimlerin nöbet tutacağı yoktur. 
Burada ise bu tesbit edilmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi tekrar oku
yalım. 

(76 ncı madde tekrar okundu.) 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77, — Kıtalarda, karargâhlarda ve 
askerî kurumlarda nöbet hizmetine tâbi*tutula
cak personelin kimler olacağı, nöbet hizmetleri
nin yapılış tarzı ile şekli ve nöbetçilere ait vazi
feler talimatname ile tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriye 
MADDE 78. — a) Karakol : Hazarda ve 

seferde emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetle
me maksatları ile konulan ve bir âmir emrinde 
bulunan silâhlı bir kısım askerdir. 

b) Karakol nöbetçisi : Aynı makstatlarla 
bir karakoldan veya her hangi bir suretle çıka
rılan ve bir yere konulan ve belli bir talimatı ve 
mmtakası bulunan silâhlı tek veya çift er veya 
erbaşlardır. 

c) Devriye •: Hazar ve seferde aynı mak
satlarla muayyen bir mmtakada gezerek vazife 
gören çift veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — a) Her bir askerî kıta ve 
kıtası bulunan karargâh ve askerî kurumlar ne
rede bulunursa bulunsun subay veya astsubay 
kumandasında bir nizam karakolu çıkarmaya 
mecburdurlar. 

Bu mizam karakolunun vazifesi yakın emni
yet, gözetleme, muhafaza ve disiplindir. Bunun 
kuvveti çıkaracağı devriye ve karakol nöbetçi
lerinin adedine göre hesab olunur. 

Uzak emniyet ileri karakollara aittir. 
Nizam karakol personeli seferî teçhizatlı ve 

silâhlı bulunur. 
b) Eğer bir kışlada, konakta veya ordugâh

ta başka başka sınıflardan birlikler bulunuyor
sa nizam karakol vazifesi kumandanın tertibi 
üzerine münavebe ile yapılır. 
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Kıtası olmıyan karargâh ve askerî kurumla

rın karakol nöbetçi-ve devriyeleri o mevkideki 
en yakın nizam karakolundan temin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı1? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İTİ - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriyelerin 
muvakkat yakalama salâhiyetleri 

MADDE 80. — Karakol hizmetinde bulu
nan subay, astsubay, erbaş ye erler ile karakol 
nöbetçi ve devriyeleri kendi mıntakal'arı dâhilin
de asker ve sivil her şahsı aşağıda gösterilen 
hallerde muvakkaten yakalıyabilirler : 

a) Adlî takibat maksadı ile : Bir cürüm iş
lerken veya bir eürüm işledikten sonra kovala
nırken her şahsı, 

b) Muhafaza ve emniyet maksadı ile : 
1. Kendi muhafazaları altına tevdi edilmiş 

olan insanlarla eşyanın himayesi için muvakka
ten yakalanması zaruri görülen şahsı. 

2. Karakola, karakol nöbetçisine ve devri
yelere karşı tecavüz eden veya müessir fiil ya
pan, hakaret eden bir ş'ahsin bu fiillere devamı
nın men'i ancak muvakkat yakalanması ile ka
bil olduğu takdirde bu şahsı. 

e) Disiplin maksadı ile : İzinsiz kıtası hari
cinde rastlanan veyahut himayesi için yakalan
ması lüzumlu görülen askerleri. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Karakol, karakol nöbetçileri ve 
devriyeler 80 nei maddede zikredilen hallerde 
karakol âmirinin ve bağlı bulundukları kıta, ka
rargâh ve askerî kurumun nöbetçi âmirinin emri 
ile dte askerî ve sivil şahısları muvakkaten yaka
larlar. 

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Muvakkat yakalamak, şah
sın vücudu üzerine el koymak veya silâhla do
kunmak ve muvakkat yakalandığının kendisine 
söylenmesi ile yapılır. 

Muvakkat yakalanan kakmaya teşebbüs ettiği 
takdirde silâh kullanılacağı hemen bildirilir. Ye 
üzerinden silâh ve sair aletler de alınır. 
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Muvakkat yakalananlar adlî takibatı mucip bir 

sebep varsa salahiyetli askerî veya adlî makam
lara teslim olunur. Aksi takdirde nihayet mu
vakkat yakalandığının ertesi günü serbest bıra
kılır. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

K) HAZIR KITA 
ıMADDE 83. — Hal ve vaziyetin icabettirdi-

ği zamanlarda her kışla konak ve ordugâh da 
derhal kullanılmak üzere ayrıca bir hazır kıta 
bulundurulur. 

Bunun kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar ta
limatnamede zikredilen esaslar dâhilinde düzen
lenir. 

BAŞKAN —: Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Hazır kıta gece dahi seferî 
teçhizatlı silâhlı ve giyimli olarak harekete ha
zır bulunur. Bu kıtanın nöbetle uyku uyuyup 
uyuyamıyaeağı çıkaran kumandanca emredilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeleri oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Fevkalâde hallerde bütün 
kuvvet dahi hazır kıta halinde bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeleri oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

L) ASAYİŞİN TEMİNİ ÎÇlN ASKERÎN 
NASIL KULLANILACAĞI VE ÖRFÎ İDARE 

MADDE 86. —• Asayişi temin için ordunun 
nasıl kullanılacağı ve örfi idare- ilânı halinde 
askerlerin vazife ve salâhiyetleri hususi kanun
lar hükümlerine göre yürütülür. 

AHMET KERSE — Efendim, burada bir de
ğişiklik var. 

«Ordu» kelimesi «Silâhlı Kuvvetler» olarak 
değişiyor. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi bu değişik
likle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

M) Askerlerin silâh kullanma- salâhiyetleri 
MADDE 87. — Askerler; karakol, karakol 

nöbetçisi, 'devriye ve nakliyat muhafazası hiz
metlerinde iken aşağıda gösterilen hallerde si
lâh kullanmaya mezundurlar ; 
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a) Bu hizmetlerden birini yaparken, mü

essir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veyahut 
müessir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu 
hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği 
takdirde bu taarruzları ve bu mukavemetleri gi
dermek için başkaca bir çare kalmamışsa, 

b) Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan 
ve silâhını veya mukavemete elverişli bir aleti 
bırakmaya davet edildiği halde bu davete der
hal itaat etmiyen. veyahut bıraktığı silâhı veya 
aleti tekrar eline alan kimseyi itaate icbar için 
başka çare kalmamışsa, 

c) 80 ve 81 nci maddeler mucibince muvak
katen yakalanan bir şahıs veyahut muhafaza 
veya şevki kendisine tevdi edilmiş olan-bir mef-
kuf veya mahkûm kaçar veya kaçmaya teşeb
büs eder ve verilecek dur emrini de dinlemediği 
görülür ve başka türlü ele geçirilmesi de kabil 
olmazsa, 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taar
ruzu başka suretle defe imkân kalmamışsa; 

Yukarda dört halde gösterilen maksatları 
temin için asker, lüzumu olacak derecede silâh 
kullanır. 

Silâh kullanmak mutlaka ateş etme değildir. 
Ateş etmek, ancak ya bilhassa bunun için emir 
verilmiş olmasına veyahutta bu vasıtadan başka 
çare kalmamasına bağlıdır. Silâhın kullanılacağı 
zamanın ve kullanma tarzının tâyini, her mün
ferit vakıanın bulunduğu ahval ve şerait nazara 
alınarak, silâhı kullanacak asker tarafından biz
zat takdir olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Yukarda yazılı hallerde gös
terilen maksatları elde etmek üzere silâh kullan
mak için kanunun tâyin etmiş olduğu müsaade
ler vakit ve zamanında ve tamamen istifade et
miyen asker vazifesini yapmamış olmak fiilin
den dolayı hiçbir suretle mazur tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — 87 nci maddede gösterilen 
hallerden başka hizmete ait bir vazifeyi yapar
ken mâruz kaldığı bir mukavemeti bertaraf et
mek veyahut askere veya askerî eşyaya karşı 
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yapılan bir tecavüze karşı koymak için silâh j 
kullanmak zarureti hâsıl olursa, her asker silâh i 
kullanmaya salahiyetli ve vazifelidir. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var -mı ? I 

KARAMAN SUPHİ - (Her âmir) kelime
lerini bu maddeye ilâve etmek lâzımdır, I 

ÇELEBİ EMANULLAH — Asker, bir po
lisin bulunmadığı yerde polis görevini âmme I 
hizmeti için yapabilecek midir? I 

AHMET KERSE — Yapabilecektir eten
dim. I 

ERSÜ VEHBÎ -~ Efendim, 87 nci madde
nin son fıkrasındaki tâbir üzerinde durmak I 
istiyorum. Silâh kullanmak mutlaka ateş et- I 
inek demek değildir. Silâh kullanan te'k er ise, I 
onun sorumluluğunu kabul etmek lâzımdır. I 
Fakat toplu olarak silâh kullanılması halinde, i 
bunun kötüye kullanılabileceği mülâhaızasiyle, I 
mesuliyetin kumandana kadar yükletilmesi lâ- I 
zımgeldiğine inanmaktayım. Benim başımdan. I 
geçti de biliyorum. I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Veh
bi Beyin başında bulundukları bir 'kıtada bir I 
başkasının verdiği emir üzerine ateş açılmıştır. I 
Bu gibi hallerde mesuliyeti nasıl tâyin edecek- I 
siniz ? I 

ÇELEBÎ EMANüLLAH — Bu durumlarda 
erin dahi mesuliyetini kabul etmek gerekir. 1 
Türk neferinin durumu, büyüklerine bağlılığı I 
düşünülerek hareketinin haddizatında hepsi te- i 
ker teker mesuldür; yalnız bir adamın kabana- I 
ti olamaz. I 

BAgKAN — Teklif nasıl oluyor? 
ERSÜ VEHBÎ - Yalnız kumandan mesul 

olsun diyorum. 1 

AHMÎET KERSE — Efendini, burada, 70 nci 
madde ile 20 nci maddeyi beraber mütalâa et-
me'k yerinde olacaktır. Bu takdirde, daha isa- I 
betli bir iş olur. Müsaadenizle 20 nci maddeyi 
okuyalım efendim. I 

(20 nci madde tekrar okundu.) 

AHMET KERSE (Devamla) — Efenlim, 
tKırada prensibolarak, (verilen emir yapılır) 
meselesi var. Ancak, bâzı şartlarda emir değiş
tirilebilir. Bu durumda, Ersü yarbayımın tek
lifine göre kumandan mesul olacak. • 
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YILDIZ AHMET — Efendim, maddenin 

1 nci fıkrasına göre, emir verilmez, başka bir 
imkân kalmazsa silâh kullanacak.. Nasıl kul
lanacaksa, bunun şekli kendisine bırakılıyor. 
Arkadaşlar devam etsinler, düşüneyim, sonra 
arz ederim. 

BAŞKAN — Bu hakkı mahfuz tutmak şar-
tiyle maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Eemiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 90. — 87 ve 89 ucu maddelerde 
gösterilen hallerden başka her asker meşru mü
dafaa halinde silâh kullanmaya salâhiyettardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

N) Askerî inzibat kuvvetlerinin vazife teşkil 
ve salâhiyetleri 

MADDE 91. — a) Garnizinlarda askerî di
siplinin muhafazası, Önleyici zabıta ve adliye 
vazifeleri ile askeri trafi'k vazifeleri garnizon 
kumandanlarına aittir. 

Garnizon kumandanları yukarda gösterilen 
vazifeleri metfkcz kumandanlıkları marifetiyle 
yürütür. 

Merkez kumandanlıkları; büyük garnizon
larda kadrolarla tesbit ve teşkil olunur. Diğer 
garnizonlarda garnizon kumandanları rütbece 
kendisinden bir veya nihayet iki derece ast olan 
bir subayı merkez kumandanı olarak tâyin ve 
tavzif edebilir. Merkez'kumandanlığı teşkiline 
lüzum görülmiyen küçük garnizonlarda buna 
ait vazifeler, garnizon kumandanı tarafından 
tâyin edilecek bir inzibat subayı veya astsubayı 
buna da imkân olmıyan hallerde bizzat garni
zon kumandanı tarafından yapılır. 

b) Merkez kumandanlığı kadro ile teöbit 
ve teşkil edilmediği ahvalde; garnizon dahilin
deki kıta ve askeri müesseselerin miktarı, şeh
rin genişliği ve vazifelerin ehemmiyeti göz önü
ne alınarak kâfi miktarda subay, astsubay, er
baş ve erler merkez kumandanı veya inzibat su
bayı veya astsubayın emrine verilir ve bunlara 
inzibat kuvveti denilir. 

Askerî inzibat kuvveti mensupları Silâhlı 
Kuvvetler Kıyafet Kararnamesinde tesbit edi
len hususi işareti taşırlar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar- i 

kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 92. — a) Askerî inzibat erbaş ve 
erleri vazife esnasında diğer erbaş ve erlere 
karşı karakol sıfatını ve karakolların kanuni 
salâhiyet ve mesuliyetlerini haizdirler. 

b) Askerî ortaokul ve muadili okul askerî 
öğrencilerine astsubaylar gibi, daha yüksek 
okul ve üniversite askerî öğrencilerine subaylar 
gi'bi muamele olunur. 

e) Subay ve askerî memurlarla astsubay
lar hakkında askerî inzibat vazifeleri; ancak 
üst veya kendi rütbelerindeki inzibat subay ve 
astsubayları tarafından yapılabilir. 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı ve
ya astsub'ajyı mevcut değilse vakaya şahidolan 
üst veya aynı rütbedeki her subay, askerî me
mur veya astsubay müdahaleye ve inzibat va
zifesini ifaya mecburdur. 

Ancak ağır cezayı müstelzim meşhut cürüm 
halinde subayları, asfcerî memurları ve astsu
bayları dahi yakalamaya askerî inzibatlar, po
lisler, jandarmalar ve herkes mezundur. 

Bu takdirde dahi suçlu askerler duruma gö
re ya salahiyetli askerî inzibat memuru gelin
ceye kadar vaka mahallinde tutulur veya en ya
kın askerî inzibat karakoluna, yoksa askerî ma
kamlara teslim edilir. Bundan sonra yapılacak 
hazırlık tahkikatında salahiyetli inzibat -memu
ru veya mevcut askerî makamın tâyin edeceği 
bir subay bulunur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim; bu mad
de geçen günlerin kötü tatbikatım Önleyici hiç
ini* husus ihtiva etmiyor. Maalesef subayları-
miza son derece acı vakalarla karakollara çeki- j 
lip dayak atılmıştır. Polisin içinden gelen bir 
hınçla vakalar yaratılarak subayların ruhunu j 
kırmaya çalışmışlardır. j 

YARBAY HÜSEYİN İŞIK — Bu madde | 
tedvin edilirken daha ziyade geçirdiğimiz acı I 
tecrübelerden istifade edilmiştir. ı 

Ancak, bu maddenin (C) bendinde bâzı ma
suniyetler vardır. Bunu izah edebilmek o kıs
mı bir kere okuyalım: 

(Ancak ağır cezayı müstelzim meşhut cü
rüm halinde subayları, askerî memurları ve ast
subayları dahi yargılamaya askerî inzibatlar, 
polisler, jandarmalar ve herkes mezundur.) j 
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I Görülüyor ki, ağır cezayı müstelzim suç iş-

Hyen askerî şahısları polis tutamaımaktadır. Bu 
milletvekiline dahi tanmmıyan bir masuniyet 
örneğidir. 

j ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bu 
maddeyi arkadaşımız gibi anlamıyorum. Bura
da aksine mâni hüküm yoktur. Çok ağır cezayı 
müstelzim cürüm halleri hariç, subaylar kara
kola celbedileniezler, nezaret altına alınamaz
lar, diye gösterilmelidir. 

KUR, YARBAY HÜSEYİN IŞIK — Bir kere 
Umumi Ceza Muhakemeleri Kanununda bir su
bay ile, askerî şahıslarla sivil şahıslar arasın
da vukubulan bir hâdisenin muhakemesini umu
mi mahkemelere bırakmıştır. Bu kaide değişme
dikten sonra bizim buraya koyacağımız hüküm 
bir şey ifâde ctmez. 

KAPLAN KADRİ — özgüneş haklıdır. Bu 
maddenin özgünes'in fikirlerinin ışığı altında 
tekrar gözden geçirilmesini teklif ediyorum. Öz
günes'in menfi ifadesi maddeye daha vuzuh 
verir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Hüseyin Bey 
arkadaşımız buyurdular M, buraya ne koyar
sanız koyunu?; Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nununda değişiklik yapılmadıkça tatbikatta ye
rine rastlanmıyacaktır. özgüneş arkadaşımızın 
fikirlerine iştirak ederim. Buyurdukları husus 
sarih olarak belirtilsin. 

YURDAKULER MUZAFFER — Özgüneş 
arkadaşımızın söylediği şekilde madde düzelti
lebilir. Eski devirin polisinin salâhiyetleri de 
malûmdur. Bu husus düzenlendikten sonra di
ğerleri de düzelir. 

BİNBAŞI AHMET KERSE — Umumi 
mevzuu biraz daha açmak ve menfi şekilde dü
zenlemek daha kolay olacaktır. Yapılacak olan 
çeyi yazalım; yapılmıyaeak şeyi de mefhumu 
muhalifi ile anlatılsın dendi. Bu, Dahiliye Ve
kâletince hoş karşılanmayacak bir hükümdür. 
Ordu mensuplarına çok geniş mânada masuniyet 
tanınmaktadır. Bugün milletvekillerine tanınan 
hakların aynısı ordu mensuplarına da tanınmış 
oluyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu mevzu
da Batı memleketlerinde acaba nasıl bir tatbi
kat vardır ? 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlar, tatbikatı-
I nı, ihtilâlden önceki devirlerde gördük. 
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KARAMAN SUPHİ — Ben bu (C) fıkrasın- I 

daki hükmü bile kâfi görmüyorum. Milletve
kilinden .bahsediliyor. Milletvekili yakalanınca, 
hüviyeti anlaş1 lir anlaşılmaz polisler hemen eği
lirler, özür dilerler Ama -subaylara öyle mi? 
İnkılâptan önce, karakollarda, subayların to
katlandığını bile biliyoruz, bunları daha fazla 
konuşmak istemiyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — İki noktayı belirt
mek istiyorum: Yeniçeri devrinde bile (bu masu
niyet vardı. Ordunun bu ezeli hakkıdır. Yeni 
bir hüküm getirilmiş olmuyor. 

Ben asla başka türlü yapılacaklar önleyici 
mahiyette değildir. Şunu yapar demek aksini 
yapmaz demek değildir. Zaten ıbu hükümler ay
nen eski hükümlerdir. Bu hükümlerle subaylar 
karakollara sevk edilmişler ve döğülmüşlerdir. 
Binaenaleyh bunu önleyici hüküm bulunup bu
raya yerleştirilmelidir. 

BAŞKAN — özgüneş arkadaşımız münasip 
yere münasip fıkrayı koysun, getirsinler; o za
man burada tekrar bu maddeyi konuşalım. Bu 
Muzafferin teklifidir, oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de 86 ncı maddedeki 
yürütülür kelimesinden sonra: ' «Ancak mer'i 
kanunlara aykırı olarak astına âmiri yazılı bir 
emir dahi verse, bu emir yapılmadığı takdirde 
emri yapmayan hakkında takibat yapılmaz.» 
hükmünün ilâvesini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Deminden, bendenize 
gayet yumuşak gelmişti ama sonradan düşün
düm; hakikaten bu uzun münakaşaya sebebola-
bilir. 

BRSÜ VEHBÎ — O biri askerlerin münfe
rit silâh kullanmaları hükmünü ihtiva ediyor, i 

KOKSAL OSMAN — Bu madde evvelden 
beri münakaşa edilir. Kanaatimce bu maddeye I 
göre haklarımızı daha iyi takdir edeceklerdir. 
Meselâ gayrikanuni bir emir verildiği takdirde 1 
takibata geçilmez, eleniyor. Hiç mi takibat ya- ff 
pılmıyacaktır? | 

ERSÜ VEHBİ — Kanun takibat yapılma-
.-rn demek istiyor. Bir subaya kanunsuz emir I 
verilmiştir bunu. yapmaması halinde âmiri ken
disini mahkûm etmek istiyor. I 

BİNBAŞI AHMET KERSE — Gerek esas 
teşkilât gerekse Ceza Kanunumuzda şu prensip I 
vardır: Bir emir suç teşkil ediyorsa bunu yap- i 
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maması lâzımdır. Emri alana bir ceza verilmez. 
Üstü tarafından böyle bir emir verilmişse itaat 
mecburiyetindedir. Hırsızlık et diye bir emir 
\erirse yapacak mıdır? Bunu o kimsenin kendi 
İdrakiyle yapmaması lâzımdır. 

Bu itibarla ben Yarbayınım söylediklerine 
iştirak edemiyeceğim. Emri alan kimse, suç ol
duğunu bildiği takdirde bu emri yapmamak 
salâhiyeti vardır ve yapmazsa ceza verilmez. 
Sayın Yarbayım eğer mahkemeye gitmiş ol
saydı, muhakkak o kanunsuz emri yapmadığın
dan dol ayı beraet ederdi. 

KAPLAN KADRİ — Bu madde biraz fazla 
işlenmiştir. Ama, arkadaşlar, silâh kullanmak, 
mutlaka ateş açmak demek değildir. Ateş açıl
ması için emir verilmiş olmasına veya başka 
çare kalmamış olmasına bağlıdır. Emir veril
mezse kendisi takdir edecektir. 

BAŞKAN — Asayişin temini için askerî kuv
vetlerin nasıl kullanılacağına dair hükmü (ör
fi İdare) başlığı altında yazmalı, (ancak) de
dikten sonra oraya koyuyorum bunu. 

ULAY SITKI — Bu madde hazırlanırken 
İhtilâlin tesiri .altında kalındığı anlaşılıyor ve 
nefer ister ateş eder, isterse etmez deniyor. 
Bu askerlikte olmaz arkadaşlar. Korgeneral 
emir verecek tuğgeneral emri yapmıyacak, bin
başı emir verecek nefer yapmıyacak. Asker
likte silsileten bir mesuliyet devam eder. Bu
nu hepimiz biliriz. Bu yolu açmıyalım arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Redaksiyon devam ediyor. 
ERSÜ VEHBİ — Geri aldım efendim. 

Yb. HÜSEYİN ŞAHİN — Bu madde kabul 
edildiği takdirde jandarma kuvvetleri bundan 
fevkalâde istifade edeceklerdir. Hakikati yük
sek nazarlarınıza arz etmeyi bir borç bilirim. 
Halen yürürlükte olan Anayasanın milletvekil
lerine sağlamış olduğu masuniyet hükümlerin
den daha fazla istifade edeceklerdir. 

İkincisi, burada sağlanan masuniyetten yal
nız subay, astsubaylar değil, askerî memurlar, 
askerler dahi istifade ediyorlar. Yani 500 -
i 000 kişilik kuvvetler de istifade edecektir. 
Ağır ceza, meşhut suçlar dışında diğer suçlar
dan birisini işledikleri takdirde, faraza bir 
askerî araba, yahut bir subay araba ile gider
ken iki kişiyi çiğnedi, öldürdü. Zabıta müda-
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hale edemiyecek. Çünkü bu ağır ceza suçu de
ğildir. Meslekin acemiliği yüzünden bir kaza 
olmuştur. 

Yahut birisinin hürriyeti tahdidedildi, za
bıta bir arama yapamıyacak. Meskene taarruz 
etti, tutamıyacak. Bir şahıs askerî elbise giye
cek, bir suç işliyecek, zabıta bunu yine tuta
mıyacak. Hırsızlık yapacak, sahte olarak as
kerî elbise taşıdığı için tutulmıyacak. Çünkü 
bu fiiller ağır ceza sayılmıyacak. 

Şu halde bunun hududu tâyin edilmelidir. 
Bir suç meşhut cürümlerden değilse polis, jan
darma, inzibat vakaya müdahale edecek, fa
kat vaka mahallinden ayrılmıyacak. Oraya as
kerî hâkim, savcı gelinceye kadar tutacak, 
onlara devredecek; sonra askerî suç mudur di
ye takibat yapılacak. Yoksa normal hükümler 
dâhilinde mi yürünecek diye karar verecek, 
ondan sonra takibat yapılabilecektir. 

YILDIZ AHMET — Ağır cezalı suçlarda 
ben zannetmem ki böyle olsun. Suç ağır ce
zalı olunca meşhud olacak. 

Bir de ikinci satırda şöyle bir şey var : 
(Resmî ve sivil kıyafette bulunmaları halinde) 
diyor. Bulunsunlar demek lâzımdır. Ve bu 
kısımdan sonra (hüviyetlerini ibraz ettikleri 
takdirde) dedikten sonra bir virgül konacak 
ondan sonra polis ve jandarma demek lâzım. 
Pek Türkçe olmuyor. (Bulunmaları halinde), 
yahut (bulunsalar dahi hüviyetlerini ibraz et
tikleri takdirde) dersek daha iyi olur. 

ATAKLI MUCİP — Madde çok şümullüdür. 
Hüseyin Bey arkadaşımın da söylediği varittir. 
Birçok suçlular bundan istifade ederek suç izle
rini kapamak imkânını (bulacaklardır. Bence bu 
kadar geniş salâhiyet tanınmamalıdır. Eskiden 
olduğu gibi polis subajdara fazla müdahale et
memelidir. İkisinin arası olmalıdır. Yalnız ağır 
suç işljyecekleri bunların dışında bırakmalıdır 

YARBAY HÜSEYİN IŞIK — Efendim, şu 
anda sizleri tatmin edici cevap vereceğimi tallımin 
etmiyorum. Bizim korkumuz sulbay ve astsubay 
arkadaşlarımızın polis karakollarına ıgidip dövül
melerine mâni olmaktır. Mamafih aşağıda arz 
edeceğim şekilde yazarsak acaba tatmin edici 
olur mu? Hazırlık tahkikatını âcil hallerde za
bıta, diğer hallerde müddeiumumiler yapar, di
ğerlerinde polis ve jandarma yapmaktadır. 
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(Şahısların işledikleri suçlardan dolayı hazır

lık talhkikatını yalnız müddeiumumiler yapar) 
dersek bilmem olur mu? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — 93 ncü madde bi
zim istediklerimizi lüzumundan fazla yapmakta
dır. Üniformalı subaylar için olmalı, sivil olur
sa inzubat karakoluna kadar refakat edilmelidir. 
Hüseyin Beyin teklifine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif var mı? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Komisyona iade 

edelim. 
BAŞKAN — 92 nei maddeyi oyunuza arız edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 93. — Türk Silâhlı Kuvvetler men
supları ; ağır cezayı müştekim meşhut cürümler 
dışında diğer suçları işledikleri aihvalde, resmî 
veya sivil kıyafetle ibulunsunlar, Ihüviyet kartla 
rını ibraz ettikleri takdirde polis ve jandarma 
zabıta kuvvetleri tarafından yakalanamaz. 

Yukardaki halde ve takibatın selâmeti bakı
mından vakaya müdaJhale eden polis, tarafından 
lokum görüldüğü takdirde salahiyetli askerî in
zibat memuru gelinceye kadar vaka ile ilgili as
kerler hâdise mahallinden ayrılamazlar. 

Vakaya elkoyan malhallî cumhuriyet savcılığı 
veya askerî adlî amirlik, suçun askerî veya umu
mi hükümlere tâbi olacağını tâyin ve gerekli adlî 
muameleye tevessül eder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu madde için Öz-
ıgüneş arkadaşımız ıgerekli tadili yapacak, teklif 
edecektir. 

MADDE 94. — Her (hangi ibir vakada askeri 
inzibatların kuvveti kâfi gelmediği takdirde en 
yakın askerî kıtadan asker celibolunur. Acele ve 
tehirinde teflılike melhuz olan Ihallerde en yakın 
polis <ve jandarma kuvvetlerine de müracaat 
olunur. Askerî inzibatlar tarafından vâki olacak 
yardım talepleri üzerine polis ve jandarmalar ta
rafından yardımda bulunulacağı ıgibi polis ve 
jandarmalar tarafından 'vâki olacak yardım talep
leri de askerî inzıbatlarca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Inızıibat er ve erbaşları diğer 
er ve erbaşlara, inzibat subay ve astsubayları 
aynı veya ast rütbedeki bütün subay, askerî me
mur ve astsubaylarla er <ve erbaşlara ve bütün as
kerî inzibatlar sivil şaihıslara karşı aşağıda göste 
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rilen hallerde muvakkat yakalama salâhiyetini 
haizdir. 

a) Bu kanunun 80 ııei maddesinde gösterilen 
Ihallerde, 

h) Askerî disiplini bozan hallerde, 
c) Adlî bir vazifenin yerine getirilmesi hal

lerinde, 
d) Vazifelerini ifa esnasında veya vazifele

rinden dolayı tecavüz veya hakaretten mâruz kal
dıkları takdirde; 

Yukardaki hallerde muvakkat yakalananlar 
hakkında da Ibu kanunun 82 nci maddesi son fık
rası-hükmü gereğince işlem yapılır. 

BAŞKAN — 95 nci maddeyi kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 96. ~ Askerî inızılbatlar vazifeli bu
lundukları ızamanda Ibu kanunun 87, 88 ve 89 
ncu maddelerinde (ve her türlü, ahvalde de 90 
nci maddesinde) zikredilen silâh kullanma salâ
hiyetlerini haizdirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za arz ediyorum. ıKaJbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Askerî inzibatların askeri 
disiplini muhafaza, önleyici ızalbıta ve adliye va
zifeleri ile askerî trafik vazifeleri talimatname ve 
talimatlarla gösterilir. 

BAŞKAN — Sdz istiyenleri. Yok. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(O) ıSosyal hizmetler 
I - Ordu hizmetleri 

MADDE 98. — Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarının çeşitli ihtiyaçlarını elverişli şartlarla 
temin etmek maksadiyle hususi kanunlara göre 
teşkil edilecek ordu pazarları kurulur. 

• BAŞKAN — ıSÜöz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

I I - Ordu evleri ve askerî gazinolar 
MADDE 99. — Silâhlı Kuvvetler mensupları 

arasında tesanüdü artırmak meslekî ve kültürel 
inkişafları, sosyal ve moral İhtiyaçları temin ga
yesi ile büyük garnizonlarda (Tümen ve muadili 
askerî kurumlar ile daha büyük kıta ve kurum
ların, Deniz ve Havada muadillerinin bulun
duğu) ordu eyleri kurulabilir. 

Subay ve astsubaylara; ayrı ordu evleri ku
ruluncaya' kadar aynı ordu evinin müsiait kı
sımları gazino ve lokanta olarak astsubaylara ay- i 
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rılabilir. Astsubayların ordu evleri otel kısmın
dan da istifadeleri sağlanır. 

Daha küçük birlik ve kurumların bulunduk
ları yerlerde subay ve astsubaylar için birer as
kerî gazino teşkil edilebilir. 

Ayrıca kışlalarda subay, astsubay ve erler için 
birer kışla gazinosu tesis edilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada 2 ııei fıkrada, ay
rı gazino, lokanta kuruluncaya kadar astsubay-. 
lamı da istifade edecekleri, hattâ otel kısmından 
da faydalanacakları zikrediliyor. Bunun bura
dan çıkarılmasını istiyorum. 

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 
Efendim, bu fıkrayı, Genelkurmay temsilcisi 
teklif etti, onun ikna edici beyanatı sonunda bu
raya koyduk. Bunu ara ediyorum, takdir sizin
dir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Eğer astsubay
lar hakkındaki bu hüküm burada kalırsa bilhas
sa hava garnizonlarının bulunduğu yerde su
baylar oturacak yer bulamayacaklardır. 

ÖZGÜR SELAHATTIN — Astsubaylar için 
güzel b'ir madde doğrusu. Amerika gibi ileri de
mokrat memleketlerde bile astsubaylarla subay
lar ayn ayrı yerlerde otururlar. Otomobillerinin 
bile yerleri ayrıdır. Ersünün teklifine ben de 
katılıyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Astsubaylara 
aidolan o kısım çıkarılır biter. 

MADANOĞLU CE'MAL — Çıksın efendim 
çıksın. Erzurumda ordu evinden bir astsubayı 
çıkarmak başlı başına bir mesele olmuştu. Bun
ların hedefleri ordu evlerine girmektir. Kore'de 
de bu oldu. Halihazır Amerikan ordusunda su
baylar bile ikiye ayrılıyor. Bir yarbay onahfeline 
binbaşı giremiyor. Zihniyet ibü iken biz nasıl bu 
maddeyi buraya koyarız. Bu 99 ncu maddenin 
ikinci fıkrası kaldırılmalıdır. Bir yerde oturur 
tavla oynamak isterim, beni seyreden teğmen er
tesi günü beni gördüğü zaman yılışır. Böyle şey
lere meydan vermemek için -muhakkak ayırmalı
da-. Onun için bunun kati surette aleyhîndeyîm. 

TUNÇKANAT HAYDAR — 99 ncu madde 
su şekli alıyor: Silâhlı Kuvvetler mensupları 
arasında Ordu evleri kurulabilir... 

BAŞKAN — Maddeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Oylarınıza sunuyorum.' Kabul edenler... 
Etinıiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 100 — Ordu evleri, askerî gazino

ları ve kışla gazinoları askerî bina olup askerî 
mahal, vasıf ve mahiyetini haizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ." 

MADDE 101. — Ordu evlerinin (Askerî ga
zino ve kışla gazinoları dâhil) .sermayeleri : 

a) İşletme gelirlerinden, 
b) Üye aidatından, 
e) Teberrüattan, 
d) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 

konulacak ödeneklerden teşekkül eder. 
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 102. — a) Ordu evlerinin kadit), 
kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile 
işletme şekilleri ve müştemilâtı, yapılacak bir ni
zamname ile tesbit ve tâyin olunur. 

b) Ordu evleri, askerî gazino ve kışla gazi
nolarından elde/©dilen gelirler bu yerlerin yeni
lenmesine ve yeniden İnşasına veya idamesi ile 
modem hale getirilmesinde ve kitaplıkların tesis 
ve zenginleştirilmesine sarf olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

MADDE 103. — Ordu evleri ve müştemilâ
tı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kânununun 7 
nei maddesinin 18 nci fıkrası gereğince Kurum
lar Vergisinden, Bina ve Gelir vergilerinden 
muaf olup mezkûr maddedeki (Ordu evleri) tâ
birine askerî gazino ve kışla gazinoları ile bun-
lann nizamnamede gösterilen her türlü müşte
milâtı dâhildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. * 

MADDE 104. — Ordu evleri, askerî gazino 
ve kışla gazinoları ile bunların nizamnamede 
gösterilen her türlü müştemilâtı, sarfiyat ve 
muameleleri bakımından 1050 ve 2490 sayılı ka
nunlara ve Divanı Muhasebatın vize ve mura
kabesine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo-
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ruın. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, 99 ncu 
maddede bir yanlışlık vardır, 90 ricu maddenin 
ikinci bendinde «Jküçük birliklerin bulundukları 
yerlerde astsubaylar için ayri ve subaylar îjin 
ayrı bir gazino ilâve edilebilir» demek lâzımdır, 
Veya 99 hcu maddenin ıbirinei fıkrasının sonuna 

s «Bu yerlerde astsubaylar için d* birer ordu evi 
' kumlabilii'» demek lâzımdır. / < v 

YILDIZ AHMET — Buraya «subaylar ie-in 
kurulur.» demelidir. : 

BAŞKAN — İki arteaxlaşı.mız*n) teklifleri var. 
Bu 99 n«u maddenin 1 nci fıkrasaıım «Jobunuıı 
«bu yerlerde astsubaylar için de birer ordu evi 
kurulabilir.» şeklinde değiştirilmesini ve madde
nin bu değişiklikle kabulünü oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenjler... Kabul edil
miştir. ' v , 

III - Dinlenme kampları ve karşılama ekipleri 
MADDE 105. — a)! Subay, askerî memur 

ve astsubaylarla ailelerinim! dinlenme ve moral 
ihtiyaçlarını temin maJksadiyilie eliverişli yer ve 
mevsimlerde subay ve aistsubaydar iein ayrı ayn 
dinlenme kampları tesis edilebilir. 

b)ı Bu kampların ne zaman vo nerede asıla
cağı ve devam suresi Millî Savunana Bakanlığın
ca tâyin ve tesbit olunur. 

c) Kampların tesis ve işitilmesinde, askerî 
nakil vasıtaları ile çadır, yatak ve karyola gibi 
askerî mıailzemeden istifade edilebilir. 

d) : Kampların tesisi, işletilmesi ve pensone-
lin dstifade şekli ihususJarına ait teferruat (hüküm
leri talimatn&mede düzenlenir. 

e) Bir garnizona tâyin edilerek gelen subay, 
askerî memur ve astsubayları karşılamak ve yer
leştirmek gayesiyle ekipler kurulur. 

Bu ekipler gelen personellin lojmanlara yer
leştirilmesini veya o mahalde (hoş olduğu tesbit 
edilen meskenlere gidebilmelerini temin edenler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ediimiştir. 

IV - Askerî kantinler 
MADDE 106. — a) Her favada askerlerin 

çeşitli ve zaruri ihtiyaçlarının dalha ucuz ve ko
laylıkla sağlanmasını temin maksadiyle bir kan' 
tin kurulur. 
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... ıb):, 'KanitinJlertm gelirleri, teşkil, idare, mura

kabe, işletme ve kontrol şekilleri talimatname ile 
tesbit olunur. 
':.. (c)' Kantinlerin işletilmesinden elde edilen 

. (kâr kışla kumandanınım emriyle, ödeneği, olmıyan 
veya ödeneği olup da kâfi gelmiyen zaruri ve res
mî işlere, sarf olunur. 

d) Askerî kantinler hayanda da 103 ve 104 
ncü madde hükümleri tatbik öluınur. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir. 

V - Bakım ve onarım tesislerinden istifade 
MADDE 107. — a) iSubay, askerî memur ve 

astsubaylar, bütün masrafları kendilerine aidol-
,mak üzere ordu paKarları ve ordu evleri tesisle
rinde» her türlü şalisi eşya ve vasıtalarının ba
kım, onarım ve imalini yaptıralbilirler. 

Ib)1 Bu yerlerden faydalanmauıın usul ve şek
li talimatnamede gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

VI -' Askerî nakil vasıtalarından istifade 
MADDE 108. — Suibay, askerî memur ve 

astsubaylar ile aileleri aşağıdaki (hallerde askerî 
kara, deniz nakil vasıtalarından faydalanabilir-

, ler : , 
a) Mesaiye ıgeliş ve gidiş için ihdas edilecek 

servis vasıtalarından, 
ıb> Şekir içi ev eşyası ve mahrukat nakline 

tahsis edilecek vasıtalardan, 
e) Uzak garnizonlarda oturanların kendileri 

ve ailelerinin şeüıirle irtibatlarının temini ve ço
cuklarının okula ıgötürülüp getirilmesi için ihdas 
edilecek servis vasıtalarından. 

. Yukardaki maksatlar için nakil vasıtalarının " 
tahsisi ve bunlardan istifade şekli talimatname 
ile tesbdt olunur. 

d) Umumi vasıtaların işlemediği 'garnizon 
ve kıtalara tâyin edilen subay, askerî memur ve 
astsubayların ziatî eşyaları ile ailesi efradı ve ken
disi umumi vasıtamın en son gittiği yerden vazi
fe mahalline kadar askerî vasıta ile götürülür ve 
getirilir. ı 

KAPLAN KADRİ — Bu maksatla bütçeye 
para konacağından bahsetmek faydalı mıdır, 
değil midir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Millî Savun
ma bütçesinde G-.M.C. kamyonu yerine otobüs I 
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I konmak suretiyle bunlar tedvir edilebilir. Bu

raya ayrıca para konur demeye hiç lüzum yok
tur. Buna daha ziyade deniz kuvvetlerinde alı
şılmıştır. Fakat bunu kanunlaştırmak suretiyle 
Silâhlı Kuvvetlere teşmil ediyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Mümkün müdür? Oto
büs alınır mı? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Mümkün 
değildir, yazamayız. 

HÂKÎM BİNBAŞI AHMET KERSE — 
Burada bir takdim tehir olmuş; 34 ncı sayfa
daki «bunlardan istifade şekli talimatname ile 
tesbit olunur.» cümlesi fıkranın en sonuna ge
lecek. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Bu haliyle maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
VII - Sivil nakil vasıtalarından tenzilâtlı istifade 

MADDE 109. — Subay, askerî memur ve 
astsubaylar resmî elbiseli oldukları veya sivil 
elbiseli iken hüviyet kartlarını ibraz ettikleri 
takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları, Denizcilik Bankası, belediyelerle sair 
âmme hizmeti gören teşekküller tarafından 
işletilen tren, vapur, otobüs, tramvay, troley-
büs, tünel, metro ve sair gibi şehiriçi ve şehir
lerarası nakil vasıtalarında tenzilâtlı olarak se
yahat ederler. 

Erbaş ve erler şehirlerarası seyahatlerde 
izin belgesi göstermek suretiyle tenzilâtlardan 
faydalanırlar. Şehiriçi seyahatlerde izin belge
si aranmaz. 

Sevk muhtırası ile yapılacak seyahatler tam 
ücrete tâbidir. 

MADANOĞLU CEMAL — Ankara'dan İs
tanbul'a giderken bâzan sivil ve bâzan da res
mî elbise ile seyahat eden' arkadaşlarımız mev
cuttur. Bu arkadaşlara resmî elbise ile gittik
leri için bir şey sorulmamakta, fakat sivil git
tikleri zaman sorulmaktadır. Her iki halde de 
hüviyet kartı ibraz etmeleri daha uygun olur 
kanaatindeyim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Biliyorsunuz sevk 
puslalarmm tam olarak • ödenmesi hususunda 
sülüs tâbiri vardı, sakıt Hükümet bunu de
ğiştirdi. Buraya yine sülüs tâbirini korsak 
ödiyeceğimiz para daha az olur. 

ULAY SITKI — Devlet Demiryollarından 
bu sülüs işi 140 milyon lira almaktadır. Biz 
subaylarımızın deniz ve demiryollarında seya-

, - 36 — 
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hatlerini sağladık. Erler üzerinde de tatbik 
edilirse, sülüse inerse mecmuu 140 milyon li
radan aşağı düşmez. îki milyar borcu olan 
Devlet Demiryolları altı aya kalmaz yıkılır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Biz onu 
düşünmeyiz. İktisadi Devlet Teşekkülüdür, 
rantabl çalışmak için kendisine ait tedbirleri 
alır. Ona biz ne diyelim ? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bura
ya Havayollarını da ilâve edemez miyiz? Ha
vayollarının da ithalini teklif ediyorum. («Ol
maz» sesleri) 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlar, şehirlerarası 
ve şehir içi vasıtalardan istifade doğru değil. 
Belediyeye ve diğer âmme hizmeti gören mü
esseselere ait halkın hizmetinde olan otobüs, 
troleybüs gibi vasıtalardan tenzilâtla istifade
lerini doğru görmem. Halkın morali üzerinde 
çok tesir eder. Halkın gözünde bu çok şerefli 
meslek mensupları küçük düşürülmüş olur. 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının hayat şartla
rını düzeltelim, ama bu şekilde ufak tefek 
menfaatleri asla düşünmiyelim. Emeklilere, 
malûllere kabul edebiliriz, o ayrı. Fakat mu
vazzaflar için katiyen doğru değildir. Bunu 
kabul etmiyelim. 

BAŞKAN — Teklifler şöyledir : 
1. Madano^lu Paşam, sivil ve resmî her 

iki halde de hüviyet kartlarını ibraz etsinler 
diyor. 

2. Çelebi Emanullah da Havayolları da 
buraya dâhil edilsin diyor. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Geri aldım tek
lifimi. 

BAŞKAN — Geri almıştır. 
3. Ersü de tekMfinde «Demiryolları, De

nizcilik Bankası, belediyelerle sair âmme hiz
meti gören müesseselerin işletecekleri tren, 
otobüs, tramvay, metro ve sair işletmelerin 
bu kanundan çıkarılmasını istiyor, belediye
ler lütuf gösterirlerse yapsınlar diyor. 

Aleyhte söz istiyen var mı ? 

Buyurun. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Eskiden bir ten
zilât yapılmıştı. 1950 den sonra kaldırılmıştır. 
Bu uygundur, kalsın . 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ma-

danoğlu Paşamın fikirlerine maalesef iştirak ede-
miyeceğim. Çünkü trenlerde seyahat ederken me
murların gelip bizleri sık sık rahatsız ettiklerini 
(biliyorsunuz. Buna birçok arkadaşlar muhatab-
olmuşlardır. Resmî elbisesi olan ıbir insandan 
bir şey sorulmasın, sivil iken sorulsun. Bir insan 
ki, resmî elbise giyip seyahat etmek cesaretini 
göstermiştir, ona Ibir şey diyeceğim yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bendeniz Madan-
oğlu Paşamın fikirlerini destekliyorum. Görev 
dolayısiyle seyahat eden kimseler sivil dahi olsa
lar hüviyet kartını ibraz etmelidirler. Buraya ay
rıca resmî izin hallerini de koymak lâzımdır. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Madanöğlu Paşa
mın teklifi inzibat subaylarının vazifesine taallûk 
eden bir şeydir. Onun için (buraya bu hususta 
hüküm konmaması lâzımdır. Vehbi Ersü arkada
şımızın teklifi de yerindedir. Bunlara !bir hak ta
nıdığımıza ıgöre 'bunlar için 'bir karar almamız 
lâzımdır. Subaylara şehir içindeki vasıtalarda ten
zilât, ancak belediyelerin karar vermesi ile müm
kün olabilir, ayrı ayrı karar almaları icaibedebi-
lir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, resmî olduk-
l an zaman hüviyet sorulmamak, sivil olursa, hü
viyetini göstermeye mecburdur. 

ERSÜ VEHBÎ — Resmî üniforması olan bir 
kimseden şüphe etmek asla doğru değildir. Me
denî dünyada şahsa itimat esastır, üstelik bir de 
ordu mensubudur. Ordu mensuplarının kisvesin
den faydalanmak istiyenler bulunabilir. Bunu 
önlemek için, resmî elbiselerini giymiş subayları
mızın seyahatlerinde rahatsız edilmelerini asla 
caiz görmem. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
OSMAN KOKSAL — Tenzilâtlı, seyatıatin 

miktarı nedir? 
ULAY SITKI — Efendim, Devlet Demiryol

larında % 50 indirilmiştir. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, önce şu hususu ka

rarlaştıralım : Subaylar üniformalı oldukları za
man hüviyet ibraz etsinler mi, etmesinler mi? 
Resmî elbiseli oldukları zaman hüviyet gösterme
leri hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şu halde subaylar üniformalı oldukları za
man hüviyet ibraz etmeye mecbur değillerdir. 
Siviller ise ibraz edeceklerdir. 
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İkinci kısım, Ersü'nün teklifidir. Demiryolla-

riyle, Denizyolları için istifade eder. Belediyeler 
ie sair âmine hizmeti (gören müesseselerinin işle
tecekleri vapur, tren, otolbüs, metro ve sairenin 
kaldırılması teklif ediliyor. (Bunlar belediyelerin 
atıfetine kalmıştır deniyor. Bu hususu kabul 
edenler... Kabul edildi. 

Bir de : Denizyolları, Denizcilik Bankası va
sıtalarında tenzilâtlı olarak seyahat ederler diye 
bir şey var. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Denizyol
larında Ibu tenzilâtın miktarı % 30, Demiryolla
rında ise % 50 dir. 

BAŞKAN — Ahmet Bey. 
HAKÎM BİNBAŞI AHMET JCERSıfi — Bu 

mevzuun hazırlanması dolayısiyle Paşamdan mü
tehassıs rica ettik, ıgönderdiler, kendilerini dinle
dik. Bunlar % 50 tâbirinin çıkarılmasını teklif 
ettiler. Vapur tarifelerinde % 20 - 95 tenzilât ya
pıldığı vâki imiş. '% 20 ye indirelim, tarifeler ko
yalım de,dik. 

BAŞKAN ~~ Maddenin tashihli şeklini oku
yoruz efendim «* 

(Subay askerî memur, astsubaylar resmî elbi
seli oldukları zaman resmî elbiseli oldukları vazi
yetlerde ibraz ettikleri vesikalarla Devlet Demir 
ve Denizyolları vasıtalarında tenzilâtlı olarak se
yahat edebilirler.) (Bıuıu reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibu] edil
miştir:? 

îkinci fıkrayı okutuyorum. 
(îkinci fıkpa tekrar okundu.) 

TUJSfgKANAT HAYDAR. — Seyahatlarde 
izin belgesi aranmaz deniyor. 

HiıKÎM BİNBAŞI AHMET KHKR813 — Va
purlar içindir. 

BAŞKAN — Şehiriçi vasıtalarından istifa
deyi zaten kaldırdık. Vapurlar var ama, belediye
nin müsaadesine bağlı kalıyor. 

ERSÜ VEHBÎ — Erfoaş <ve erler için, şehir 
içi kelimesinin eklenmesi lâzım. Tenzilâttan isti
fade | ş n hüviyet 'göstermesi lâizımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, aşa
ğıdaki ıpaddeler bunları kapsıyacaktır. 

(Madde 109 tekrar okundu.) 
KAPLAN KADİRÎ —- Amerikan ordusunda 

bir subay lokantadan yemek yer, çeki yazar, Dev
let (bunun bir kısmını öder. Buraya mutlaka bir 
hükiim konmalıdır. 
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YILDIZ AHMET — Şehir .içi seyahatlerde 

her itürlü âmme (hizmetini gören yerlerde ücretsin 
yahuıt çok cüzi ücret ödesin. 

KOKSAL OSMAN — Bunun yarısını Hükü
met öder. 

BAŞKAN — Ben böyle'bir şey görmedim. 
Yan para veren subay da görmedim. 

KAPLAN KADRİ — Biz tatbikatını duy-
dufe, dışarıda bulunan arkadaşlanmızdan bunu 
duyduk. 

Erbaş ve erlerin tenzilâttan f<aydalanmaları 
için şehir içinde izin belgesi aranmaz. 

ATAKLI MUCİP — Şehir içi ..seyahatlerde 
tenzilâttan faydailanıfla-r, izim belgesi aranmaz. 

BAŞKAN — Ne tenzilât yapılacaktır? Tenzi
lât varsa izin belıg&'â aranmıyacaktır. îkinci fık
rayı (şehir için seyahatlerde temzilât için izin 
belgesi aranmaz.) gökii dle kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Son fıkra teikrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edıilmis-

tir. * 

P) Merasim 
MADDE 110. — Askerî merasimler; Askerî 

Merasim ve Protfifcol Talim»aitnıaımesi> esaslarına 
göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ydk. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul' edilmiştir. • 

R> Harb esirleri ve mülteciler 
MADDE 111. — Harb esirleri hakfcında €020 

ve müîiteciler hakkında da 4104 sayılı Kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söa istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Efomiyenler... Kabul edilmiştir. 

S) Tabiî âfetlerde yardı<m 
MADDE 112. — Yer sarsıntısı, yangın, su 

basması, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benze
ri tabiî âfetler zuhurunda 7269 sayılı Kamın ve 
ekleri hükümleri dâhilinde hareket olunur. 

BAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeıter... Kabul edilmiştir. 

T) Askerî oğremciler 
MADDE 113. — a)! Liselerden yukarı okul, 

yüiksefe okul ve üniversitelerde okuyan askerî 
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öğrenciler Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme Usu
lü kaııunları ile, bu kanunun tatbikatı (bakımın
dan askerlik mükellefiyeti altına girmiş addolu
nur. Ve diğer-askerler hakkında taıtibik olunan 
'hükümler bunlar hakkında da aynen taıtfoik edi
lir. 

b) Bütün askerî öğrenciler; subay ve askerî 
memurlara karşı ast duıuımunda olup gerek ken
di aralarında ve gerekse astsubaylara ve erbaş ve 
erlere karşı astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. 

e) Lise, ortaokul ve muadili okullar askerî 
öğrencileri; fon kanunun 14 ncü maddesinin asta 
tahmil ettiği vazifeleri aynıen yapmaya mecbur
durlar. Hilâfına hareket edenler diğer askerlerin 
tâlbi olduğu cezai müeyyidelere tabidirler. 

d) Bütün askerî öğrencilerin yalnız kendi
leri bu kamumun (G) bölümünde belirtilen sağlık 
işleri ile ilgili hükümlerden ve 109 ncu maddede 
subaylara tanınan tenzilâtlı seyahat hakkından 
aynen istifade ederter. (J) Bölümünde gösterilen 
hükümler dâhilinde nölbet • hizmetlerine sokula-
bilİTilıer. 

ERlSÜ VEHBİ — Bu maddenin (c) fıkrasın
da askerî öğrenciler 14 ncü maddeye tâbi kılın
mış. ©ir ortaokul talebesi böyle bir hatadan dolar 
yi hapise girecek mi? 

HİJKlM Bnfo. AHMET KERSE — 14 ncü 
maddeyi okursak vaziyet daha iyi anOaşılır: 

III - Astın vazifeleri 
MADDE 14. — Ast; âmir ve üstüne umumi 

âdap ve askerî usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, âmirlerine mutlak surette itaate ve 
kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstle
rinle mutlak itaate mecburdur. 

Ast muayyen olan Vazifeleri, aldığı emri vak
tinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İc
radan doğacak mesuliyetler emri verene aittir. 

îtaat hissini tehdideden her türlü tezahürler, 
sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezai müeyyi
delerle men olunıur.) 

(Görülüyor ki, bu daha ziyade disiplin mesele
sini göz önünde bulunduran bir hükümdür. Yani 
disiplin ve hürmeti düzenliyor, ©umun dışında 
Askerî Ceza Kanununa tâbi değildir. 

EBSÜ VEHBİ — Yani disiplin cezasından 
daha fazla ceza verolemiyeeek. 

HÂKÎM Bnfo. AHMET KERSE — Verilemez 
efendim. 
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BAŞKAN — 113 neü maddeyi oyunuma .ara 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 114. — Bu kanunun yukarda göste
rilen esasları da göz önünde tutularak, askerî 
öğrenciler hakkında tatbik şekli talimatnameden 
ayrıca teferruatlı olarak gösterilir. 

Askerî öğrenciler diğer hususlarda kendi okul 
talimatlarına tabidirler. 

BAŞKAN — 114 neü madde hakkında söz is-
tiyen yok. Maddeyi oyumuza arz ediyorum. Kafoul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Geçen maddede 
bir yanlışlık yapılmıştır. 113 ncü maddenin 
(d) fıkrasında : (Bütün askerî öğrencilerin yal
nız kendileri 109 ncu maddede subaylara tanı
nan tenzilâtlı seyahat hakkından aynen istifade 
ederler) deniyor. Halbuki bunlar lise ve orta
okul talebesidir, esasen istifade edeceklerdir. 
Buraya, (erbaş ve erler) hakkında da hüküm 
ilâvesini teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Lise talebeleri 
pasoya tabidirler ve tenzilâtlı seyahat ederler. 
Harb Okulu- talebeleri de şebeke ile seyahat 
ederler. Arkadaşımızın dediği kendiliğinden 
hâsıl olmuş olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Harb Okulu öğren-
çilerine şebeke yoktur. Askerî Tıp Fakültesi 
talebeleri şebeke alırlar. Diğerleri için buraya 
bir hüküm koymazsak okul idaresi faaliyete ge
çerse böyle bir şey olur. (Erb'aş ve erlerin tâbi 
oldukları ücrete tâbi olurlarsa çok faydalanır
lar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Aradan 
4 sene geçti, şimdi bilmiyorum. Benim bildi
ğim zaman yedek subay talebeleri), öğrenci 
kisvesi altında talebe muamelesi görürlerdi. 

ULAY SITKI — Şimdi böyle bir şey yok
tur. Bizim gibi tam bilet alıyorlar. 

YILDIZ AHMET — 109 ncu maddede er ve 
erbaşlara tanınan tenzilâtlı seyahat hakkından 
aynen istifade ederler. 

AHMET KERSE — Bu madde iki kısma ay
rılmıştır : Bunlardan bir tanesi subay, askerî 
memur ve astsubaylar, ikincisi ise erlere tanı
nan tenzilâttır. 

Erler, üçte bir ile subaylara nazaran daha 
ucuz seyahat edebilmektedirler. 

Talebeler muhtelif yerlerde, subaylarla eşit 
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muameleye tâbi olmuşlardır. Burada da subay
lar gibi olması uygun olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Sivil talebelere 
tanınan onlara da tanınsın. 

AHMET KBRSE — Muadili bulunan sivil 
talebelerden daha ziyade tenzilâttan istifade et-
me!k imkânına sahiptirler. Aksi halde talefbeler 
arasında ayrılık hâsıl olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muzaffer Beye 
inanıyorum. Daha ziyade Harb Okulu talebele
rinin ucuz seyahat ettiklerini gördüm. Paşam 
belki fazla meşgul değillerdir. 

ULAY SITKI — Hayır yapılmıyor. 
.' ERSU VEHBÎ — (109 neu maddenin »birin

ci fıkrası hariç, 109 neu madde hükmüne göre 
işlem yapılsın) diyelim. 

BAŞKAN — Maddeyi teklif eden Çelebi 
Emanullah bu fıkrayı hazırlasın, biz devam ede
lim. 

U) Silâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil personel 
MADDE 115.'— Silâhlı Kuvvetlerde çalışan 

sivil memur, müstahdem, müteferrik müstah
dem. ve gündelikçi sivil personel bu kanunun 
askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetle
rin ifası bakımından : 

a) Âmir vazifesi alanlar; maiyetindeki bü
tün askerî ve sivil personele hizmetin icabet-
tirdiği emirleri verebilir. Ceza vermek salâhi
yetleri yoktur. Maiyetin cezalandırılması icab-
eden hallerde en yakın askerî âmire müracaat 
edilir. 

b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkla
rı askerî âmirlere karşı ast durumda olup bu 
kanunun 14 ncü maddesinin asta tahmil ettiği 
vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar. Hilâ
fına hareket edenler askerlerin tâbi olduğu ce
zai müeyyidelere tâbi olurlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '.116. — Sivil personelin, bu kanu
nun askerlere tanıdığı hak ve salâhiyetlerden 
faydalanmaları ve mükellefiyetleri yerine getir
meleri aşağıdaki esaslar dâhilinde olur : 

a) Bu kanunun müracaat ve şikâyet bölüm
lerinde gösterilen rısul, hak ve kayıtlara aynen 
tâbîdiıiler. • 

b) Bu kanunun 33 ncü maddesinde göste
rilen izin hakkındaki hükümlere aynen riayet-

.1961 0 : 3 
le mükellef olup senelik izinleri hususi kanun
larındaki esaslara göre tâyin ve tanzim olunur. 

c) Hastalık ve ölüm hallerinde bütün sivil 
personel hakkında tâbi oldukları*özel kanunlar 
hükümleri tatbik olunur. Ancak sivil persone
lin yalnız kendileri icabında askerî tabipler 
tarafından muayene ve tedavi edilebilir ve as
kerî hastanelere yatırılabilir. Bu takdirde mu
ayene ve tedavileri için gerekli ilâç, iaşe ve 
malzeme bedelleri, tâbi oldukları hususi kanun
larına g'öre temin ve tedarik edilemediği tak
dirde Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden öde
nir. 

d) Sivil personel Silâhlı Kuvvetlerde gör
dükleri hizmetlerin hususiyetleri göz önüne alı
narak bu kanunun 77 nci maddesi gereğince 
nöbet hizmetlerine sokulabilirler. 

e) Sivil personelin yalnız kendileri ordu 
pazarları ve askerî kantinlerden aynen ve as
kerler gibi, askerî nakil vasıtalarından ise bu 
kanunun 108 nci maddesi hükmünden faydala
nabilirler. 

f) Sivil personelin vazifedeki! 'kıyafetleri, 
Kıyafet Kararnamesinde gösterildiği gibidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Bu kanunun yukarda göste
rilen esaslar da göz önünde tutularak Silâhlı 
Kuvvetlerde çalışan sivil personel hakkında tat-
•bik şekli talimatnamede ayrıca teferruatlı ola
rak gösterilir. 

HAKİM BNB. AHMET KERSE — Efendim, 
burada, «esaslar da» şeklindeki kelime, «esasla
rı da» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu redaksiyon şek
liyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce muhtelif kanunlarda geçen erat 
tâbiri «erbaş ve er» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. ^Ca'bul edilmiştir. 

MADDE 119. —• 2771 sayılı Ordu Dahilî 
Hizmet Kanunu ile tadil ve ekleri ve 2850 sa
yılı Kanunla tadil edilen 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 1 nci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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B : 70 4.1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 

MADDE 120. — Bu kanunda mevcudolan 
hükümlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerin
de, hazar ve seferde ve düşman karşısında 
tatbik şekli Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanacak talimatname ile ayrıca tâyin ve taf
sil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 121. — Bu kanunun sağlık işle
rine ait 57 - 70 nci madde hükümleri 1 Mart 
1961 tarihinde diğer hükümleri yapılacak ta
limatname ile birlikte 1 Temmuz 1961 tarihin
de meriyete girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyen var mı? Yok.. Maddeyi .oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişti i*. 

MADDE 122. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında konuşmak 
istiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Yapılacak talimatna
me için müddet çok uzundur. Bir an evvel 
yapılması lâzımdır. 

AHMET KERSE — Efendim, talimatna
menin hazırlanması çok uzun sürecektir. Şim
di şöyle bir prenip kararma vardık : Hava, 
Deniz ve Kara Kuvvetlerince özel hükümler 
yazılıp bildirilecek. Bunların müşterek olduğu 
kısımlar çıkarılarak tek bir metin haline ge- . 
tirilecektir. Bu da uzun bir müddet sürecektir. 

KOKSAL OSMAN — Ayrı bir ekip falan 
kursunlar, 27 Mayıs 1961 tarihine kadar ya
pılması lâzımdır. 

BAŞKAN — 27 Mayıs 1961 teklif ediliyor. 
Küçük !bir tadil teklifi vardır. 

27 Mayıs 1961 de yürürlüğe girer deniyor. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka

bul edilmiştir. 
AHMET KERSE — 93 ncü maddedeki 

değişikliği ikmal ederek getirdik. 
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Teklif şöyle oluyor : (Üniformalı veya si

vil elibseli subayların ağır cezayı müstel-
zim cürümler dışııida diğer suçları işledikleri 
ahvalde hüviyet kartlarını ibraz ettikleri tak
dirde polis ve jandarma kuvvetleri tarafından 
.yakalanamaz. Hüviyet kartlarını ibraz ede-
miyen üniformalı veya sivil elbiseli subayları 
polis veya jandarma en yakın askerî inzi
bat karakoluna davet eder ve oraya kadar ken
disine refakat eder. Subaylara ait 'hazırlık" 
tahikaktı bizzat Cumhuriyet savcıları tarafın
dan yapılabilir, tahkikat tamamlanıncaya ka
dar askerî müesseselerde nezaret altında tu
tulur. Subaylar savcılığa ancak inzibat veya 
jandarma subayları marifetiyle celbedilirler.) 

JANDARMA GENEL KUMANDANLIĞI 
TEMSÎLCÎSl HÜSEYİN ŞAHIN — Hüviyet 
'kartı ibraz edemiyenler jandarma kuvvet
leri tarafından yakalanmazsa ne olacaktır? 

YILDIZ AHMET — (Hüviyet ibraz etmi 
yen)i kaldırın, hepsine şamil olsun. Hüviyet 
kartlarını ibraz edemiyen subaylar polis ve 
jandarma davet edebilecek. Hüviyet kartını 
ibraz edenleri ise davet edilemiyecek.. Peki 
bunlar ne olacak? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bence onlara da 
aynı şey yapılmalı ve en yakın askerî inzibat 
karakoluna davet, edilmelidir. 

HÂK'IM BİNBAŞI AHMET KERSE — 
93 ncü maddeyi son şekliyle yani Hüseyin Be
yin ifade ettiği şekliyle okuyorum : 

(Madde 93. — Üniformalı veya sivil elbi
seli subay, askerî memur ve astsubaylar ağır 
cezalı cürümler dışındaki suçları işledikleri 
takdirde polis veya jandarma kuvvetleri ta
rafından en yakın askerî makama veya inzi
bat karakoluna davet edilir. Askerî şahıs bu 
daveti kabule mecburdur. 

Bu şahıslara ait hazırlık tahkikatı bizzat 
C. müddeiumumileri veya salahiyetli askerî 
adlî hâkimler tarafından yürütülür ve tah
kikat, tamamlanıncaya kadar askerî makam
larca nezaret altında tutulurlar.) 

ERSÜ V L E B B İ . — Yakalanamaz kelimesinin 
çıkarılması lâzımdır. 

ATAKLI MLTOlP — Demin bahsettiğimiz 
mahzur başka bir ifade ile aynı" maddenin içine 
girmiş. Ağır cezada yakalanıyor, ıhafif cezalı suç
larda hüviyetini ispat edemezse yakalanıyor. 
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AHMET EERSE ~~ (Üniformalı veya sivil 

elbiseli subay, askerî memur ve astsubaylar ağır 
cezalı cürümler dışındaki suçları işledikleri tak
dirde polis veya jandarma kuvvetleri tarafından 
en yakın askerî makama veya inzibat karakoluna 
davet edilir) diyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Yakalanamazlar ile serbest 
(bırakılamazlar arasındaki farkı nasıl koyacağız? 
Hiçbir müeyiyde yok. Yakalanamazlar olmaz. 
Meşhut (Suçlar Kanununa uygundur. Askerî ma
kamlara teslim edilir demekle karakola gitmeyi 
önlemiş oluruz. 

BAŞKAN — Yakalanır, polis karakoluna git
mez en yakın askerî karakola sevk edilir diyor
sunuz. 

KAPLAN ıKADBÎ — (Yakalıyamaz) tâbiri 
kanunda debeleşmeye başlamıştır. Sarih olarak 
koymak lâzımdır. Şu veya bu şekilde bir tearuz 
yoktur, kontrol altına alınacaktır, mühim bir nok
tadır. 

ERSÜ VEHBÎ — Yakahyamaz deniyor. Bu 
takdirde asayiş kuvvetlerinin yetkileri ne olacak
tır? Yalnız bir davet mi olacaktır? 

BAŞKAN — Bu, maddeye konulsun, ayrıca 
beş arkadaşımız da 34 neü maddenin (C) fıkrası 
hakkında teklifleri vardır. (€) fıkrasını kabul et
miştik. (Subay, askerî memur, astsubay, başça
vuş, çavuş hariç - hizmet dışmda resmî ve sivil 
elbise ile zati tabancasını göze görülmiyeeek bir 
şekilde taşıyabilir) 

MADANOĞLU (OEMAL — Ben hiç. ayrılık 
yapılmamasını .teklif ediyorum. Subay, astsubay, 
askerî memur hepsi taşıyabilsin. Astsubay, çavuş 
diye ayrılmasını doğru bulmuyorum. 

KOKSAL OSMAN — 'Türk Milleti tabanca
ya âşıktır. (Bunlar taşıyamaz diye hüküm koysak 
gene taşıyacaklar ve disiplinsizlik olacaktır. Ceza 
ile disiplin sağlanamaz, bunların tabanca taşıma
larına mıâni olamayız. (Onun için böyle bir hüküm 
koymayalım. Hattâ ben astsubay çavuşların da ta
şımalarını teklif edecektim, löençtir, mekteptedir, 
dediler de onun için teklif etmedim. 

(BAŞKAN — «Astsubay ıçavuş ve üstçavuş ha
riç» şeklindeki tadil teklifini oyunuza arz ediyo
rum.Kaibül edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. Madde eskisi gîbi kalmıştır. 

MADlAiNİOĞLU OEMAL.— Çavuş dâhil hepsi 
ta§iflm. 
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»KAPLAN KADRÎ — Bunlar mekteptedir, 

çok küçüktür Paşam. 
BAŞKAN — Emanullah Çelebi arkadaşımıza 

113 neü maddenin tadili vazifesini vermiştik. Ar
kadaşımız maddeyi tadil ettiği şekilde okuyor : 

ÇELEBÎ EMANULLAH — 113 neü madde
yi şu şekilde tanzim ettim efendim : 

d) Bütün askerî öğrencilerin yalnız kendi
leri bu kanunun (O) bölümünde belirtilen sağlık 
işleri ile ilgili hükümlerden ve şehir içi ve şehir 
dışı tenzilâtlı seyahatler hakkında, sivil orta, lise 
ve Harb Okulu talebeleri üniversite talebeleri 
gibi muamele (görürler. 

MADANOĞLU CEMAL — Benim biraz evvel 
teklif ettiğim hususu oya koymadınız. Oya ko 
yun. 

BAŞKAN — Efendim, Paşam çavuşlarda dâ
hil edilsin diyorlar. Bu hususu oylarınıza arız edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

AHMET KEBSE — 'Efendim, şu hüküm ay
nı ifadeyi karşılamaktadır. ıŞehir içi ve şehirler
arası seyahatlerde emsali sivil talebeler gibi tenzi
lâtlı tarifeden istifade ederler, sivil talebelere ya 
pılan tenzilâtla subay ve astsubaylara yapılan 
tenzilât aynıdır. Belki ordu mensuplarına tenzi
lât miktarı artırılacak olursa o zaman bunlar % 
50 olarak kalacaklardır. 

ULAY SITKI — Şehir içinde subaylara ten
zilât yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bir teklifi var. 
Fikirler tamamen belirmemiştir diyor. (Bu fıkra 
üzerinde bir anlaşmaya varılsın ve buraya (gelsin. 

EBSÜ VEHBÎ — Olgun bir hale ıgelmiştir. 
ÇELEBÎ EMANULLAH — Bu maddenin 

(D) fıkrasını tekrar okuyorum: 
«Bütün askerî öğrencilerin yalnız kendileri 

bu kanunu (O) bölümünde belirtilen sağlık işle
ri ile ilgili hükümlerden ve şehir içi ve şehir dışı 
tenzilâtlı seyahatler hakkında sivil, orta, lise vo 
harbokulu talebeleri üniversite talebeleri gibi 
muamele görürler.» 

AHMET KERSE — Bütün askerî öğrenciler 
yalnız ikinci kısım ile ilgili hükümlerden, şehir 
dışı seyahatte sivil talebelerin tenzilâtlı tarife
sinden istifade ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 
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TÜNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşlarım, bir maddelik bir kanun vaizdir, ov
du ile ilgilidir. 

Bilindiği üzere 27 Mayıstan sonra Dahiliye 
Vekâletinde vazife almış olanların yerlerinin 
değiştirilmesine Yüksek Heyetiniz karar vermiş
ti. Bunların kıta mecburiyeti kaldırılmış ve Ni
sanda yeniden tâyinleri dolayıstyle kıta mecbu
riyeti kaldırılmıştı. 

Hulasaten arz etliğim şekilde tasarının ge
rekçesi bundan ibarettir. Tasarının maddelerini 
okuyorum. 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus Ka
nunun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasının tadili 
ve dört geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun. 

(Tasarının tümü okundu) 
BAŞKAN —- Karargâhta bulunan, alay ku

mandanlığı yapmış olacaktır. 
KARAVELİOÖLU KÂMİL — 1961 in 30 

Ağustosuna kadar olan bir kanun vardır. Bu
nunla 1962 Ağustosuna çıkarıyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım. Bu hususta Hava Kuvvetlerinin fik
rini anlatmıştım sizlere. Karacı arkadaşlarımız 
bu fikrimize iltifat etmediler. Biz bunun acısını 
çekiyoruz. 

Mesele şudur: Personel Dairesi kabiliyetsiz 
kimseleri kıtalara tâyin etmek zorunda kalıyor. 
Bir arkadaş yerinde devamlı olarak kalamamak-
tadır. Tam yerine ısındığı zaman başka bir tâyin 
olmaktadır. Bu suretle gerek Hava birlikleri ge
rekse Kara birlikleri harb gücünü kaybetmekte
dirler. Fikirlerimizi Karacı arkadaşlar önce ka
bul etmediler şimdi ise bir zaruret olduğuna 
inanmışlardır. 

KAPLAN KADRİ — Karada kıta mevzuu 
çok mühim bir mevzudur. Bu kritik bir mevzu
dur, ayak üstü karar verilemez. 

YURDAKULER MUZAFFER — ilk gün
lerde aldığımız kararlar bir zaruretin icabı al
tındadır. Bu kanun Bakanlar Kurulundan geç
meli ve Kurucu Meclis tarafından çıkarılmalıdır. 

KARAMAN SÜPHl — Ben de aynı şeye 
iştirak ediyorum. 1961 e kadar uzatılması o gü
nün zarureti olarak yapılmıştır. Ben şimdilik 
aynen kalmasnıı teklif ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben tek
lifimde ısrar ediyorum. Bakanlar Kurulundan 
gelsin. 
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BAŞKAN — Bu kanunun tümünü oylarını

za arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

93 ncü maddenin yeni şeklini tekrar oku
yoruz. 

(Madde 93. — Üniformalı veya sivil elbiseli 
| subay; askerî memur ve astsubaylar ağır cezalı 
' cürümler dışındaki suçları işledikleri takdirde 
I polis veya jandarma kuvvetleri tarafından en 
: yakın askerî makama, veya inzibat karakoluna 
I davet edilir. Askerî şahıs bu daveti kabule mec-
| burdur. 
I Bu şahıslara ait hazırlık tahkikatı bizzat C, 
| Müddeiumumileri veya salahiyetli askeri adlî 
| hâkimler tarafından yürütülür. 

Tahkikat tamamlanıncaya kadar askerî ma. 
kamlarea nezaret altında tutulurlar.) 

ERSÜ VEHBİ — Tahkikat tamamlanıncaya 
kadar askerî makam nezaretine havale ediliyor. 
Mahkemeye gidince nezaret kalkmış oluyor. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Subaydan, bir el 
vil şikâyet eder savcıya. Polis gelir, zorla alır 
götürür. 

ERSÜ VEHBİ — Daha evvelki maddelerde 
bu hususu kayıt altına aldık. 

Kur. Yib. HÜSEYİN ŞAHİN — Deminki 
maddede yalnız subaylar vardı. Şimdi astsu
baylara da teşmil edilmiş. Bu hususu arz ederim. 

ERSÜ VEHBÎ — Astsubayları da dâhil 
ettim. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin okuduğu şekilde 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HÂKİM Bnb. AHMET KERSE — Efendim, 
I 60 ncı maddeye bir fıkra eklenmesi hususu vaı-
I di. Bu fıkrayı şu şekilde tanzim ettik: 

(Tabibin lüzum gördüğü erbaş ve erler has-
[ taneye gönderilir. Âcil hallerde en seri vasıta-
I dan istifade edilir. Hastaneden dönenler kıta 
I veya askerî kurum tabibine gösterilir.) 

I BAŞKAN — 60 ncı maddeye bu fıkranın 
I ilâve edilmesi hususunu oyunuza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
I Bu suretle İç Hizmet kanun tasarısı kanuni -
I yet kazanmıştır. Hayırlı olsun. 
I 21 de toplanmak üzere oturuma son veriyo-
I ruım. 

I Üçüncü oturum, kapanma saati : 19J30 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,15 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KÂTİPLER : Suphi Gürsoytrak, Tunçkana,t Haydar 

7. — Yıldız Ahmet'in Basın meslekinde çalı
şanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun fieklifi '{2/209) 

BAŞKAN — Basma ait kanunun 11 nci 
maddesinde kalmıştık müzakereye aynı nokta
dan başlıyoruz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, gün
den; hakkında 10 arkadaşımız tarafından yapı
dan bir teklif vardır, okunarak: oya vâzmı rica 
ederim. 

BAŞKAN —• Efendim, Karaveli ve Suphi 
'arkadaşlarımızı gündemin tanzimine memur et
miş ve arkadaşlarımız da hazırlayıp getirmiş
lerdi. Bundan evvelki oturumda da önadınız. 
Şimdi tekrar bir önergeyle bunu değiştirmek 
bilmem ne derece usule uygun olur. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bir teklif var
dır, pya vâzını-riea ederim. 

BAŞKAN — Okuyunuz, oya koyalım. 

Teklif 
Bugün (4 Ocak) öğleden sonra ve yarın, as

keriyeye ait kanunların (Vergi usul, Uçuş ve 
Dz. altı tazminatı, İç Hizmet ve diğer askeri
yeye ait kanun tasarılarının) müzakeresine, 
bu tasarılar kanunlaştığı takdirde önem derece
lerine göre diğer tasarıların müzakeresine geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

E. Çelebi H. Tunçkanat F. Kuytak 
• S. Ulay A. Ataklı R. Aksoyoğlu 
E. Acuner\ S. özgür M. Ş. özkaya 

M. Yurdakuler V. Ersü 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler.., Ejbmiyenler... Kaimi edilmemiş
tir. .;•>• • 

ÇELEBİ EMANULLAH — Arkadaşlar bu

raya imza atmışken bu defa tekliflerini kabul 
etmemelerine hayret ediyorum, doğrusu. 

Askerî kanunlara sıra gelinceye kadar mü
zakerelere katılmıyorum. 

YILDIZ AHMET — Dünkü müzakereler sı
rasında üzerinde durulan ve hakikaten ihtilâfa 
sebdbiyet vereıek olan 11 nci maddeyi mütehas
sıs arkadaşlarla konuştuk. Bu maddenin tasarı
dan çıkarılmasına, buna karşılık bu kanunun 
şümulüne giren .ihtilâfların iş mahkemelerine 
müracaatla halli şeklini tercih ettik. Bu mad
de ek olarak •gelecektir. 11 nci maddenin tama
men kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu reylerinize arz edi
yorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

KEMAL REİSOĞLU — Bu takdirde .1 nci 
maddedeki 11 rakamını silmek ieabediyor. 

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih 
MADDE 12. — Gazetecinin uğradığı has

talık sebebiyle iş akdi işveren tarafından fesh-
edilomez. Ancak, bu hastalığın altı aydan faz
la uzaması halinde tazminat verilmek suretiy
le akdin feshi cihetine gidilebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hâl
ler dolayısiyle vazife göremiyecek duruma dü
şüp de iş 'veren tarafından işinden çıkarılan ga
zeteci, âzami bir yıl içinde iyileştiği takdirde 
tekrar eski işine tercihan alınır. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. ,. 

KEMAL REİSOĞLU — Elimizdeki metinde 
13 ncü madde silinmiştir. 

Ücret , • 
MADDE 14. — Kararlaştırılan ücret her ay 

peşin olarak ödenir. İlâve ücretlerin sigorta 
priminin ödenmesi mecburidir. 

Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemiyen 
iş verenler, bu ücretleri, geçecek her gün için 
yüzde beş fazlasiyle ödemiye mecburdurlar. 
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Mukavele müddeti sona ermeden evvel ken

disine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın 
işine son verilen gazeteci, peşin almış olduğu 
ücretin henüz işlenmemiş bulunan kısmını iade 
etmeye mecbur tutulamaz. 

Gazeteciler her hizmet yılı sonunda iş ve
renin sağladığı kârın emeklerine düşen nisbî 
karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tuta
rında ikramiye alırlar. 

YILDIZ AHMET — Burada yeni tasarıda 
bir yüzde alınmasından vazgeçilmiştir, istan
bul'da da gazete sahipleri böyle bir yüzde alın- j 
masına rıza göstermediler. Sene sonundaki ka
zancın yüzde bir kısmına fikir işçileri ortak 
olmayı istemişlerdi. Gazete sahipleri buna ta
raftar olmadılar, tlerde kanun vâzıı bunu yap
sın dendi. Verilecek tutar olarak kâr sağlan
dığı takdirde yılda bir maaş ikramiye verilme
sine razı olundu. 

BAŞKAN — Efendim, ben de kısaca konuş
mak istiyorum müsaadenizle. 

Bir gazeteci ile konuştuk; gazeteci olmıyan ; 

yazarlara para verilmesi meselesinde kaçakçı
lık yapıldığı söylendi. Bu arada Sendikanın 
bir pirim ödemesi hususunda bir hüküm var 
mı acaba? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, daha 
evvel Malik Yolaç % 25 verilsin demiş, fakat ; 

sonradan, İstanbul'a gittiği zaman orada bu
nun aksini iddia etmiştir. Zamanla anlaşılıyor 
ki % 25 demekle alâkalı muhitte fırtına yara
tılmış. 

Biliyorsunuz bundan sonra bu konuda baş
makaleler yazılmıştır. Daha sonra başmuhar
rirler buraya geldi, konuştuk ve nazarı itiba
ra alarak onu da kaldırdık. Bugün hakikaten 
Cumhuriyet gazetesi her sene kazancının % 5 
ini pirim olarak çalıştrdığı muhabirlere ver
mektedir. Buna rağmen biz bu hususu buraya 
dercetmedik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu madde 
bana çok hafifletilmiş gibi geliyor, böylece de • 
asıl gaye kayboluyor. Gönül arzu eder ki fikir * 
işçileri bir nisbet dâhilinde kâra Qrtak olsun
lar. Ama bu nisbet % 5 veya % 10 olabilir. 

BAŞKAN —"Ben şahsan % 10 teklif ediyo
rum, bunun % 5 i fikir işçilerine, % 5 i de 
sendikalara .yerilsin. Karar sizlerin ol.ür. 
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\ YILDIZ AHMET — Buna katılırım. Yalnız, 

bu mevzu münakaşalara sebebolur, reaksiyon 
yaratır. Yüzde kısmı büyütülüyor. Bizim pa
ramıza ortak oluyorlar diye itirazda bulunuyor
lar. 

YURDAKULER MUZAFFER — İktisadi 
Devlet Teşekkülleri senede 3 - 4 ikramiye ve
rir. Bunlar da aşağı - yukarı bir İktisadi Dev
let Teşekkülü gibidir. Bunlara verilecek bir 
maaş ikramiye pek azdır. İki olmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ben teklifimi geri alıyorum 
efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Muzaffer Be
yin teklifine iştirak ederim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Tasarının olduğu 
gibi kabul edilmesini teklif ediyorum.- İlerde 
Meclis bunu halledebilir. 

KARAMAN SUPHİ — Ben de kâra yüzde 
10 olarak bütün fikir işçilerinin ortak olması, 
ikramiyenin kaldırılması teklifinde bulunuyo
rum. 

ERSÜ VEHBİ -± Efendim, bir teklif yapa
cağım; yüzde belli bir tutarın • fikir işçilerine 
değil, fakat sendikaya verilmesi hakkında. Do-
layısiyle bunlar da sendikalar yoluyla faydala
nırlar ve ikramiye konusu da devam eder. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir nisbet 
kabul edilirse, bunun hepsinin sendikaya de
ğil bir kısmının sendikaya verilmesine tarafta
rım bendeniz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 
yüzde konsun ve bu oylansın. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, müza
kere uzayıp gidiyor; bir Devlet müessesesi söz 
konusu değil ve burada dışardan bir kimse de 
ilgili değil. Bendeniz, maddenin aynen kabu
lünü teklif ediyorum. 
' Birimcisi Kâmil arkadaşımızın ttekîlifidir: İki 
aylık ücret ikramiye olarak veriMn diyor. Re
yinize arz edliyorunı. Kabul edenler... Etmiyeto-
I)3r... Reddedilmiştir. 

İkincisi, Suphi Karaman'm teklîifi; ikramiye 
yok, % 10 fikir işçilerine verdisin. Kabul' eden
ler... Etîriiyemler... Reddedilmiştir. 

Üçüncüsü, Vehbi Ersü'nün teklifi, sendika
lara !% 5 veri'lsittı. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 
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Q halde maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ATAKLI MUCİP —• Diğer maddeye geçme

den beh bir nokta hakkında tenvir ediüitmemi rica 
ediyorunu 

Ben ga^tecliftrften anlamam, ne büyük ine kü
çük MT gazeteyi' de tanımam. Yalnız hepinize 
geldiği gibÜ bana da gönderilmiş, bir karar su
retleri var. Bunlun izahı yapılmalıdır ki, ben de 
bu kanunun müzakereî|eıÇne iştirak edip reyiani 
kulllanabÜeyinı. Bu yazı yazanSlar arasında bu
rada adı gieçen! ıMMük Yolaç da vardır. 

BAŞKAN — Bu kanun ele alınıp müzakereye 
başlanırken bu soruldu ve tfevabı da' veı*il!di. 

ATAKLI MUCÎP — Ben bulunmadım; öğ
renmek Ŝ t&yorum. 'Cevap rica ediyorum. 

ERSIÜ VEHBÎ — Üye.bir arkadaşmnz mevzu 
hakkında aydınlanmak istiyor, su'affini sorsun ve 
cevabını alsın. Ben bunu yerinde mütalâa edi
yorum. 

YILDIZ AHMET — Bu yazı bana da geldi. 
Şimdi mevzuulbaihsoluyor, rica ederim okunsun 
ve zabıtlara geçsin. 

KARAMAN SUPflî — Bu yazı bana,gel
medi. Çünkü beni lâyık görmemişler, bu ıs, için. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyunuz... 

Karar sureti 

Bugünlerde sendikalarımız temsilcilerini An
kara'ya davet eden Basın ve Yayın Umum Mü
dürü Sayın Ahmet Yıldız, gazetelerde, çalışan
lara dair birtakım yeni hükümler taşıyan tasan 
üzerinde görüşme açmıştır. 

1. — Basın fikir işçilerinin hukuku, bir ka
nunla zaten teminat altındadır. 

2. — Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki mü
nasebetleri yeniden tanzim etmek yolunda Ça
lışma Bakanlığının hazırlıklarda bulunduğu 
bdlinmektedir. Eğer eski kanunda eksiklikler 
varsa yeni tasarılar bunları tamamlıyabilir. 

3. — Sayın Ahmet Yıldız'm dosyasındaki ta
sanda, meselâ kendiliğinden istifa eden yazı 
kadrosu mensuplanna çalıştıktan yıllar nisbe-
tinde tazminat verilmek gibi akıl ve havsala
nın almıyacağı maddeler bulunduğu gibi, çaiı-
şanlan sermaye sahipleri ile ortak kılmak gibi 
Türkiye'nin hiçbir endüstri kolunda tatbik olun-
mıyan hükümler vardır. Bütün yazı kadrosunun 
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istifa ederek tazminat almalan yüksek sürüm-
lü eski bir gazeteyi dahi kapatmaya yeter. 

Şu noktalar üzerine bilhassa dikkati çekeriz : 
A) Çalışanlar müesseselerimizi serbest mu

kavele ile girerler ve diledikleri şartlan koş
makta serbesttirler. 

B) Böyle hükümler sosyalist ve liberal hiç
bir hür memleket rejimlerinin kanuniannda ol
madığı gibi, her biri fikir işçileri çalıştıran Türk 
endüstri kollaraıda da yoktur. 

C) Kaliteli fikir işçileri gazeteler arasında 
âdeta artırma ile aranmaktadırlar. Gazetelerde 
çalışan kaliteli fikir işçileri en yüksek Devlet 
maaşları üstünde aylık almaktadırlar. 

Mülkiyet haklan ve Anayasa prensipleri ile 
ilgili bu türlü hükümlerin, başka endüstri ve is 
kollaraıda tatbik edilmek değil, tasavvur bile 
olunmadan, ilân azlığı, kâğıt ve malzeme pahalı
lığı yüzünden ciddî bir kriz karşısında bulunan 
basın hakkında uygulanması adaletsizliktir. 

4. — Türkiye'de çıkan yüzlerce gündelik ga
zete arasında, eğer resmî ilânlar kaldınlaeak 
olursa, yüzde doksan yedisinin kapanıp ancak 
yüzde üçünün yaşıyabileceği bir gerçektir. Yıl
başı bilânçolan bu hususta tam bir fikir vere
bilir. 

Yüzde doksan yedisi sübvansiyonsuz yaşıya-
nıaz halde bulunan bir iş kolunun, hele bu kol 
fikir çalışmalan ile ilgili ise, yeni mükellefiyet
ler altına alınması değil, mevcut mükellefiyet
lerin de hafifletilmesi lâzımgelir. 

Bir şey yapılacaksa, bu, memlekette on bin 
sürümlü fikir mücadelesi gazetelerin yaşamala
rını sağlıyacak tedbirler almaktır. Bu defa Zü
rich'te toplanan Milletlerarası Basın Enstitüsü 
İcra Komitesinden tahkik ettiğimiz üzere batı 
demokrasilerinden hiçbirinde gazete kâğıdından 
vergi ve resim alınmaz. Üstelik sübvansiyon ve
rildiği de vardır. Bizde ise hem gümrük ve re

jimler alınmakta, hem de gümrük ve resimler
den başka kilo başına elli, altmış kuruş izmit 
Kâğıt Fabrikası hissesi yüklenilmektedir. 

5. — Mülkiyet haklannı ve Anayasa pren
siplerini ilgilendiren bu türlü tasanlar ya önce 
üniversitelere yollanarak hukukçulara tetkik et
tirmek, yahut ihtisas komisyonları bulunan Ku
rucu Meclise veya gelecek Millet Meclisine bı
rakılmak doğru olur. 

Hiçbir mesuliyet hissi taşımıyan bâzı kimse
lerin, bir hukuk meclisine kabul ettiremiyecek-

~ 4 § ~ 



B : 70 4. 
lerinden emin oldukları Anayasa ve mülkiyet 
haklarına aykırı kararları Millî Birlik Komite
sinden, geçirmek gayretinde bulunmaları Basın 
ve Yayın Umum Müdürlüğünden yardım görme
melidir. 

Cumhuriyet, Vatan, Hürriyet, Milliyet, 
• Dünya gazetelerini temsil eden Gündelik 

Siyasi Gazeteler Sendikası Reisi 
Falih Rıfkı ATAY 

Akşam, Birlik, Ege Ekspres, Ekonomi, 
Gece Postası, Hâkimiyet, Havadis, Her-
gün, Jamanak, Journal D'orient, Öncü, 
Sabah Postası, Son Havadis, Son Posta, 
Son Saat, Şehir, Tercüman, Ticaret - iz
mir, Ticaret Postası, Türkiye Spor, Ulus, 
Yeni Asır, Yenigün, Yeni İstanbul gaze

telerini temsil eden Türkiye Gazete 
* Sahipleri Sendikası Reisi 

Malik YOLAÇ 

YILDIZ AHMET — Buna cevap vermeyi ıben 
de faydalı görüyorum. .«Evvelâ sendikaları ça
ğırdık» diyor. Bir kere bu katiyen yalandır. İz
mir, İstanbul' ve Ankara'da çalışanlar ve çalıştı
ranlar sendifealarıridan ikişer kişinin 'gelmesini 
'bildirdik. Istanlbul'dan bu bildiriye uyarak Ma
lik Yolaç ile Naşit Hakkı Uluğ geldiler. Bu üç 
vilâyetten gayri yenlerden' gazete cemiyetlerinin 
seçtiği kimseler geldi. İttifak olmadı. Basın se
minerinde basın kanunlarının görüşülmesi için 
konuştuk. Gürsoytrak arkadaşımız da vardı. Yine 
buına esas olarak taraftar olmıyanlar teşrif etme
diler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, tenez
zül etmediler; iki kişi müstesna bugün de yoktu
lar. 

YILDIZ,AHMET — Efendim, dediler ki; 
«Beyefendi, ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz,, be
nim istemediğim bir şey, bir yazı, benim gazetem
de çıkamaz, yazılamaz; 'bana zorla bu yazdırılâ-
maz.» Biz kendilerine hitaben dedik M: «'Biz böy-
de sizin dediğiniz , istediğinliz gibi gazeteye ta
raftar değiliz, isteneni yazacak, çıkaracak gaze
teye taraftarız.,» Ahmet Emin Yalmanla görüş
tük, Çalışma Bakanlığı Temsilcisi, hukukçular 
da orada bulunuyorlardı; hiçbir suretle böyle 
bir hükmü kaldıran bir kanun çıkaramayız den
di. 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, sizin 

hazırladığınız kanun hükmüyle prensiplerin ih
tilâf faaline düşmemesi lâzım. Esasen bu kanun 
fearşı tarafı içine alınıyor. Bu kanun sadece İş 
Kanunu hükmüne girmiyenlere aittir.. Kendiliğin*-
de;ı istifa eden bir kimse ikramiyesini tam değil 
yanım aldığı gibi, iş verenini çıkarması halinde 
ikramiyesini tam vermesi gibi her ilp tarafa te-

' minat sağlıyan ıbir tasarıdır. Buradaki ihükme 
göre isfbaft ederse ikramiyesi yarıya iner ve kıde
mi. silinir. Aksi halde ikramiyesini .de tam alır 
ve kıdemi' devam eder. Bu ne esiri tasarıda ne 
de yeni tasarıda vardır. Katiyen yalandır. Yal
nız kârına deseydi belki mümkündü. Böyle bir 
tasarı vaktiyle mevcuttu, fakat yalnız kaliteliyi 
değil hepsini lıimaye etmek sadedinde vaktiyle 
ilân tevzii için bir kurul kuruldu. Bu-kurul bü
tün gazetecileri düşünerek iş görecekti, tarafsız 

. idi. 
Sonra resmî ilânın kalkmasından bahsediyor. 

Böyle bir şey katiyen kimsenin aklına bile gel
mez. Imıza atanlardan beş kişi müracaat ettiler, 
resmî ilân kalksın diye... Oyun gayet aşikârdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mayıs, Haziran 
aylarında. 

YILDIZ AHMET — Efendim, 5 gazeteci 
resmî ilânlarla kalkınacak ve Türk basını bu ga
zetelerin tröstüne teslim edilecek; başka gazete 
çıkamıyacak, çıksa da yaşıyamıyajcak. Gazetelere 
resmî ilân verilirse yaşıtyalbilirler. Hepsine veriî-
meli ki, mevkuteler yaşıyaibilme imkânını bulsun
lar. Fakat bu bir bütçe meselesidir, bir para me
selesidir. Biz bunu sanayi Bakanlığiyle görüştük. 
resmin atamaması pek mukim değilmiş. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, son ya
pılan indirimlerle bu gazetelere pek büyük kâr
lar sağlandığını da 'biliyoruz. Akşam 2 milyon, 
ÖLimıhuriyet 3 milyon, Hürriyet daha çok 'bir 
kâr sağlamıştır. 

YILDIZ AHMET — Bu yazımın son ciinüe-
si ise Yüksek Heyetinize karşı bir tezyif kokusu 
taşıyor. 

Okunan karar suretinde «(hukukçulara tetkik 
ettirmek yahut ihtisas komisyonları (bulunan Ku
rucu Meclise veya ıgeleeek Meclise (bırakılacak yer 
de Millî Birlik Komitesinden geçirmek gayretin
de (bulunmaları...» denmektedir. (Ben bunu resmen 
'basma vermedim, ama kendileri de böyle Ibir şey
den bahsetmedik dediler... Yüksek Heyetiniz, ih
tisas komisyonlarından gereği (gibi faydalanıyor. 
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Her meclis kadar Yüksek Heyetinizin de yetkili 
olduğunu (bunun altına imza atanlar bilmelidir
ler. 

ATAKLI MUOİP — Bunlar benim sualleri
min cevapları değildir. (Ben şunu soruyorum : 
Çalışan, müesseseye serbest mukavele ile girebi
lir mi? 

YILDIZ AHMET — Girebilir. -
ATAKLI MUCİP — Bu şaihıslar, yani çalı

şanlar çalıştıranlar karşılıklı olarak anlaşırlar mı? 

YILDIZ AHMET — Anlaşırlar... 
ATAKLI MUCİP — Anlaşırlarsa (böyle bir 

kanuna ne lüzum var? 
ıSonra, 'böyle bir kanun çıkarken, neden gazete 

sahipleri de burada bulunmazlar ve fikirlerini 
ifade etmezler? 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu kanun ha
zırlanırken ıgaızeteciler geldiler ve Malik Yolaç 
% 25 gibi bir nisbet teklif etti, % 10 a da razı
dırlar dendi. 

Mucip Ataklı Beyin ibir suali de «Bunlar bir 
mukaıvele ile bağlandıklarına göre neye böyle 
bir kanun çıkarmaya lüzum vardır?» şeklindedir. 
Lüzum tvardır, çünkü eskiden de bu kanun mev
cuttu. Elimizdeki ibü kanun bundan 8 sene evvel 
çıkmış, Ihükümleri eskimiş. Biz bugünün icapla
rına uydurmak için düzeltmeler yapıyoruz. 
Memleketimizde kolektif iş akti bulunsa böyle bir 
kanuna lüzum kalmazdı. Fakat kolektif iş akti 
mevcudolmadığı içindir ki, ıçalışanla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetleri tanzim eden bu kanun 
ele alınmıştır. 

ATAKLI MUGÎP — Neden fikir işçileri ele 
almıyor da memlekette diğer sanayi kollarında 
çalışanlar, ziraat sabalarında çalışanlar için 
böyle bir şey düşünülmüyor? 

- YILDIZ AHMET — Bunların hakları zaten 
îş Kanununda ele alınmaktadır. Burada eski ka
nunlarımıza nazaran işçi tarifinin dışında kalan 
bir zümre mevzuubaihistir. 

. KÂRAVELÎO&LU KÂMİL — (Kanunun tü
mü hakkında konuşulması lıâz-ımıgelen mevzular 
geldi de tam ortasında konuşuluyor. Kifayeti mü
zakere takriri veriyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Gazeteci, mukavele hükümleri 
dışında olarak işveren tarafından verilen işler 
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veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edi 
len yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır. 

Bu işlerle ilgili ilâve ücretlerin sigorta prim
lerinin ödenmesi mecburidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Eski maddenin 
aynıdır. Yalnız sigorta primleri ödemeye mecbur 
ediliyor. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerlikte ve gebelikte ücret 
MADDE 10. — Talim veya manevra dola-

yısiyle silâh altına alman gazeteci* bu müddet 
zarfında ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, 
yedeksubay olarak veya sair suretlerle askerî 
hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almak
ta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı üc
retten az ise, iş veren, gazeteciye yalnız arada
ki farkı ödemekle mükelleftir. 

Kısmi veya umumi seferberlik 'dolayısiyle 
silâh altma alman gazeteci hakkında üç ay için 
bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygula
nır. 

İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silâh al
tına alınan gazeteciye normal askerlik müdde-
tince son aldığı ücret yarı nisbetinde ödenir. 

îş verenle gazeteci arasındaki iş akdinin mu
ayyen bir müddet dçin akdedilmiş olup olmadı
ğına bakılmaksızın, gazetecinin bu maddenin 
birinci fıkrasında gösterilen haller dolayısiyle 
silâh altında bulunduğu müddetçe iş akdi, iş 
veren tarafından feshedilemez. Gazeteci bu 
maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında göste
rilen haller dolayısiyle silâh altma alındığı tak
dirde, gazetecinin durumu bu fıkralardan han
gisine temas etmekte ise, iş veren iş akdini an
cak o fıkrada gösterilmiş bulunan süre geçtik
ten sonra feshedebilir. Bu gibi hallerde de ga
zeteci ile iş veren arasındaki iş akdinin muay
yen bir müddet için akdedilmiş olup olmadığı
na bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı hü
kümlere tâbidir. 

Gazeteci ile iş veren arasındaki mukavele 
esasen muayyen, bir süreyi ihtiva edip de bu sü
re gazetecimin silâh altında bulunduğu sırada 
kendiliğinden bitiyorsa iş veren mukavelenin 
bu suretle sona ermesinden itibaren bu madde
de yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle mü
kellef tutulamaz, 
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Bu maddedj yazılı bulunan hükümler iş ve

ren tarafından gazeteciye askerlik halinde üc
ret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve 
menfaatler sağlıyan mukavele, teamül veya 
örfü âdetten doğan haklara halel getirmez. 

Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hami
leliğin 7 nci ayından itibaren doğumun ikinci 
ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet 
zarfında (müessese gazeteciye son aldığı ücretin 
yarısını öder. Doğum vukubulmaz veya çocuk 
ölü dünj^aya gelirse, bu halin vukuundan itiba
ren bir ay müddetle bu ücret ödenir. Gazeteci
nin sigortadan veya bağlı bulunduğu teşekkül
lerden alacağı yardım, bu ödemeye tesir etmez. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, usul hakkında 
şunu arz edeyim; bu madde çok uzun olduğu 
için fıkra fıkra görüşelim, oylayalım. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, burada 
fark, eski kanundaki üçte birin yarı olması şek
lindedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Ydk. 1 nci 
fıkrayı oya sunuyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Kısmi veya umumi seferberlik dolayısiyle 
silâh altına alman gazeteci hakkında üç ay için 
bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygula
nır.) 

BAŞKAN — 2 nci fıkra hakkında söz isti
yen?... Yok. Fıkrayı oya sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(îlk muvazzaf askerlik hizmeti için silâh 
altına alman gazeteciye normal askerlik müd-
detince son aldığı ücret yarı nisbetinde öde
nir. ) 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu fık

rada bir değişiklik var; eski maddede, «ilk as
kere alman yedek subay gazeteciye aylığının 
üçte biri ödenir.» deniyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Fık
rayı oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

îş verenle gazeteci arasındaki iş akdinin 
muayyen bir müddet için akdedilmiş olup ol
madığına bakılmaksızın, gazetecinin bu mad
denin birinci fıkrasında gösterilen haller dola-
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yısi'yle silâh altında bulunduğu müddetçe iş ak-

i di, iş veren tarafından feshedilemez. Gazeteci 
bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında gös-

j terilen haller dolayısiyle silâh altına alındığı 
I takdirde, gazetecinin durumu bu fıkralardan 
; hangisine temas etmekte ise, iş veren iş akdini 
i ancak o fıkrada gösterilmiş bulunan süre geç

tikten sonra feshedilir. Bu gübi hallerde de ga-
j zeteei ile iş vsren arasındaki iş akdinin muay-
i yen bir müddet için akdedilmiş olup olmadığı-
! na bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı 

hükümlere tâbidir. 
j BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 

Yok. Fıkrayı oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gazeteci ile iş veren arasındaki mukavele 
esasen muayyen bir süreyi ihtiva edip de bu 
süre gazetecinin silâh altında bulunduğu sıra
da kendiliğinden bitiyorsa iş veren mukavele
nin "bu suretle sona ermesinden itibaren bu mad
dede yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle 
mükellef tutulamaz. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 
Yok. Fıkrayı oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddede yazılı bulunan hükümler iş 
veren tarafından gazeteciye askerlik halinde 
ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak 
ve menfaatler sağlayan mukavele, teamül veya 
örfü âdetten doğan haklara halel getirmez. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında söz isti
yen?... Yok. Fıkrayı kabul edenler. Kabul edil
miştir. 

Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hami
leliğin 7 nci ayından itibaren doğumun ikinci 
ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet 
zarfında müessese, gazeteciye son aldığı ücre
tin yarısını öder. Doğum vukubulmaz veya 
çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuun
dan itibaren bir ay müddetle bu ücret öde
nir. Gazetecinin sigortadan veya bağlı bulun
duğu teşekküllerden alacağı yardım, bu öde 
meye tesir etmez. 

BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkûmiyet veya yayının tatili halinde ücret , 

Madde 17. — Mensubolduğu mevkutedeki 
bir. yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğra
yan gazeteci ücretini iş verenden almakta de-
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vam eder. Ancak, hürriyetin tahdidini muci- î 
bolan yayın, mezkûr gazeteci tarafından mev
kute sorumlu müdürünün veya sahibinin ha
beri olmadan yapıldığı veya yaptırıldığı ya
hut sorumlu müdürün tetkikinden geçirilerek 
neşri takarrür eden şekil üzerinde tahrifat, 
tadilât, tay veyahut iİâveler yapmak veya yap- I 
tıri'lmak suretiyle vııkubulduğu takdirde nıez- I 
kur gazeteci bu hükümden faydalanamaz. 

BAŞKAN —- Fıkrayı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hürriyeti tahdide uğrıyan gazeteci bağlı I 
bulunduğu kadroya yapılacak toplu zamlardan 
emsali gibi istifade eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazete-
cinmf o mevkuteden ayrılmasından sonra vukua 
gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden 
son aldığı ücreti miktarındaki tazminat, hürri- I 
yeti - tahdidedildiği müddetçe'her ay, yayının I 
yapılmış olduğu mevlcute sahibi tarafından 1 
ödenir. • -

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. 

Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil I 
edilen mevkutede çalışanlar tatil tarihinden 
itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar. I 
Bu /gazetecilerin kanuni tazminatı da tercihaıl 
ödenir. I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

Maddenin fıkraları kabul edildi. Bu mad
deye ilâve edilen kısımlar var onları arkadaş
larımız öğrensinler. Maddenin tümünü oyunuza 
arz : edeyim. Lütfen ilâve edilen kısmı okur { 
musunuz? 

KEMAL REÎSOĞLU — (Birinci fıkrada
ki hürriyeti talıdidedici...) diye başlıyan kı
sım aynen mevcut idi. Sonra (her ne sebeple 
olursa olsun...) ifadesini taşıyan kısım da ay
nıdır. İlâve ondan sonradır. 

KAPLAN KADRİ — Bu maddeye göre 
bir muharrir, insan haklarına aykırı, onun 
aleyhinde bir yazı yazıyor. Yazı işleri mü
dürü de işin içinde. Bu takdirde bu adam 
ücretini almakta devam edecek midir? I 

Sonra, bir madde daha vardı. Mukaveleyi j 
fosili imkânı veriyor mu, vermiyor mu? Bü- I 
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tün bunlar izaha muhtaç kalıyor'. İzah edin 
lütfen. 

YILDIZ AHMET — Burada mühim olan 
husus gazetenin kapatılmasıdır. Bir madde var
dı, fesih meselesi ve hakkı var. Akdi feshetmek 
demek, akdin bütün vecibelerinden kurtulmak 
demektir. Fakat, akdi feshedilecek gibi değilse 
ceza bu kimseye aittir. Eğer, mesul müdür yaz-
dırnıışsa, aynen halklarını almakta. devanı eder. 
Eski kanunda da bu aynıdır. 

ERSÜ VEHBİ - Efendim, Ahmet Bey 
benim söylemek istediklerimi açıkladılar. Bir 
mesul müdür, suç ihtiva eden yazıyı gazeteye 
koydurmıyacaktır; çünkü, kontroldan geçiyor. 
Şu halde, yazan veya mesul müdür sansasyo
nel haber yaymak, sürümü artırmak isterse, 
şeref ve hasiyetlerle oynamak isterse bu tak
dirde bir işçi olarak hiçbir mesuliyeti yoktur. 
Fakat buna mukabil mesul müdür suç işlemiş 
gibi cezelandırılyor. 

KAPLAN KADRİ — Bu fıkra böyle ka
lırsa nasıl olacak? Mesul müdür razı oluyor. 
Muharrire yazdırıyor. Mesul müdür içeri giri
yor. Öbürü parayı alıyor. 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben bu misali 
gerçeğe uygun bulmuyorum. 

KAPLAN KADRİ — Nasıl bulmazsın, me
sul müdür bütün avakibi kabul ediyor, muhar
rir yazıyor. Yazısı çıkıyor, mesul müdür gayet 
tabiî mesuliyetinin icabı içeri giriyor. Öteki 
de parayı almakta devam ediyor. 

ERSÜ VEHBİ — Misalle anlamalını. Yazı 
yazan benim, mesul müdür de sizsiniz. Siz be
nim âmirimsmiz, kontrolörümsüııüz. Eğer siz 
bu işin mesuliyetinizi müdrik olmadan neşrine 
müsaade etmişseniz mesul sizsiniz.' 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu fikre iştirak 
etmiyorum. Bir mesul, müdür kolay kolay bu 
mevkie yükselomez. Mesuliyetini idrak etmiş 
bir kimse ise böyle şeyler yapmaz. Belki bir 
polemik yapabilir ama bunun cezasını da çeker. 

J T L D I Z AHMET — 5080 sayılı Kanunu ka
bul ettiğimiz zaman gazetenin kapanmasını yal
nız mahdut bir hale bağlamıştık. (.) da Türk 
Ceza Kanununun 143 ve, 162 nei maddelerinde 
hükme bağlanmıştı. Yani Komünistlik v. s. 
gibi aşırı sınıf cereyanına devamlı olarak organ 
olmuşsa, dini istismarda devamlı organ olmuş-
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sa gibi münhasıran bu ağır suçları işlediği tak
dirde bir kapatma mevzuubahistir. Bu takdir
de mesul müdür de çok ağır cezalara çarptırı
lır. Böyle ağır bir suçu zannetmem. ki, mesul 
müdür bir adama birkaç kuruş kazandırmak 
için kabul etsin. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, yeter
lik önei'gesi veriyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik teklifini oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ölüm tazminatı 
MADDE 18. — Gazetecinin ölümü sebebiy

le iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve ço
cuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde ge
çimi kendisine terettübeden ailesi efradına mü
teveffanın aylık ücretinin üç mislinden az ol
mamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm 
tazminatı verilir. 

ÖZGÜR SEFAHATTİN — Elendim, eski 
maddeden farkı; burada. 3 mislinden az olma
mak üzere deniyor; eski maddede ise üç misli 
diyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, kulem 
hakkını nasıl te'sbit edeceksiniz? 

KEMAL REİSOĞLC — Efendim, kıdem 
hakkı tutarında deniyor. Kıdem haikkı ise yu
karda açıklandı. Kıdem hakkı tutarında taz
minat denmiş bulunuyor burada. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Haftalık izin 
MADlfE 19. — Her altı günlük fiilî çalış

macı mütaakıp gazeteciye bir günlük ücretli 
dinlenme iziıi verilmesi mecburidir. Gazeteci
nin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektir
diği hallerde hafta tatili iki gündür. 

Birinci fıkra hükmü dışında gazeteci, (•ocu
ğu dünyaya geldiği zaman üç; eşi veya çocuğu. 
anası veya babası öldüğü zaman dört; çocuğu 
evlendiği, kardeşi, büyükanne veya büyük ba
bası veya torunu öldüğü zamanlar- iki gün ola
ğanüstü ücretli-izine hak kazanır. Bu izinler 
senelik izinden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, eski 

kanunda ücretli tatil yevmiyesi yok, burada 
vardır, 
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î BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Mad-
I deyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
i Madde 20 kalkmış bulunuyor efendim. 

I Yıllık ücretli izin 
I MADDE 21. - - Günlülk bir mevkutede çalı-
1 şan bir gazeteciye, en az bir yıl 'çalışmış olmak 
J şartiyle, yılda dört hafta tam ücretli izin veri-
I lir. Gazetecilik meslekindeki hizmeti on yıldan 
I yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli 
I izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetede-
I ki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet sü-
j resine göre hesaplanır. 
I Günlük olmıyan mevkutelerde çalışan gaze-
I fecilere her altı aylık çalışma devresi için iki 
I hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinle-
I rin hesabında bu kanunun 1 nei maddesindeki 
I «gazeteci» tâbirine girenlerin kıdemleri, iş ak-
I dinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden ini-
j kat etmiş olmasına 'bakılmaksızın, gazetecilik 

meslekinde geçirdikleri hizmet süresi nazara 
alınmak suretiyle tesbit edilir. 

İzin hakkından feragat edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
ÖZGÜR SEFAHATTİN —,Efendim. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşmak 

istiyen?... Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sendika 
MADDE 22. -— İş verenler vo, gazeteciler 

kendi aralarında 5018 sayılı Kanun hükümleri 
dâhilinde sendikalar kurabilirler. 

BAŞKAN — Söz ist iyent Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 26. — a) Çalıştırdığı gazeteci ile 

dördüncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş 
akdi yapmıyan iş veren, beher mukavele için 
(200) liradan aşağı olmamak üzere, 

b) Altıncı maddenin 2 ne i fıkrasında bah
si geçen tazminatı gazeteciye Ödemiyeıı iş ve
ren (2 000) liradan aşağı olmamak üzere, 

e) 18 nei maddede yazılı ölüm tazminatını 
halk sahiplerine ödemiyeıı iş veren, (2 000) li-
ı adan aşağı olmamak üzere, 

Ağır para cezasına mahkûm edilmekle bera
ber ayrıca yukardaki -(b) veya (c) bentlerin-

l de vazıh tazminatlar da hüküm altına alınır. 
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BAŞKAN — Selâhattin Bey bu maddenin 

eski metnini okur musunuz? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — A, B ve C fıkra

larını okuyorum. 
(Kanunlar mecmuasında 22 nci maddenin 

eski metni okundu.) 

GÜRSOYTRAK SUPHt — Ceza biraz ağır
laştırılmış, acaba sebebi nedir? 

KARAVKLÎOĞLU KÂMİL — Kanun 1950 
de çıkmış sonra para kıymeti düştüğünden 50 
lira 200 oluyor, sebep bu. 

BAŞKAN — Eski metin de okundu, deği
şiklikler anlaşıldı. Bir söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — a) 14 ncü maddede yazılı 
ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın vaktinde 
ödemiyen, 

•b) 16 ncı maddenin birinci veya ikinci ya
hut da üçüncü fıkralarında yazılı (bulunan hal
lerde gazeteciye verilmesi ioabeden ücreti öde
miyen ; 

c) 17 nci maddenin birinci veya üçüncü 
fıkralarında yazılı hallerde gazeteciye verilme
si lâzımgelen ücreti yahut da maddenin ikinci 
fıkrasında bahsi geçen tazminatı ödemiyen, 

ç) 20 nci maddede yazılı bulunan günlerde 
gazetecilerin bugünlere ait ücretlerini zaruret 
olmaksızın ödemiyen, 

iş veren hakkında (500) liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Burada 50 lira 
500 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanunun 20 nci maddesi 
ile konulan neşir memnuiyetî mevcut günlerde 
memnuiyete tâbi gazetelerin veya mezkûr mad
dede yazılı meslekî teşekküllerden gayri şahıs-

* 1ar tarafından o günlere mahsus gazete neşri 
halinde neşredenler ve basanlar hakkında her 
baskı için (10 000) liradan aşağı olmamak 
üzere ayrı ayrı ağır para cezası hülkmolunur. 

Mükerrirler hakkında verilecek ceza iki katı 
olarafe hükmolunur. 

YILDIZ AHMET — Bu, umumi «bir .hüküm
dür. öeza, gazetecinin tutumuna bağlıdır. İste
nilirse indirilebilir, 
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I BAŞKAN — Maddede 5 000 yerine 10 000 

konulmuş ve bir de mükerrirlik mevcuttur. 
Okunduğu şekilde reylerinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Gazeteciye bu kanunun 21 
nci maddesinde yazılı yıllık izni vermiyen veya 
izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti 
ödemiyen iş veren, yıllık izin vermediği veya 
izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin 
izin müddetine tekabül eden ücretler yekûnu
nun iki katını ilgili gazeteciye ödemiye ve ay
rıca ıbu miktarda ağır para cezasına mahkûm 
edilir. 

MADDE 30. — Bu kanunun 25 nci maddesi 
hükmüne aykırı hareket eden iş veren hakkın
da, (1 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına hükmolunur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bütün cezalarda 
bir artma mevcut. Buna neden lüzum görülmüş 
acaba? 

ORHAN CEBECİ — Efendim, Yüksek Tem
yiz Mahkemesinin bir kararı var. Misli değilse 
kendisi ödenir, demektedir. Yani iki misli deyin
ce iki katı ödenir diyor. İki misli dendiği za
man bir kendisi bir de misli mevzuubahiştir. 

I Bir misli demek kendisi demektir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma müddeti ve fazla mesai 
EK MADDE — 5953 sayılı Kanunun birinci 

maddesindeki gazeteci tâbirinin şümulü içinde 
bulunan kimselerden müessese, matbaa, idare
hane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahi
yeti itibariyle müstemirren çalışanlar için gün
lük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde 
sekiz saattir. 

[ Yükarıki fıkra hükmünün dışında kalarak, 
gündüz veya gece devresindeki çalışma müdde
tinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal 
bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışıl
ması bu kanuna göre (fazla saatlerde çalışma) 
sayılır. 

Pazar gününden başka bir gün hafta tatili 
I yapan gazeteci, Pazar günü fazla mesai yapmış 
I sayılmaz. 

Her .bir fazla çalışma saati için verilecek üc
ret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazla-. 

I sidir. 
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Ancak, günlük normal çalışma müddetine 

ilâveten bu madde gereğince tatbik edilecek 
fazla çalışmaların saat 24 ten sonraya tesadüf 
eden saatlerinde ücret bir misli fazlasiyle öde
nir. 

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az 
olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat 
sayılır. 

Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça 
basma veya yapılan iş miktarına göre alan ga
zetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kim
selerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu 
maddedeki esaslara göre ödenir. 

Fazla çalışmalara ait ücretin, mütaakıp ücret 
tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla 
çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halin
de, her geçen gün için % 5 fazlasiyle ödenir. 

Fazla mesai günde üç saati geçemez^ 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, bu son 
fıkra kaldırılacak. Fazla mesai günde üç saati 
geçemez. 

BAŞKAN — Açıklama yapar mısınız? 
İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 5953 sayılı 

Kanuna 6258 sayılı Kanunla bu ek madde zaten 
eklenmiş, ibu itibarla mevcudolan ek maddenin 
tadili mahiyetindedir, bu madde. Esas en baştaki 
birinci maddede tadiller meyanmda bu ek madde 
de zikredilmiştir: 

(BAŞKAN — Bu madde ne .gilbi bir yemlik 
getiriyor? 

MALÎYE VEKÂLETİ UZMANI ORHAN 
CEBECİ — Burada çalışmaların arttırılması 
hali var. Fazla saatler de çalışma sayılır diyor. 
Yani 6253 sayılı Kanundan sonra çıkan ve 
işçilere tatbik edilen Ücretli izin Kanununa atfen 
yazılmış bir paragraftır. Bu girmiştir metne. 

BAŞKAN — Kifayet takriri geldi. Kabul 
edenler... Kifayet kalbul edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. „ 

MADDE 2. — 5953 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Basın meslekinde çalışanlarla 
çalıştıranlar arasında 5953 sayılı Kanun ile bu
nun ek ve tadillerine dayanan (her türlü hak iddi
alarından doğan hukuk uyuşmazlıkları, 5521 sa 
yılı îş Mahkemeleri Kanunu bükümlerine tevfi
kan bu mahkemeler tarafından rüyet edilir. 
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Ancak iş mahkemesine iştirak edecek asil ve 

yedek üyeler, o yerde en fazla üyesi bulunan, 
basın meslekinde çalışan ve çalıştıranların sendi
kalarından, bunlar yoksa teşekküllerinden 5521 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasın
da yazılı usul dairesinde seçilir. 

IKARAVELİOĞLU KÂMlL — Evvelce mü
zakeresi dolayısiyle bir buçuk saatimizin kaybına 
sebebolan bu maddeyi geçici madde olarak getir
mişler. 

OÜRSOYTRAK SUPHİ — Ortada iş mahke
meleri varken, 11 nci maddenin yazılmasına ne
den lüzum gördünüz? 

ORHAN CEBECİ — İş maJhkemeleri yalnız 
işçilere taallûk eden Ihususlarla ilgilidir; bunun 
için işçi temsilcilerini çıkartıp basın temsilcile
rini koymak suretiyle basın malhkemeleri haline 
getirdik. 

BAŞKAN — Bu maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte beş yıl veya daha fazla kıdemi 
olan gazetecilerin, tâbi oldukları iş akdini, bu ka
nunun yürürlüğe (girmesinden itibaren iki vıl 
içinde feshetmeleri halinde, 6 nci madde hükmü 
uygulanmaz. 

KEMAL REÎSOĞLU — Bu madde elleriniz-
deki metnin altıncı maddesi idi. Geçici madde 
olarak buraya koyduk. 

ORHAN CEBECİ — Bu geçici madde de 
gazetecilerden beş yılını doldurmayıp iki senede 
istifa edenlere aittir. Bunu da geçici madde ola
rak aldık. 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlanması tari
hinde yürürlüğe .girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — B u kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak isti-
yen arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Hayırlı olsun efendim. 

8. — Vergi usul kanunu tasarısı (t/164) (1) 

(1) 205 S. Sayılı basmayazı ve eki ve 213 No. 
lu Kanun 16 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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KARAVEİJİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar-, [ 

müsaade ederseniz, Vergi Usul kanunlarının 
sonuncusunu görüşelim.. 205 sıra sayılıdır. Ka
nun tamamiyle usulü ilgilendiriyor, tekniktir, 
Üzerinde eoîk çalışılmıştır. 417 m>adde halinde 
tanzim edilmiş olan bu kanunun 254 maddesi 
eski kanunun aynıdır. 100 maddesinde vuzuha 
götürücü tashihler yapılmıştır. 43 maddesinde 
kü<jük değişiklikler vardır. 20 maddesi 'de ye
niden İhdas edilmiştir, Zirai Vergi dol ay isiyle. 
Arkadaşlarımız sorularını sorabilirler, nıüte^ 
hassıslar cevap vereceklerdir. 'Maddeleri gel
dikçe izaihat vermek suretiyle müzakere etmek 
her kaide uygun olur. 'Değişikliklere, yeniden 
ihdas edilenlere de işaret edilecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, dün 
akşam kabul buyurduğunuz kanunların içinde 
de vergiye aidölanlan vardı. Bu da tamamiyle 
vergiye ait bir kanundur. Maliye Bakanını ya
kından ilgilendirir. Bu sebeple tensıbederseniz, 
yeni. Maliye Bakanımızı çağıralım. Huzurunuz
da izahat versin. 

KARAVELtOÖUl KÂMİL — Maliye Ve
kilinin bu husustaki görüşü alınmıştır. Müte
hassıslar da kendilerine izaih ettiler. Bizce bu 
mevzuda Maliye Vekilinin gelmesine lüzum 
yoktur. Çünkü şu mevzu ile Maliye Vekilinin 
hiçbir alâkası mevcut değildir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Tababetin sos-
yalize edilmesi mevzuu bu kanundan sfonra gö
rüşülecektir. Halbuki Vekilin bu mevzuda bir 
ffckri vardır. Kendisinin bu itibarla gelmesinii 
uygun ve zaruri buluyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN —•Maliye 
Vekilinin de fikri alınmış olduğuna göre gel
mesine lüzum yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Amerika'-
dajı biliyorsunuz yeni «geldi, bütçe üzerinde ça
lışıyor. Vaktini almaisak daha iyi olur. Sı
kışık bir durum olursa çağırırız. 

Buraya gelişi oradaki çalışması için bü
yük bir ımaihzur 'olacaktır. Müsaade ederseniz 
yerinde Salsınlar. Şayet değişik bir hal olur
sa kendisini çağırırız. Suphi Beyden istirham 
ediyorum; teklifini geri alsınlar. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben teklifimi 
geri 'alıyorum. Ama tababetin sosyaîize edilme
si hakkındaki kanun tasarısı görüşülürken na
sıl olsa Maliye Vekilinin bulunması icabede-
eektir. 
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ADNAN BAŞER ^ Tababetin sosyaîize 

edilmesi fhakkmdaki 'kanun tasarısı görüşülme
ye başladığı sırada Maliye ^Müsteşarı Bey
efendi bulunaeakliardır. Keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — <Mendim, Karavelioğlu arka-
daşıımız sizlere eski kanunda ne kadar madde
nin aynen kaldığını ve ikaç maddesinin değiş
tirildiğini, buigünkü maddelerin getirdiği yeni 
hükümleri izah ettiler. Bu bususta Soru sor
mak istiyen 'arkadaş var mı! 

ÖZG-ÜNEŞ MEHMıHT — Efendim, arkada
şım 100 kadar maddenin vuzuh getirdiğinden. 
bahsettiler. Bizdeki vergi memurları kendi 
kolaylıklarını ieabettiren usulleri pek sever
ler. Vuzuh getirdik derlerken aeaba bu hususu 
da nazarı itibare aldılar mı? 

İvARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar. 
bu kanun tamamiyle tdkniik bir kanundur. Ha
zırlayanlar. komisyon halinde tetkik edenler. 
bu i silerde yıllardan beri çalışmış, tamamiyle 
itimat ettiğimiz kimselerdir. 10 senedir tatbi
katı yapılan Usul kanunlarından alınan tecrü
belere istinadederek birtakım değişiklikler ya
pılmış, güçlükler giderilmeye çalışılmıştır. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU REİSİ 
ARİF ARMAN — Bu tasarı tamamiyle Hükü
metin teklifine dayanmaktadır. Zirai kazanç
ların vergiye bağlanması dblayısiyle yeni hü
kümler ihdas edilmek zarureti (hâsıl olmuştur. 

Dokuz noktada Hükümet görüşüne uya-
mamıştık. Dün 'verilen, talimat gereğince tek
rar ilgi 111 erle görüştük, münakaşa, yaptık. Ne
ticede üç nokta üzerinde anlaşamadık, iki ta
raf da fikirlerinde ısrar ediyor. Anlaşamadı
ğımız hususlarda Yüksek '.Komitenizin hakem
liğine müracaat 'edeceğiz. Netice itibariyle Hü
kümet tasarısına uygun bir metince (huzurunuz
dayız. 

BAŞKAN" — Maddeleri geldikçe izahat ve
rirsiniz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Durum aydın
lanmıştır. Kifayet takriri veriyorum. 

'BAŞKAN — Kifayeti oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Baş
layalım- efendim. Buyurun. 

ADNAN BAŞER — Bu kanunun daha, ev
vel toptan kabul edilen Ticaret, Medenî Kanun 
ve Ceza kanunî arında olduğu gibi kabul edil
mesini dalı a uygun buluyoruz. Çünkü bu ka-
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iıun on gün evvel dağıtılmış olup uzun "bir tet- ' 
kikm neticesinde meydana çıkmıştır. Ukde ınü-
taallik 'bir 'kanundur, uzundur, okunması çok 
zaman alacaktır. Mükellefler aleyhine hiçbir 
külfet tafhımil etmemıekte, bilâkis hafifletici 
hükümleri ilhtüva etmektedir. Bütün hu esbabı 
mucibelerl'e Hm kanunun tOptan müzakereye 
vazım teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Uzmanın iza'hatmı dinlediniz. 
Hakikaten kanun on gündür gözlerimizdedir. 
Arkadaşlarımın bu sıkışık zamanda ibunu oku-, 
yup okumadıklarını hakikaten bilmiyorum. 
Fakat 'bunun bir Usul Kanunu olması dolayı-
siyle bu kaiıunun tümünün müzakereye vazedil
mesi hususu hakkında Yurdakuler Muzaffer ar
kadaşımız tarafından hir teklif yapılmıştır. 'Bu
nun hakkımda konuşmak istiyen arkadaş var mı? 

ADNAN BAŞER — Bu kanun tasarısı 20 
«ün evvelisi takdim edilmiştir. Şimdiye kadar 
okunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Esasen 
Tüzükte de usul kanunları toptan kabul edilebi
lir diye hir kayıt vardır. Çünkü bizim Ceza Ka
nunumuz, Medenî Kanıunumuz ve nihayet Türk 
Ticaret Kanunumuz bu şekilde kabul edilmişler. 
dir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, arka
daşımın fikirlerini dinledik. Bir de Komisyon; 
Reisini dinleyip ondam sonra kararımızı verelim. 

İSMAlL HAKKI ÜLKÜMEN — BfendLm, 
bendeniz Adnan Beyefendinin fikirlerini iştirak 
ediyorum. Kanun teknik mahiyette birtakım hü
kümler ihtiva etmemektedir. Teker teker okunı-
masmda da fayda mülâhaza etmiyorum. Müsaade 
ederseniz kanunun ana hatları üzerinde de arzı 
cevap edebilirim. Onları dinledikten sonra muh
terem Komite Âzasmını soracakları hususları da 
ceveplandırırım. Onun için tümünün reye vaz
edilmesini rica ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, böyle bir 
usul var mı? Tetkik etmek lâzım. İşin hukuk ba
kımından eksik kalmasını istiyemeyiz. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Osman Koksal'm 
endişesi var. Ülkümen Bey izah ettiler. Arkadaş
larımızı ikna etmek için hu hususta konuşmak is-
tiyenler olursa söz vereceğim. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bizim 
içtüzüğümüzde böyle bir usul yoktur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, bu
nun bir usul olduğunu arkadaşlar ifade ettiler, 
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I misaller verdiler. Böyle bir usul şu anda bizim 

için gökten inmiş gibidir, bir firşattır. Hiçbir 
mahzur yoktur, aksine faydası vardır. Bu tasarı 
üzerinde çok çalışılmıştır. 417 maddesinin sade
ce 20 /maddesi yeniden konmuştur. İhtilaflı nok
taları halledelim, diğer kısımlarını kabul edelim. 

BAŞKAN — Buyurun Ülkümen. 
VERGİ DAÎREıSl R E M İSMAİL HAKKI 

ÜLKÜMEN — Efendim biraz öruce izahat veril
di. Bu usulü halletmek için mesele ikiye irca edi
lebilir : 

1. Kanunun tatbikatında görülen aksak ta-
rafların... 

BAŞKAN — Bu kanunun toptan müzakeresi 
müınlkütn müdür onu 'söyleyin. 

ADNAN BAŞER — Yeni İçtüzükte hüküm 
bulunmadığı zamainda eski Büyük Millet Mecli
sini bağlıyan: İçtüzük hükümlerinin tatbik edile
ceğine dair bir hüküm var. Buna dayanarak bu 
kanun toptanı müzakere edilebilir. Çünkü em
sal var. 

BAŞKAN — İki görüş var: Adnan ve Ülkü
men fikirlerini ifade ettiler. Parlmıamter sistem
lerde böyle teknik kanunların itaptan kabul edil
mesi mümkündür. Biraz evvelki kanunda burada 
görüşüldüğü gibi ayrı ayrı her fasıl ve madde 
üzerinde bir değişiklik yoksa fasıl ayraen kabul 
edilir. Yeni hükümler gelirse onlar üzerinde mü
zakere açılır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, 52 nci madde 
sarihtir. Müsaade ederseniz okuyayım. (Bir kanu
nun görüşmesine başlanınca Başkan gerekçe, ra
porları ile maddelerimin tümünün okunmasının 
gerekli olu/p olmadığını Genel Kuruldan sorar. 
Gerekli gördükten sonra tümü okunur, değilse 
yalnız şunlar okunsun denir.) 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu tefsir yanlış
tır efendim. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Gelir Vergisi Kanu
nunda arzu edilirse usuldendir dliye aynen tatbik 

I edilir. Sırası gelen'bölümde tadilât varsa izah 
edilir. 

KARAVELlOÖLU KÂMİL— Heyetiniz neye 
I karar verirse o olmalıdır. Mevcut 13 arkadaştan 
I 12 si neye karar verecekse onu yapalım, bu işi 
I fazla uzafcmıyalım.. 
I BAŞKAN — Hangi usulü teMif ediyorsunuz? 
I KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Tümü hakkın-
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da bilgi verilsin, tümünü oylıyalım. Arkadaş
lar suaıl sorsunlar, ihtilaflı noktalar halledilsin, 
kanunu -bu §elkilde müzakere edelim. 

BAŞKAN — Bu usulün aleyhinde söz istiyen-
ler?. Buyurun Koksal. 

KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar, elimizde 
İçtüzük vardır. ©Öyle bir- usule cevaz verecek 
madde varsa göstersinler. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — AnayasamiKa gö
re, -müzakerelerin cereyan tarzı içtüzüğümüze gö
re tanzim edilir. Böyle bir hüküm olmadığına 
göre, reylerinizle işi halledersiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu usuiî meselenin 
reylerinıiızle halledilmesi/ icabediyor. Seîâhat-
t'in Özıgür arkadaşımızın usul hakkındaki 
teklifini oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler.,. 
Eltımiy enler... Kalbul edilımigtir. 

Söz ÜMiımen Beyindir. 
VERGÎ DAlRESl REÎSl ISMAÎL HAKKI 

ÜLKÜMEN — Vergi Usul Kanuınıunun birinci 
maddesi değiştirilmiştir. 

(Burada usul kanununun uygulanacağı vergi 
çeşitleri tadadedilmiştitr. Bunun dışında belediye 
v)er;gi resim-IIsriyle idari huluslara ait vergiyle 
Devlete ait bâzı harçlar bunun dışında kalmış
tır. Birinci maddeyle bunların hepsi kanunun 
şümulü içine alınmıştır. Ancak belediyelerin 
durumu tetkika muhtaç olduğu içim bu hükümler
den birkaç tanesini hem belediyelere tatbik etmek, 
bakiyesini de 1963 ten itibaren tatbik emek üzere 
muvakkat bir madde ile tehir ettik. Zaten Hü
kümet de bunlardan vergi ihtilâflarına tekabül 
eden hükümleri teklif etmişti. O teklifle kanun 
yürürlüğe girince belediyelere teşmili edilecektir. 

Birinci maddenin sonunda Hükümetin teklif 
ettiği bir değişiklik vardır; biz de ona uyuyo
ruz ki, şöyledir : «Bu kanunun hükümleri vergi 
ihtilâflarına ait kısımdan kaldırılır.» 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor, muta- • 
bakat halimdedir. Oylarımıza arz ediyorum. Ka
lbul edenler... Etmiyenler... 1, 2 ve 3 ncü muadde
ller kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci bölüme geçiyoruz. 
İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 4 - 1 0 ncu 

maddeler aynenıdir. 
BAŞKAN — 10 ncu maddeye kadar yeni bir 

hüküm getirilmemiştir, aynendir. Revlerinize 
arz ediyorum. Kabul edenîüer.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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, İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 10 ncu 
j maddede küçük bir değişiklik vardır. Bu da kü

çüklerin ve mahcurların durumu hakkındadır. 
BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor, madde

yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabulü edilmiştir. 

11, 12, 13 ye 14 ncü maddelerde değişiklik 
i yoktur. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

BAŞKAN — 15 nci maddede ufak tadil var. 
'Hükümet mutabık. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
ledenler... Etmiyenîler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16 dan 24 e kadar aynıdır. Kafbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25, den 29 a kadar aynıdır. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ARİF ARIKAN — 30 ncu maddede ufak bir 
değişiklik yapılmıştır. Hükümet de mutabıktır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler. Et
miyenler. Kabuül edilmiştir. 

I Madde 31, 32, 33,134, 35 aynıdır. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

ARİF ARIKAN — 36 dan 39 'a kadar ay-
| nıdır. 
I BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler. Et-
I miyenler. Kabul edilmiştir. 

MALÎYE TEMSİLCİSİ RlFAT ÖZELÇl — 
40 ncı maddede esnafın vergiye tâbi tutulması 
bakımından ufak bir değişiklik var. Diğerleri 
aynıdır. Değişiklik Hükümet teklifidr. işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler... 
i Kabul edilmiştir. 

41, 42 nci maddeleri kabul edenler... Kabul 
I edilmiştir. 

ÎSMAlL HAKKI ÜLKÜMEN — 43, 44 ncü 
maddeler aynıdır. 44 ncü maddede 2 yıl yeri
ne 3 yıl kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 43, 44 ncü maddeleri kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 45, 46, 47, 
48, 49 ncu maddeler tamamen Hükümet tekli-

| fidir. Biz de aynen kabul ediyoruz. Değişik-
j lik yoktur. 
I ÖZGÜR SELÂHATTlN — 45 nci madde 
1 üzerinde duracağım. Daha evvelce bu madde 

üzerinde mütalâamı komisyona vermiştim. 
< Komisyonun mütalâaları nedir? 
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BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Beyefendi 

bize iki not vermiştir.. Birinci notta, bir tabı 
hatası olduğunu bildiriyorlar, bunları düzelt
tik. 

İkincisi ele zirai kazanç ölçülerine aittir. 
Dördüncü fıkra ile beşinci fıkra arasında ilti
bas olması bakımından ilâve yapılması isteni
yor. İşçiliğin birbiri ile münasebeti isteniyor. 
Buna lüzum yoktur. Ortalama maliyet denin
ce işçiliğin de içine dâhil olduğu anlaşılır. O 
madde ile altındaki maddenin birbiri ile irti
batı duyulmasına zaruret yoktur. Olduğu gibi 
kabulünü istirham ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — O halde mesele 
yoktur. 

BAŞKAN — Bu maddeleri tek tek okuya
lım deniyor. 

ERSÜ VEHBİ — Yeni eklenmiş maddeleri 
okuyalım. 

BAŞKAN — Bunun madde madde okunma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 5 - 6 9 a. kadar olan maddeleri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Madde 70 
yeni bir maddedir. Hükümet teklifidr. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 71 nei mad
dede bir tabı hatası var. Beş numaralı bendin 
ikinci satırında tahsil edilenden sonra «veya 
birleştirilen» kelimeleri ilâve edilecek. 

BAŞKAN — Bu tadille maddeyi kabul eden
ler... Kabul edileli. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU RE
İSİ ARİF ARIKAN — 72 nci madde ihtilaflı 
maddelerden biridir. Komisyonda da mutlak 
ekseriyetle karar alamadık; arz ederim. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU REÎSİ 
ARİF ARIKAN — İhtilâfımız birinci fıkrada i 
seçilmiş üye adedindedir. Hükümet teklifinde 
seçilmiş üye adedi iki olarak getirildi, metinde 
ise üç idi... 

RİFAT ÖZENÇ (Maliye Temsilcisi) — Mez
kûr madde hükmü ile götürü usuller vergi
ye tâbi tutulacak, dört yüz bin civarındaki 
esnafın kazancı bu komisyon tarafından tesbit 

edilecektir. Mükellef mümessillerinin adedi 
fazla olduğu takdirde, işçilerin tatbikatı bize 
göstermiştir ki, daima tek taraflı mükellef le
hine tatbik edilmektedir. Bu, eskiden fazla bir 
mahzur teşkil etmiyordu. Çünkü mükellef ade
di mahduttu. Dört yüz bin civarındaki sanat 
ve ticaret erbabının vergileri götürü usulle 
tatbik edilecektir. İtiraz maddeleri gayet ge
nişledi. Hem esnaf teşekküllerinin mütalâaları 
alınacak, hem de bunlara itiraz hakkı verile
cektir. Bidayette matrah düşük takdir etti
rilip hiç vergi almamak durumuna düştüğü
müz için Hükümet olarak : bu komisyona hiç 
değilse iki idareci, iki mükellef temsilcinin iş
tirak ettirilmesini uygun gördük. İhtilâf ha
linde ekseriyet tehlikeye girmesin, diye dü
şündük. Zaten Hükümet azınlıkta kalınca, 
vergi alamama gibi bir tehlike ile karşılaşılmak
tadır. Mükelleflerin temsilcileri de bulunaca
ğına göre, her zaman kararlara itiraz edebilir
ler. Hükümet teklifinin kabulünü rica ediyo
ruz. 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN MÜ-
BİN BAŞAR — Ben de bu teklife katılıyorum. 
Daha önce itiraz etmiştim. Konuştuk, anlaştık, 
iltihak ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Mükellef 
delegeleri de komisyona gelecektir. Bunlar 
vergilere esas olacak, matrahları tesbit ede
ceklerdir. Hükümetten 3, mükelleflerden de 2 
kişi olarak kabul edilirse, bu şekilde nisap 
temini zor olacaktır. Hükümetin teklifi, 3 mü
kelleflerden, 2 de idareden kurulan bu 5 kişilik 
komisyonu, 2 idareden, iki mükelleften olmak 
üzere 4 kişiye indiriyor. Bu şekildeki bir ko
misyonda müzakere karar ve nisabı çok zor 
olacaktır." İkiye iki olacağı için reyler daima 
ikiye bölünecektir. 

İkincisi; başka bir hükümle (idarede bu şe
kilde reyler dağıtıldığı takdirde reisin bulun
duğu taraf tercih edilir.) demekle kararı doğ
rudan doğruya idareye bırakıyor. Böyle olur
sa bu komisyonlara ne lüzum var? 

BAŞKAN — Hükümet teklifini kimler des
tekliyor. Üç üyeden ibaresini destekliyen kim
dir? 

ARİF ARIKAN — İkimiziz efendim. 
BAŞKAN — Diğer arkadaşlar Hükümet 

teklifine iştirak ediyorlar. Arkadaşlardan sual 
sormak istiyen var mı? 
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KARAVELÜĞLCJ KÂMİL — Hangi teklif | 
pratik ve kısa zamanda neticelenirse o şekli ter- I 
eih edelim. I 

ERHAN IŞIL — Meseleyi kısa zamanda hal- j 
leder. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunun itiraz 
hakkı var mıdır? (Var sesleri) i 

BAŞKAN — Yeterlik teklifi vardır, reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet görüşünü karşıda i 
oturan iki arkadaş hariç diğerleri kabul etmek- 1 
tedir. Ülkümen ve Arıkan arkadaşlarımız ki I 
bunlar iki iki kalsın diyorlar. İzahatlarını din
lediniz. Dört üyeden kurulur şeklini kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Kâmil Karavelioğlu arkadaşımızın ikişer j 
üyeden olması hakkındaki tadil teklifini rey- I 
terinize arz ediyorum. KabuJ edenler... Etmiyen
ler'... Kabul edilmiştir. 

Reisin bulunduğu taraf ekseriyeti temin et
miş olur. 

Bu maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

73 ten 80 nei maddeye kadar aynıdır. Reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- J 
ler... Kabul edilmiştir. 

Bundan sonra değişiklik var mı 
ARİF ARIKAN — Sadece 89 ncıı madde I 

için bir şey söylemek istiyorum. Reylerde mü- I 
savat olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu ta- I 
raf ekseriyeti almış sayılır. I 

BAŞKAN — Şu halde 80 den 89 neu mad
deye kadar reylerinize arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. J 

89 ncu maddeye yeni fıkra ilâve ediyoruz : 1 
«Reyler müsavi olduğu takdirde Reisin bu- I 

Umduğu taraf ekseriyet sayılır.» I 
90 dan 92 ye kadar olan maddeleri oyu- I 

imza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 92 nei 
maddenin ikinci satırının başına «seçilmiş» ke- | 
limesi ilâve edilecektir. I 

, BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul I 
edenler,.. Kabul edilmiştir. ] 

(93 - 98 nei maddeler) j 
BAŞKAN — Bu maddeleri kabul edenler... I 

Kabul edilmiştir. I 

.196İ O : A 
[ Buyurun. 

TUNÇKANAT HAYDAR ~- Muhterem ar-
| kadaşlar, bundan evvelki t a t b i k a t t a anlıyo-
| rıız ki eskiden de bir muamele yapılmıştır. O da 
[ şudur, Türk Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve 
| Medenî kanunların ilk müzakeresi yapıldıktan 
\ sonra gerekçesi ve kanunun tümü üzerinde 
! konuşulmuş ve kül halinde kabul edilmiştir. 
! Hükümetle komisyon arasında pek fazla bir ih-
ı tilâf yoksa bu uzun kanunun tümünün kabulü

nün oya arz edilmesini teklif ederim. Günkü 
usule aykırı değildir. 

ÖZGÜR SELÂIIATTİN — Eski fikrimde 
ısrar ediyorum, devanı etsin efendim. 

KOKSAL OSMAN — Ben de arkadaşım 
gibi eski fikrimde ısrar ediyorum. 

ADNAN BAŞER — Türk Ticaret Kanunu
nun kabulü münasebetiyle eski devrin Adliye1 

Bakanı Hüseyin Avni Göktürk tarafından bir 
takrir verilmiştir. Bu takrir iki hükmü ihtiva 
ediyordu : Birincisi takdimen ve müstaceliyetle 
bu kanunun görüşülmesi, ikincisi de Adliye En
cümeninden'gelen bu kanun tasarısının kül ola
rak kabul edilmesi hakkındadır. 

KARAVELOĞLÜ KÂMİL — Arkadaşlar, 
işte dosya elimizde. 1926 tarihinde Ticaret Ka
nunu toptan müzakere edilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Bu mesele halledilmiştir, 
oylamak suretiyle. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Böyle bir usule 
gitmeden önce, İçtüzüğümüzü değiştirmek lâ-
zımgelir. içtüzüğümüzün âmir hükümlerine uy
mak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Tekrar oya koyacak değilim. 
İtiraz edilecek bir nokta bırakmıyalım. 

ARİF ARIKAN — Efendim, Hükümetle 
mutabık olmadığımız iki nokta kaldı. Diğer 
maddelerde tamamiyle mutabıkız. Zaten tasa
rının diğer maddeleri teknik ve usule mütedair
dir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yeni bir usu
le gidilmesini ben de doğru bulmuyorum. İtiraz 
etmiyorlarsa, arkadaşlar, biz de iştirak ediyo
ruz. 

Gelir Vergisi Kanununun müzakeresi ve tü
mü. arkadaşlarca kabul edildi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Teklif olarak 
arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 

tasarının 99 dan 102 nci maddesi dâhil bu kı
sımda 

Hükümetin mutabakatı var mı? 
RÎFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
Komisyon ile mutabakat halindeler. Oyunu

za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölüm 
103, 104, 105, 106. 
BAŞKAN — Mutabakat var rai! 
RÎFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
107, 108, 109. 
BAŞKAN — Bir değişiklik var mı? 
İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 109 neu 

maddede değişiklik vardır. 
BAŞKAN — Komisyon ile uyuyorlar. Mad

deler kabul edilmiştir; değişikliği okuyalım. 
(109 ncıı maddenin değişik şekli okundu.) 

BAŞKAN — 107, 108, 109 ncu maddeleri bu 
değişiklikle oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

110, 111, 112 nei maddelerde Hükümetle ko
misyon mutabık. Söz istiyen yok. Bu maddeleri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

113, 114 ncü maddelerde Selâhattin Beyin bir 
sorusu olacaktı. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Selâhattin 
Beyin suali, zaman aşımına mütedair olan bu 
hükümlerde suiistimale yol açacak bir husus 
olup olmadığı hakkındadır. Bundan bir suiisti
mal çıkarmak ihtimali yoktur. 

ÖZGÜR SELAHATTİN — Bu maddede za
man aşımı süreleri beyan edildikten sonra 2 nci 
fıkrada vergi dairesinee matrah takdiri için Tak
dir Komisyonuna başvurulması zaman aşımını 
keser denilmektedir. iBu durum tecviz edildiği* 
takdirde mükelleflerin gıyabında ve idarenin 
kendi bünyesinde tek taraflı olarak bazı muame
lelerin cereyanına sebebiyet verilmiş olacaktır. 
Zira idare zaman aşımı kaygusu ile lüzumlu veya 
lüzumsuz hallerde bir sevk fişi ile zaman aşımını 
kesebilmiş olmanın rahatlığından istifade edecek
tir. Kaldı ki, üç yahut beş yıl içinde mükellefle
rim hie tetkika tâbi tutmamış olan idareyi zaman 
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| aşımının son igünü bu imkânla teoflıiz etmek mü-
I kellefleri mağdur edeceği gibi idareyi atalete de 

alıştırmak olacaktır. Hususi hukuk nizamında 
bile yer almıyan böyle tek taraflı ve gıyapta bir 
imkân vermek alacaklının borçluyu peşinen mah
kûm edebilmesi demektir ki, teklif adaletine uy
gun değildir. ^Binaenaleyh ıbu fıkranın tamamen 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede-

| rim. 

RİFAT ÖZENÇ — Efendim, takdir sebepleri 
Vergi Usul Kanununda tasrih ve tadadedilmiştir. 
Re'sen takdir komisyonuna esasen müracaat im
kânı yoktur, idarenin tek taraflı olarak müruru 
zamanı kesmek için takdir komisyonuna müra
caat hakkı yoktur. ̂ Esasen takdir komisyonları 
idari bir kanun içinde t anlı, bir kanun içinde tak
dir ederler. Takdir işlerinin azaltılması bakımın
dan bu maddenin muihafazasını istirham ediyo
ruz. 

* BAŞKAN — Selâhattin Bey teklifini gen al
mıştır. 

113, 114 ve 116 nci maddeleri oylarınıza a iz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

116 ilâ 126 dâhil olan maddelerde mutabaka
tınız var mı? 

RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş

tir. 
127 ilâ 133 ncü maddelerde mutabakatınız 

var mı? 
RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 134 ilâ 141 nei maddelerde mutabakat 
var mı? 

RÎFAT ÖZENÇ — -Mutabıkız efendim. 
'BAŞKAN — Maddeleri kabul edenler... Ka

bul edilmiştir." 
Madde 142 ilâ 147 de mutabakatınız var mı? 

RÎFAT ÖZENÇ — -Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — Maddeleri kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — 134, 135, 141 nei 

maddeler üzerinde bir iızalh talebim vardır. 
tSMAÎL HAKKI ÜLKÜMEN — 134 ncü 

madde mükellefler nezdinde vergi ineelemesi ya* 
pan uzmanlara, icabında mükellefin mevcutlarını 

* 
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ölçmek, tartmak ve saire suretiyle, fiilî bir envan
ter yapmak salâhiyetini tanıyan ıbir maddedir. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Benim (bu mad
deye itirazım var. 

ÎSMAlL HAKKI ÜLKÜMEN — 'Envanter 
senenin her zamanında yapılabilir. Vergi tarih edi
lirken alâkalının envanteri görmesi faydalı olur. 
Kaçakçılığı önler. [Bunun masrafı da Hazineye 
aittir. Vergi incelemesini yapan memurun tasdiki 
üzerine Hazine bu masrafları yapacaktır. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Bunun iktisadi 
düzene bir tesiri olmaz mı? 

ADNAN BAŞER — işletmenin iktisadi dü
zene tesiri olur. 

ÎSMÎL HAKKİ ÜLKÜMEN — 135 nci mad
dede şu var: Hesap uzmanları ve muavinlerine 
tetkik yetkisi veriyor. Bu tetkik yetkisine ehli
yetli hesap uzmanları itiraz ediyor. Hesap uz
manları Teşkilât Kanununa göre bu yetkinin 
Maliye Bakanlığı ehliyetli uzmanlarına verilece
ği kabul edilmiştir. Ehliyetsiz bir uzman değil, 
ehliyeti Maliye Bakanlığı tarafından tasdik 
edilmiş hesap uzman ve muavinlerine yetki ve
rilmiş. Bu maddenin aynen kalmasında bir mah
zur görmedik. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Ehliyet vermek 
için imtihandan geçiriliyor mu? 

ADNAN BAŞER — Hesap uzman muavin
leri 3 senelik bir devrede yetişir. 3 sene sonun
da imtihana jTİrer. Vekâlet iki sene inceleme 
yetkisi verebilir. Re^sen inceleme yapmadan 
imtihana girmeye imkân yoktur. 

ÖZGÜR SELİHATTÎN — İmtihanı niçin 
kabul ediyoruz? 

ADNAN BAŞER — Ehliyet imtihanı yal
nız bilgi bakımından değildir; her bakımdan bu 
şahsı ölçmek için yapılır. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Yetkililer tara
fından tetkik edilmesi lâzımdır. , 

BAŞKAN — Bu madde zaten oylanmıştı. 
Gerek resaıî defterin kaldırılması, raporla

rın mükellefe tebliğ ettirilmesi. 
: Hükümet uyuyor mu? 

RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
142, 143, 144, 145, 146, 147 nci maddeleri 

kabul edenler.... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Dördüncü bölüm. Madde 152 

ye kadar 152 dâhil. Mutabakat var mı? 
RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
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BAŞKAN — Maddeleri kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 
Birinci bölümde madde 156 ya kadar, 156 

dâhil. Mutabakat var mı? 
RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — Maddeleri kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 
İkinci bölümde 'mutabakat var mı? 
RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Üçüncü bölüm madde 164 e kadar, 164 dâhil 

mutabakat var mı? 

RIFAT ÖZENÇ —• Mutabıkız efendim. 
Madde 165 ten 167 ye kadar, 167 dâhil 

mutabakatınız var mı? 
RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
Madde 167 ye kadar kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. 
5. nci bölüm, 170 nci maddeye kadar Hükü

metle komisyon mutabık. Söz istiyen yok. Bu 
maddeleri oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

171 nci maddeden 209 ncu maddeye kadar 
Hükümetle komisyon mutabık. Söz istiyen yok. 
Bu maddeleri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

212 nci maddeden 246 nci maddeye kadar, 
Hükümet ve komisyon mutabıktır. Bu madde
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım madde 268 dâhil, mutabakatı
nız var mı? 

RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 269 dan 290 dâhil söz istiyen var 

mı? 
İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — 282 nci 

maddenin son satırında «aktifieştirme» siline
cektir. Bu kelimenin kaldırılması lâzımdır. Aksi 
halde bir kısım mükellef istifade edebilecektir. 

BAŞKAN — Hükümet? 
RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — 282 nci maddedeki aktif leş-

tirme silinmek suretiyle bu maddeleri kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm, madde 291 den 298 e kadar 
, mutabık mısınız? 
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RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Kabul edenler... . Kabul edil

miştir. 
İkinci kısır;» birinci bölüm, madde 307 ye 

kadar, 307 dâhil. Mutabık mısınız? 
RİFAT ÖZFNO — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Bu maddeleri kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
312 ııci maddeden 325 nci maddeye kadar, 

Hükümetle komisyon mutabık. Maddeler hak
kında söz istiyen yok. Maddeleri oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Efendim, 
326 ncı maddeden, demin yaptığımız tadilâta 
mütenazır olarak, «aktifleştirilen» kelimesinin 
çıkarılması lâzım. 

327 nci maddede, «bedeli olarak aktifleşti
rilen giderler» yerine «bedelleri», şeklinde bir 
değişiklik olacak. 

BAŞKAN — 326 ve 327 nci maddeleri bu 
redaksiyonu şekliyle oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32& nci maddeden 330 ncu maddeye kadar 
Hükümetle komisyon mutabık. Maddeler hak
kında söz istiyen yok. Maddeleri oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 331 nci maddeden 356 ncı mad
deye kadar Hükümet ve komisyon mutabıktır. 
Bu maddeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü bölüm madde 357 hakkında söz isti
yen var mı? 

ARİF ARTKAN — 357 nci maddenin 7 nu
maralı son fıkrası üzerinde Hükümetle mutaba
kat yoktur. 

BAŞKAN — İzah eder misiniz? 
RİFAT ÖZENÇ — Efendim, maddenin mev

zuu, hileli vergi suçları, çift defter tutma, mev
hum hesaplar açma gibi kaçakçılık suçlariyle 
ilgilidir. Hükümet tasarısının 357 nci madde
sinde 7 numaralı bent mevcut değildi. Komis
yon 7 numara U bendi ilâve etmiştir. Ceza ola
rak üç kat vergi cezası gayet ağır bir cezadır. 
Herhalde hafif bir ceza ile tecziye edilmesi uy
gun olur. 7 nci bent «Bir vergilendirme dönemi 
içinde toplamı 20 bin lirayı aşan satış bedeli ve 
beş bin lirayı aşan ücret, faiz, komisyon, işti-
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rak kazancı, kira bedeli gibi hasılata, kazanç 
ve iratları bu kanuna göre tutulması mecburi 
defterlerden hiçbirine kaydetmemek ve beyan
namede de göstermemek. (Beyanname verilme
miş olması halinde hasılat kazanç ve iratlar 
beyannamede gösterilmemiş sayılır.)» şeklinde
dir. 

Bu hal karşısında bunlardan üç kat vergi 
cezası almmaVla 'beraber bir de hapis cezası ile 
tecziye edileceklerdir, hüküm umumidir. 

Milyonlarca liralık iş yapan bir kimsenin 
gözünden beş bin liralık bir hasılat, eseri zü
hul olarak kaçabilir. Bunu kaydetmemiş olmak
la beraber; beyannamede de göstermemiş ola
bilir. Üç kat cezadan başka bir de hapis ile tec
ziyesi cihetine gidildi mi bu kimsenin suçu ile 
cezası arasındaki nisbetsizlik mütalâaya değer 
ki biz ayrıca hapis cezası ile tecziyesini uygun 
bulmuyoruz. Eskiden böyle bir miktar beyan
nameye ilâve edildiğinde beyannamedeki gelir 
yüzdesini tâyin etmek sureti ile yüzde on, on 
beş beyan ettiği gelirle ve yüzde nisbeti tâyin 
edilmek suretiyle eskiden olduğu şekilde kabul 
edilmesini teküf ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Efendim, 
arkadaşımızın izah ettiği noksan beyan doğru
dan doğruya defterlere yazıp da beyannamede gös
termediği 10 bin lirayı aşan miktarlar içindir. Bu 
bir nevi çift defter tutmaktır. Kastı meydan
dadır. Biz noksan beyanı kasta makruri ve ver
gi kaçırmaya matuf bir suç olarak gördük ve 
bunu müeyyidelendirdik. Beyannameye yazıl
mamıştır, ama defterde mevcuttur. Hesap ve
ya ihbarla veya bu şekilde bir vesika ele geçi
rilerek bu meydana çıkar. Bunu büsbütün or
tadan kaldırmamak için buraya daha ağırlaş
tırmak suretiyle koyduk. Deftere yazmadığı, 
beyannamesine yazmadığı takdirde ceza verile
cektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Komisyonda 
bir ihtilâf var mıdır? 

ARİF ARIKAN — İttifakla karar alınmış
tır. Eski hükümde 10 bin liraya kadar olanlar
da ceza tesbit ediyordu. Biz bunu 20 bin lira
ya çıkardık. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar, vergi kaçakçılığını nasıl müeyyide
lere bağlarsanız bağlayın bunun açık kapılan
ın buluyorlar. İstanbul'da G-ürün Han vardır. 
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Bu han bir milyon lira kâr getirmesine rağmen 
ııâlâ vergi vermemektedir. Tapuda arsa olarak 
•görülmektedir. Bu adamlar bir kuruş vergi ver
memektedir. Bunun vergi kaçakçılığı dört mil
yonu aşmıştır. Bunların misali bir tane. değil* 
dir, pek çok vardır. Bunları tehdideden para 
cezası değildir, daıha ziyade hapis kendilerini 
koılkutmaktadır. Hapse girdikleri zaman haysi
yet ve şereflerinin mahvolacağından korkarlar. 
Bu bakımdan hapsedilmeleri uygun olacaktır. 

KARAVELÎOĞLÜ KÂMİL — Vergi kaçak
çılığım önlemek için bulunması gereken bir mü
eyyidedir, aynen kalmasını rica ederim. 

ERSÜ VEHBİ — Çok büyük müesseselerin 
hâsılatı, beyefendinin de söyledikleri gibi, bu 
şekilde gösterilmiyor. Bunlar hesaplarım, işle
rini buna göre uyduruyorlar. Fakat bâzı tüc
carlar vardır ki, bunların defterlerini gayri
müslimler tutmaktadır. İstanbul'da bir kauçuk 
sanayii ile uğraşan bir tüccar vardır, bunun def
terindeki yanlışlıklar için hapis koyduk mu, bu
nun bütün meslekî hayatına son verilmiş ola
caktır. 

Çok fazlası ile azı arasında bir fark yoktur 
dendi. Yanlışlıkla olduğuna kanaat getirilecek 
dosyalar varsa bunları yalnız para cezası ile ce
zalandırmak daha uygun geliyor bana. 

ADNAN BAŞER — Mahkemelerimiz o ka
dar geniş takdir haikkı kullanıyorlar ki, 51 den 
beri bir çoklarını mahkemeye sevk ettik, fakat 
mahkûm ettiremedik. 

RİFAT ÖZENÇ .— Efendim bu fiil cezasız 
kalmıyor. Kaçırdığının 3 mislini ceza olarak 
ödüyor. Kaza mercileri zaten bu fiil için, Ad
nan Beyin dediği gibi, ceza vermiyorlar. Bura
ya »böyle bir hüküm konması, tatbikatta hükmü 
zaafa uğratacaktır. 

Çift defter tutma gibi bir şey olursa ilgili 
makamlar bunu tafeibediyor. Mükellef «Ben bir 
hata isledim, unuttum, deftere geçmedim» diyor 
ve buna ceza verilmiyor. Büyük müesseseler için 
böyle bir hata mevzuubahis olamaz. Bu küçük 
müesseselerin durumunu ağırlaştırmaktadır. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Yanılmak 
İıali. Mükellefin her zaman yanıldığı hususları 
zamanında bildirmeli ve yanıldığı miktarı öde
mek suretiyle cezadan kurtulması mümkündür. 
Yalnız her ay için % 2 ceza, alınır, başka bir şey 
yoktur. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Bir şey sor

mak istiyorum. Vergi kaçakçısı yakalandığı za
man hesap uzmanı tarafından bu şahıs hakkında 
ne muamele yapılacaktır? 

RİFAT ÖZENÇ — İki usul var. Birisi usul 
cezası, ikincisi kaçakçılık cezası. Bir de vergi 
cezası, verginin üç. katı halinde'alınmaktır. Es
kiden böyle bir kaçakçılık takdir komisyonu
na gidiyor ve takdir komisyonundan karar alını
yor ve bu suretle kesinleşiyordu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Takdir komis
yonu kimlerden kuruludur, kimlerdir <? 

RİFAT ÖZENÇ — Takdir komisyonları 
bundan evvelki maddelerde geçmiştir. Takdir 
komisyonları muvazzaf veya müntahaptır. Geçi
ci komisyonlardır. Müntahap geçici komisyon
lar mahallin en büyük malmemurunun seçilme
si ile üç kişilik, üç üyelik bir heyetten teşekkül 
etmektedir. Esasen takdir komisyonlarından* ka
rar almak işi iyi işlemediği için şimdi tadileiı, 
takdir komisyonuna gitmenin doğru olmadığını 
kabul ettik. 

Binaenaleyh vergi kaçakçılığı tesbit edilirse 
doğrudan doğruya üç kat nisbetinde ceza kes
meyi kabul ederek, mükellefe tebliğ edeceğiz 
ve mükellef de mercilere itiraz edebilecektir. İti
raz komisyonuna, Temyiz Komisyonuna ve ni
hayet Şûrayı Devlete gidebilecektir, bu vergi 
cezası için. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Vergi kaçakçı
lığı uzmanlar tarafından tesbit olunan kimseler 
bunlardan yakalarını kurtarmak imkânını, açık 
kapılarını bulmaktadırlar. Her ne kadar böyle 
ise de birinden yakasını kurtarsa da, diğerinden 
knrtaramıyac aklardır. 

Muhterem, arkadaşlar, kaçakçılığın tesbiti 
uzun bir mesaiyi ieabettirmekte, bazan üç beş 
sene takipten sonra da yine netice alınmakta
dır. Devlet Hazinesi de bundan bir damla fay
dalanamamaktadır. Bu kanunun tedvin edilme
si ile açık kapıların bir kısmı kapanmış olacak
tır. Bu bakımdan huzurunuza gelen tasarının 
bu maddesinin de kabul edilmesini rica ede
ceğim. 

YILDIZ AHMET — Kifayet teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. 
357 nci maddenin, Hükümet tasalısının ye

dinci fıkrası mevcut değildir. İktisat Komisyu-
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mı yedinci fıkrayı tadil teklifiyle huzumnuza 
gelmiştir. Teklifin lehinde ve aleyhinde konu
şuldu. 357 nci maddeye 7 nci fıkra ilâve edilme
si şeklinde olan komisyon teklifi veçhile mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

358 nci maddeden 382 nci maddeye kadar 
Hükümetle komisyon .mutabakat halinde, Bu 
maddeler hakkında söz istiyen yok. Maddeleri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

383 ncü maddeden 388 nci maddeye kadar 
Hükümetle komisyon mutabık. Yalnız 385 nci 
maddede selâhattin Beyin bir suali var. 

tSMAÎL HAKKI ÜLKÜMEN — Bu madde 
vergi incelemesi yapan hesap uzmanları veya diğer 
kontrol memurlarının dinlenmeyi talebetmesi ha
linde bu talebin vergi dairesince komisyona bil
dirilmesine ve incelemeyi yapanın yazı ile vere
ceği izahatın dinleme yerine geçeceğine müte
dair bir maddedir. Bu hüküm Avukatlık Kanu
nuna muhalif gibi görülür. Vergi daireleri umu
miyetle çok mahmul olduğu ve Hazine avukat
ları vergi daireleri kadar salahiyetli bulunma
dıkları için, vergi dairelerini tenvir ediyorlar. 
250 sayfalık bir raporu avukat teker teker oku
yup da başaramadığı için, yalnız itiraza muka
bil karşı tarafa aynı hakkı tanır. Mükellef de 
muhasibini gönderir. Bizce bir mahzura yoktur, 
böyle bir tadil kabul edilebilir. Hükümette böy
le bir teklif getirmişti, buradan çıkarıldı. Yük
sek Heyetiniz arzu buyurursa tekrar ilâve edi
lebilir. Kendi memurunun izahat vemıesi hak
kı tanınabilir. 

ARÎF AEIKAN — Bugün tatbikat böyledir. 
Hükümet mükellefin muhasibinin izahatını din
lemektedir. Ayrıca Yüksek Heyetinize sunulmak 
üzere serbest hesap uzmanları hakkında bir ka
nun vardır. Orada mükellefe daha geniş imkân
lar sağlıyan hükümler vardır. Bu bakımdan bu
günkü tatbikatta olan bir şeyin buraya tekrar 
konmasını lüzumlu görmedik, maddeye böyle 
bir hüküm ilâve etmedik. Arzu buyurulursa o da 
yazılabilir. 

BAŞKAN — Hükümet Sözcüsü. 
RlFAT ÖZENO — Mükellefin muhasebecisi

nin gelmesi lrabul edilmemiştir. Komisyonun 
yapmış olduğu inceleme sonunda çıkarılmış, mu
cip sebepleri de bakanlığımız uygun -bulmuştur. 
Komisvon da iştirak ediyor, 
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Karar Heyetinizindir. 
ADNAN BAŞMfc — Kabul edilmesinde bir 

maihzur yoktur. Mükellefin yetkili bir memuru 
komisyonda bulunabilir, komisyona izahat verir. 

• Bunun temsil hakkı yoktur, fbu hak avukatlara 
aittir, izahat için bulunabilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifini lütfen (uçur mu
sunuz? 385 hci maddenin neresine konacaktır. 

385 nci maddenin ikinci fıkrası : 
«Beyan üzerinden alman vergilerde tar

ha mesnet olan incelemeyi yapmış olanın 
dinlemeyi talebetmesi halinde jbu talep ver
gi dairesi vasıtasiyle komisyona bildirilir. Bu bil
dirme üzerine incelemi yapanın yazı ile verece
ği izahat dinleme yerine geçer.» şeklinde ilâve 
olacaktır. Mükellefe halk verir şekilde tadil edile
cektir. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Efendim; ma
lûmları okluğu üzere, avukatlar hesap uzmanları 

. kadar işi anlamadıklarına göre acaba vergi uz
manlarına daha fazla yetki verilemez miydi? 

ÎSMAÎL HAKKI ÜLKÜMEN —Bumadde 
vergi uzmanlarının yaptıkları tetkikleri komisyon
lara izah etmelerini - talep ettikleri takdirde -
mümkün kılan bir maddedir. Yazılı izahat, din
leme yerine geçebilecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İtiraz Komis
yonumda vergi uzananının muıhaıkkaik surette bu
lunması lâzımıdır. 

ISMAÎL HAKKI ÜLKÜMEN — Her zaman 
bulunamaz. Turneye çıkmış olur. Başka bir mem
lekette tetkik yapmakta bulunur. Onun için yazı
lı izafet, dinleme yerine geçecektir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, incelemeyi ya
pan talep ettiği takdirde dinlenmesi mecbur olu
yor. Bu bakımdan aşağı - yukarı dinlemek mecbu
ri gibi oluyor. Hesap Uzmanı veya maliyeci tara
fından komisyonlara itiraz vâki olursa, dinlenmek 
müracaatı vâki olursa, dinler. Bu ibak] nidan en
dişeleri büyük mikyasta azalmış olur. 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan tadille bu 
(maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler-.. 
Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

>38'8 nci ınaddeden 396 nci maddeye kadar Hü
kümet ve komisyon mutabakat halindedir. Bu 
maddeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

397 nc'i maddede Selâhattin Beyin sorusu 
vardır. 
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İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Mükellefe 

hak tanıyan 385 racl maddede yapılan tadil bura
da da yapılacaktır. 

BAŞKAN — 397 nei maddede ıbu tadil yapıl
mak suretiyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

398 den 405 inci maddeye kadar Hükümet ve 
komisyon mutabıktır. Maddeleri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

RİFAT ÖZENO — 406 neı maddede bir bu-
sus var. 

Efendim, Danıştaya baş, vurulmaktadır. 
Maddeye göre Temyiz Komisyonunun kararı 

aleyhine Danıştaya gidebilmek için Maliye Baı-
kanllığıınm muvafakati alı nacaktır. Bu muvafakat 
ali'n'madan vergi dairesi Danıştaya gidemez. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre bir kayıt da-
ılıa ilave edilmiştir. Muvafakat ancak kanuni hü
kümlere açık bir surette aykırı bulunan bir gö
rev dışında ittibaız edilmiş, Temyiz Komisyonu 
kararları hakkındadır. Bunun takdiri de tered
düdü mucibolaaı Ibir keyfiyettir. Bu şekilde ve
rilen muvafakatin muallel olması lâzımdır. Bu 
ibakıandan komisyon itiraz etiti ve çıkardık. 

İkinci nokta; her halükârda Temyiz Komisyo
nu kararı aleyihine Danıştaya gitmek için Maliye 
Vekâletinin muvafakati şart koşuluyor. Bu tat
bikatta zorluktan .başika bir netice tevlidetmiyor. 
Vergi Dairesıi Müdürü yaptığı bütün tasarruf
lardan dolayı mesuldür. Bu salâhiyet vergi dai
relerine devred'ilımelidir.. 'Sonra Danıştaya mü
racaat ısüresi 90 gündür. Mal'iye Vekâleti bu müd
det zarfında teşkilât itibariyle -muvafakat için 
Ibir tetkikat yapamaz. Bunun için de <b'ir formü
le göre bunu Danıştaya havale edecektir. Bu da 
'bir netice tevlidetmiyecektir. Bu sebeplerle biz, 
'bu salâhiyeti vergi dairelerine vermek için bir 
kayıt koymuştuk. Bu zaruridir. Ya bu >salâilıiye-
t'i doğrudan doğruya vergi dairesine bırakalım 
veyahut da Maliye Bakanlığı bu salâhiyeti ver
gi dairesine ve mahallî teşkilâta bırakabilsin. 

İSMAİL HAKKI ÜLKÜMEN — Efendim, 
bu madde Devlet Şûrasında şimdiye kadar iş-
lenıiyen tarafları düzelmek için konmuş bir 
hükmü ihtiva ediyor. Bu da vergi dairelerinin 
Maliye Vekâletinin muvafakatini almaksızın 
temyiz komisyonu aleyhine dâva açmaması e»a 
sına görç hazırlanmış bir hükümdür. İdare her 
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karar için Devlet Şûrasına gelmektedir. Ben
denizin dairesinde 14 bin tane dosya vardır. 
Vergi dairelerinin açtığı dâvalara verilen ka
rarların •% 90 - 95 i retle neticelendirilmiş, % 
5 lehde karar almışlardır. Bu vaziyet de gös
termektedir ki, kanuni olan veya olmıyan her 
hâdiseyi son mercie kadar götürmek zarureti
ni duymaktadırlar. Bu. zaruretle vergi daire
leri Maliye Bakanlığına başvuruyor, Maliye 
Bakanlığı da matbu olan bir kâğıtla, imzala
yıp gönderiyor. Bu suretle de Maliye Bakan
lığı muvafakat vermiş oluyor. Esas kanunda 
istihdaf edilen gaye kaybolmuştur. Gaye, 
prensip meselesindedir, kanuna aykırı olan 
dâvaların Devlet-Şûrasına gidebilmesidir. Tem
yiz komisyonu, dâva vergi dairesi aleyhine 
açılmışsa bu kararla iktifa etmekte. On sene
dir Maliye Bakanlığı, bizzat kanunu hazırlı-
yan makam bunu benimsememiş, işletememiş-
tir. Şimdi bu işi vergi dairelerine vermek su
retiyle işin içinde sıyrılmak ister. 

Vergi dairesi müdürleri her zaman niçin 
bu karar için Devlet Şûrasına dâva açmadın 
sualine muhatabolacağından endişe edecektir 
ve böyle bir- düşüncenin önüne geçilcmiyeeck-
tir. 

Vergi dairesi takdir hakkını kullanmış, 
temyizden de geçmiştir. Tatbikat 'göstermiştir 
ki bundan da vazgeçmiyecektir ve çok haklı 
kararlar aleyhine dâva açılmaktadır Ben hay
ret ediyorum, Maliye Vekâleti bu dâvalara na
sıl muvafakat veriyor? Büsbütün kaldırmalı 
bunu. Vergi dairesi istediği dâvayı açsın, ne 
zaman karara bağlanabilirse, 5 senede mi, 10 
senede mi, karara bağlansın. 

Bu bakımdan bendenizin son olarak mâru
zâtım : Bu muvafakati Maliye Vekâleti pren
sip meselesi haline getirsin, iyice tetkik edip 
kendisi takdir etsin. Temyiz komisyonu Mali
ye Vekâletinin kendi dairesidir. Kendi ele
manlarının verdiği karar için Şûrayı Devlete 
dâva açar. 

Maliye Vekâleti ya bu işi ciddiye alıp bir 
prensibe göre halletsin. Ya da bunu tamamen 
kaldıralım. Zira hiçbir amelî faydası olmıya-
eaktır. 

ARİF ARIKAN — Efendim, bu mevzuda 
Danıştay yüksek içtihat mahkemesi olarak dâ
vayı tetkik etmektedir. Lâalettâyin dâva mer-
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cîi olarak değil bir prensip ihtilâfını tetkik et
mek durumundadır. Vaziyet budur. Kendisin
den evvel iki kademe tetkik etmiş, karar ver
miştir. Bir kazai organ mensubu olarak şunu 
kaydedelim ki, Maliye Vekâletinin tetkikinden 
biz de şikâyetçiyiz. Malîye Vekâleti sadece 
prensip meselelerini Danıştayda münakaşa mev- i 
zuu yapması lâzımgelirken her hâdiseyi Da- ; 
nıştaya kadar götürmektedir. Aksi istika- i 
mette gidilmektedir. Şunu ayrıca ilâve edelim S 
ki, Temyiz Komisyonunun kararları aslında ta
raflara tebliğ edilir bir nüshası dosyasına ko- ı 
nur. İdareye kolaylık olsun diye Temyiz Umu
mi Heyetinde karar tekevvün edince birisi I 
varidata tevdi olunur. İdari dâvaları muvazi \ 
olarak 90 günden evvel mühim mevzularda 
Maliye Vekâleti 90 günden evvel mevzua mut
tali olduğu halde maalesef işi merciine sevk 
etmemekte ve dosyasında uyutup tetkik etme
den bırakmaktadır. Sonra da Maliye Vekâleti ı 
mercilerden şikâyet etmektedir. Kendi vazife
sini yapmıyor haksız yere sadece mükellefleri ı 
tazyika devam ediyor. Sayın Yarbayım başka ! 
bir misal verdiler. Maliye Vekâleti sonuna ka- < 
dar mükellefi tazyikten başka gaye gütmüyor. J 
Biz diyoruz ki Maliye Vekâleti bunları tetkik \ 
etsin sadece prensip mevzularında dâva aç
mak yoluna gitsin. 

RİFAT ÖZELÇl — Kısaca arz edeyim : 
Bu teklifi yapıyoruz. Eğer bütün Temyiz Ko
misyonundan çikan kararlar aleyhine Danışta-
ya başvurulacak olursa bütün bunların dosya
ları Maliye Bakanlığına gelecek, Bakanlık da 
tam olarak bu işin içinden çıkamıyacaktır. 
Çünkü takat ve teşkilâtı founa müsait değildir. 
Bu işin hacminin daraltılması lâzımdır. Biz bu 
mevzuda tatbiki kabil hükümler getirmek gay
reti içinde bulunmaktayız. Yoksa kendi kendir 
mizi tenkid etmek gibi 'bir gayemiz yoktur. 

BAŞKAN — Anladığıma göre bunu şu şe
kilde hulâsa etmek mümkündür. Bir kere vergi 
dairelerinde yapılan itirazlar şimdiye kadar 
cari usullere göre Maliye Bakanlığına gelmek
tedir. Yani evvelâ Vergi İtiraz Komisyonuna, 
sonra Temyiz Komisyonuna gelmektedir. Bura
dan çîkdıktan sonra (bir kısım dâvalar Danış-
taya gönderilir. Maliye Bakanlığı da »bunu ka
bul etmektedir. Mademki bu işi Temyiz Komis-
yonu yapamıyor, öyle ise doğrudan doğruya ! 
vergi dairesinden Danıştaya gitsin deniyor. ! 
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Yani Temyiz Komisyonu zaten vazifesini yapa
mıyor mu? 

ARİF ARIKAN — Hayır efendim, Temyiz 
Komisyonu vazifesini yapamıyor değil, Danışta
ya başvurmak söz konusu. Hakkın teslim edil
mediği iddiasiyle Danıştaya gidilecek, istenen 
şey; vergi dairesinin, *böyle her hâdise dolayı-
siyle Danıştaya götürülmemesidir. Hükümet 
teklifi kabul edilecek olursa; yarın bir teftiş, 
kontrol yapıldığında, «Niçin Temyiz Komisyonu 
aleyhine Danıştaya dâva açmadınız?)» sorusu 
endişesiyle bu meseleler Danıştaya götürülecek
tir. 

Şimdi burada bütün mesele; bir teklif yapı
lırsa, siz prensip meselelerini Danıştaya gönde
rilmek, götürülmek üzere 'bana bildirirsiniz. 
Ben dâva açıp açmamak üzerinde bir tetkik ya
payım denirse, bu takdirde yük hafifler. Ba
kanlık böyle demiyor, siz bütün dâvaları; me
seleleri (bana aksettirin diyor. Onun için Bakan
lık bu işin altından kalkamıyor efendim. Bu 
işi yapamadığı için, nevema işle alâkası yokmuş 
gibi içinden sıyrılıyor. Danıştaym ilgili şube 
müdürü diyor ki, bana gelen şu kadar bin dos
yadan % 95 ni bu sebeplerle reddediyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyon ve Hükümetin görüşünü 
kısaca lütfedin. 

RİFAT ÖZENÇ — Komisyon Hükümet tek
lifinin bir noktasını kabul etmemiştir. 

ARİF ARIKAN — Efendim, burada biz be
lediye ve vergi dairelerinin dâva açamıyacak-
ları hakkında 'bir hüküm getiriyoruz. Hükümet 
buna muvafakat etmiyor. Buradaki fıkrada 
(Vergi daireleri Maliye Bakanlığının, özel ida
re ve belediyeler valinin muvafakati olmadan 
Temyiz dâvası açamazlar) diyoruz. 

BAŞKAN — Siz açamaz diyorsunuz, Hükü
met açar diyor. 

Hükümet tasarısını benimsiyen 'arkadaşımız 
var mı? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Ben be
nimsiyorum. 

BAŞKAN — O halde Hükümet tasarısını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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ARİF ARIKAN — Burada bir tabı hatası 1 

vardır efendim. îkinci fıkradaki (ve belediye) I 
kelimeleri çıkacak, buna mukabil bir de ilâve I 
var : îkinci fıkranın üçüncü satırındaki hare- I 
lar kelimesinden sonra (ile 3 000 lirayı aşmı- I 
yan belediye gelirleri) kelimeleri ilâve edilecek. I 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadilleri ile ve I 
muvakkat yetki dışında verilmekte olan kısım I 
silinerek oyunuza arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

Bu üçüncü bölüm, yani 401 - 406 ncı mad- I 
deler hakkında söz istiyen?.. Yok. Bu madde- I 
leri oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. I 

407 - 413 ncü maddeler hakkında söz isti
yen?.. Yok. Komisyon mutabık. Maddeleri oya I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

414 - 415 nci maddeler hakkında söz istiyen?.. i 
Yok. Komisyon mutabık. Maddeleri oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

Geçici 1 - 8 nci maddeler hakkında söz isti
yen?.. Yok. Komisyon mutabık. Maddeleri oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

Efendim, geçici dokuzuncu maddeyi son şek
liyle okuyoruz : 

• (Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hak
kında, ibu kanunun vergi hatalarına ve bunların 
düzeltilmesine ve vergi ihtilâflarına mütaallik 
hükümleri yayımı tarihinden ve diğer hükümleri I 
1 'Ocak 1&63 tarihinden başlıyarak uygulanır.) 

Hükümet, mutaibık. Madde hakkında SÖK isti
yen?.. Yok. 

Maddeyi bu okunan son şekliyle oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 416 — Bu kanun 1 Ocak 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. } 

ARİF ARIKAN — Biz kanunun daha evvel 
çıkarılacağını ümidetmiştik, o sebeple 1 Ocak de
miştik. Halbuki müddet ıgeçtiğinden bunun yayı
mı tarihinden) diye değiştirilmesini istiyoruz. j 

AKİF ÖZENÇ — Bu aynı zamanda defter 
işidir, sene başı itibariyle hesaplar açılır. Bu se
beple aynen kalması icabeder. 

BAŞKAN — Maddeyi olduğu giibi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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MADDE 417. — Bu kanun 'hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

(Riyaset Makamına Koksal Osman geçti.) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

9. — Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay'dar'ın 
Uçuş, yıpranma tazminatı kanunu teklifi ve "Gü
venlik ve İktisat komisyonlarından müteşekkil 
Karma Komisyon raporu (2/167) (1) 

BAŞKAN — Teklifin komisyon sözcüsüne söz 
veriyorum. 

TOTÇKANAT HAYDAR — Muhterem arka
daşlar, malûmunuz olduğu üzere, havacılarımıza 
yıpranmaları karşılığı olara|; bir tazminat verili
yor. 

Bunun tarihçesi çok uzundur, havacılığı
mızın başladığı günden bugüne kadar devam 
edegelmiştir. Bütün dünya memleketlerinde 
bu yorucu meslek mensuplarına, - bilhassa sağ
lam insanlar seçilebilmek için - bu nevi tatzmi-
nat tanınmış ve bu kimselerin hayatlarını nor
mal şekilde idame ettirebilmeleri için bu taz
minata hak kazandıkları kabul edilmiştir. Top
çu pilotları arkadaşlarımızla hava kuvvetleri
nin uzun senelerden beri müşkülü olan % 40 
durumunu da bu vesile ile huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. Eskiden beri jetlerde uçuş 
yapanlara verilmekte olan % 40 nisbetindeki 
tazminat, bir albayın uçuş maaşı esas alınmak 
suretiyle hesaplanarak, âdil esaslara bağlan
mış ve huzurunuza getirilmiş bulunuyor. An
cak, daha ziyade, uçuş yapan ve kendilerinden 
büyük fedakârlık beklediğimiz genç pilotlara 
bu teklif ile daha fazla uçuş tazminatı verilecek 
ve fakat yukarı çıktıkça yıpranmalara muka
bil artışlar daha tedricî olarak intikal ettirile
cektir. Yüksek huzurunuza getirilen bu kanun 
kabul edildiği takdirde, Hava kuvvetlerimize 
büyük bir huzur getirecektir. Kanunun % 40 

(1) 175 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. Ancak teklif kanun haline gelmemiş bulun
maktadır, 
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îar kısmı hiçbir külfet yüklememektedir. Son
ra, yapılmış olan bir değişiklikle, maaşlarda 
intibak önlenmiş oldu ve bu şekilde pilotlar 
mağdur duruma düştü. Şimdi, bu kanunla pi
lotların maaşları % 100 artırılmış olmuyor. Bir
az evvel de arz ettiğim gibi adaletsizlik kaldı-
ıılmış oluyor. Esasen pervaneli pilotlara şim
diye kadar maaşlarının % 80 üzerinden tazmi
nat verilmesi kabul edilmişti. Fakat Maliye 
Vekâleti buna da bir kulp bulduğu için Sunayı 
Devlete müracaat olunmuş ve çıkan kararla bu 
pilotlara % 80 tazminat verilmesi katîleşmişti. 
Bu suretle jet pilotlariyle pervaneli pilotlar 
arasında % 80 nakıs % 50 yani % 30 gibi bir 
fark hâsıl olduğundan bu kanunla bu fark or
tadan (kaldırılmış olacaktır. 

Kanunun müstacelen müzakere edilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN -— Kanunun tümünü okutup on
dan sonra üzerinde müzakere açılmasını veya 
doğrudan doğruya maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. 

EBSÜ VEHBÎ — Efendim, havacı, denizci 
ve diğer teknik sınıf arkadaşlarımızın çalışma 
şartlarının ağırlığını yakînen bilen bir arkada
şınızım. Bu sebeple 'kendilerine bu tazminatla
rın verilmesMn yüzde yüz lehindeyim. Şu an 
için psikolojik bir noktadan, her üç sınıfa men
sup arkadaşlara hitabediyorum. Bu devrede, 
ihtilâl psikozu içinde birçok aslı olmıyan haber
ler çıkmakta, bilhassa subay zümresinin fikir
lerini bulandırmaktadır. Havacı arkadaşları
mızla bir karacının mukayesesini yapmak isti
yorum. 

Bir havaeı albajy 2 000 lira, bir kara albayı 
1 250 lira maaş almaktadır. Bugün iUk plân
da ele alınması gereken husus, umumi barem 
isteminin hazırlanması ve bunun tahakkuk 
ettirilmesidir. Bununla birlikte bu tazminatla
rın ele alınmaması şeklinde bir fikrin müdafaa
sını yaptığımı zannetmemenizi rica ederim. Bu 
mesele ele alınmalıdır. Yalnız benim için en 
mühim husus, psikolojik husustur. Çünkü ya
pılan iş mahdut zümrelere atfedilecek ve bu
nun birçok menfi akisleri olacaktır. Bunun ne 
kadar yerinde ve lüzumlu olduğunu sözümün 
başında ifade etmiştim. Arkadaşlarımdan rica 
ederim, bu anlayışı gösterslinler. Bu meseleyi 
umumi barem sistemi halledildikten sonra ale 
frimak çok daha münasip olacaktır, Şunu da 
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bilhassa arkadaşlarımızın kafalarından silmesi 
lâzım ki, Kurucu Meclis psikozu hiçbir zaman 
yer etmemelidir. Biz, Kurucu Meclis kurulduk
tan sonra da memleketin hayrına olan kanun
ların çıkarılmasını sağlıyâeağımız gibi, hay
rına olmıyanlarm da çkarılmamasmı sağlarız. 
Fakat, bu kanunun öncelikle çıkarılmasına iti
raz ediyorum. Bunun yeri ve zamanı barcjhı 
kanunu çıkarılırken olmalıdır. Bunun dışında, 
böyle bir kanunun çıkarılması birçok polemik
lere yol açar ve bizi rencide eder. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efeııddm, 

şimdi, bu kanunda derpiş edilen malî külfet ne
dir ve eski kanuna göre bu külfet nedir t Ya
ni, 1960 ta ne harcanmıştır ve 1961 de ne har
canacaktır? 

1960 bütçesimden ms kadar sarf edildiğini ve 
1961 bütçesinde ne miktar tahsisat almacağiiiu 
öğrenmek isıterim. 

HV. Alb. FEYZİ ARSLAN — 1960 yılında 
hava kuvvetlerine tazminat namı altında tahsis 
edilmiş olan mıiktâr 17 421 466 fadır. Teklif 
edilüen tasarı ile 1961 yılında bu miktar 20 878 592 
lira olacaktır. Aradaki fark 3 457 126 liradır. 
Uçmıyan subay, hiçbir tazminat almamıştı*, bun
dan sonra da almayacaktır. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlar, ben de Veh
bi arkadaşımın kanaatine katılıyorum. Buradaki 
tasarı, büyük reaksiyonlara sebebiyet verecek 
mahiyettedir. Sekit sene uçuş yapmış bir jet pi
lotu, üsteğmendir. Bunun maaşı 1 322 lira tut
maktadır. Buna mukabil 1bir karacı üsteğmen 482 
lira aflıyor. 

TURGUT YÜCER — Efendim, bu tasarı ka
bul edilmediği takdirde Danıştayın biraz 
sonra okuyacağım kararına göre bunlar 
otomatikman bu tasanda gösterilen mik
tarın çok üstünde para alacaklardır. Müracaat 
ayrı ayrı olmuştur, fakat umuma teşmil edilmek
tedir. (Danıştayın S 24 . 12 . 1960 tarihlî kara-
rina ait metim okumdu.) 

Pervaneli uçak piübtları dai % 80 uçuş tazmi
natına hak kazanacaklardır. Bu durum, onların 
jet pilotları üstünde para almalarını göstermek-

i- tedir. Bu meselelerin halli isçin bu kanun tasan -
i sının müstacel oöarak görüşülmesini teklif edi

yoruz. 
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BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Efendim, demim de arz 

ettiğim gibi, hep'imizim en samimî arzıısu; kuvve
ti ne olursa olsun subaylar iç'in ımümkün olan ma
aş artırımunan yapılmasıdır. Fakat, açıklandığı
ma göre anada büyük bir fark vardır. Danıştay 
'kararına dahi dayanıldığı' takdirde bk* tarafta 
% 80 olarak, 600 liradan 480 lira eder. Halbuki, 
diğer taraftaki üsteğmen için ise 240 lira 'Söz ko
nusudur. Albay maaşı 1 400 Hıradır. 8 ısenelik 
uçucu üsteğmene % 56 dan 840 lira verilecek. 
Danıştay kararına göre iki misli almıyor. Dalıa 
evvel de arz ettiğim gibi; £vvelee yap ilam görüş
melerde de zam yapılmasına bütün kalbimizle ta
raftar olduk. Hükümetten de bir aritırma yapıl
masını talep ettik. Ama peyderpey bunu yap
maktan oldukça kaçındık. Şimdi1, arz ettiğim gi
bi ortada çok büyük 'bir fark tezahür ediyor. 
Bir karacı üsteğmenin maaşımın 3 misli bir maa
şa tekabül ediyor. Zannederim bu büyük bir 
kütlenin hiç de iyi olmıyacak bir reaksiyonuna 
sebebiyet verir. Halbuki heyeti umumiyesiyle bir 
sistem içine alıp maaşlarını' muvazenete getirmek 
ve tazminatı da ıbu sistem içinde düzenlemek en 
isabetli yol olacaktır. Bunu teklif eder ve Veh
bi Ersü'nün teklifine katılırım. 

'TUNÇKANAT HAYDAR — Gerek Vehbi ve 
•gerek Yıldız arkadaşlarımızın da bildikleri gi
bi, Ibu kamum Marttan itibaren yürürlüğe girecek
tir. Ve yine bildiğiniz gibi eski idarenin kötü bir 
•anlayışı yüzümden mağdur duruma düşürülmüş 
personele bugün eskiden 'fazla tazminat ödenme
si icabediyor. Jet pilotları % 50, Danıştay 
karariyle pervaneli pilotlar '% 80 almaktadır. 
Aralarımda % 30 maaş faikı gibi bir durom ftıâ-
isıl olacaktır. Bu, Hava 'Kuvvetleri mensupları 
iarasımda nahoş bir bava yaratmak istidadımdadır. 
Bu hükümler zaten Marttan itibaren muteber 
olacağına göre o zaman arkadaşlarımın emdıişeleri 
kısmen azalmış olacaktır. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar, ben, az evvel 
konuşan bâzı arfcada'şlar gibi bu işin malî portesi 
üzerinde sual (sormıyacağım. Hava sınıfı bugün 
bütün dünyamın sulh mukadderatını elinde tu
tan ve muvazenesini temin eden, bilhassa Batı 
âleminin, NATO camiasının, Doğu'ya tekaddüm 
eden en büiyük .kuvvetimi teşkil eden bir unsur
dur. Bizim bünyemizde de bu unsurun şerefli 
yeri münakaşa kabul etmez bir hakikattir. Bu 
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vefakâr sınıfa verilecek her türlü maddi ve mâ
nevi değer yerindedir, hattâ azdır. Bütün sami
miyetimle lehte olan kanun tasarılarını: destek-

[ 1er, oyumla da kabul ederim. 
| Yalnız, bir tara'fta kafalarımız, öbür tarafta 
! imkânlar var. Bunları bir türlü biıieştiremedik. 

imkânsızlıklarla 'arzularımız karşılaştırıldığı za
man büyük bir baraj halinde karşımıza çıktı. Şim
di, mevcut imkânlar içinde, Hava ve Deniz sını
fına bâzı haklar verilmesi arzu ediliyor. Bumu 
formüle etmiş bulunuyoruz. Fakat, unutımıyalım 
ki, bugün Türkiye'de Siılâlhlı Kuvvetler büyük 
bir yüzde ile Kara sınıfı olarak ifade edilir. Kem-
miyet ve keyfiyet bakımından diğer iki sınıfı da 
mukayese etmeye biç ihtiyaç yok. Biz, lıer üç 
sıımfım da, her üç kuvvetin de biribirleriyle mu
kayese edlemiyecek kadar lüssumlu ve .memleket 
çapında değerler olduklarımda hemfikiriz. Diğer 
unsurlardan; hiçbirisini ihmal etmiyoruz, fakat 
işi öncelik bakımımdian ele alıyoruz. Ama, efkârı 
umumiyede, Silâhlı Kuvvetlerin büyük bir yüz
desini teşkil eden Kara Kuvvetlerini buradan 
ayırmaya imkân yoktur ve nitekim bu işte ken
dilerine vazife verilmiş ve aylardır bu işe emek 
vermiş arkaıdaşlarımız aynı neticeye varmış ola
caklardır ki, gerek Hava, gerek Deniz Kuvvetle-
•ri, gerekse Kara Kuvvetlerine mensup arkadaşla
rımız bu komisyonda bir ittifak kararıma vâsıl 
olmuşlardır. Şimdi huzurunuza gelen kanunu 
hepimiz destekliyeceğiz ve bu değerli arkadaşla
rımızın tazminat im süratle çıkarılması arzusunda 
birleşeceğiz ama daiha önce bütün arkadaşlarımız 

I bir prensip kararında birleşmişler ve bunlar 
ittifakla «Bütün bu konular bir kanun içinde top
lansın» demişlerdir. Mademki bu zabıtlarla bu 
prensiplere iştirak etmişlerdir, artık bu prensip 
kararı muvacöhesinde usul bakımımdan bu kamu
nun görüşülmesime imkân olmadığı da burada 
tesbilt edilmelidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Ben -havacı arka
daşlarımdan bir şey sormak istiyorum: HavaJ 
Kuvvetlerinde senelik uçuş zayiatı nedir? 

FEVZİ ARSIN — Bu miktar uçuş saatleri
ne göre değişir efendimi. Şehit olarak ortalama, 
işemede 40 - !50 arasındadır. 

'TUNÇKANAT HAYDAR — (Bundan başka] 
sııhhi sebeplerle uçuştan ayrılanlar da "mevcuttur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Böyle bir tazmi-
I mat meselesi ecnebi memleketlerde de var mıdır? 

_ a a -
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ATAKLI MUCİP — Ecnebi memleketlerde 

de aynı şey vardır. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Burada esas 

olarak albay maaşı alınmış ve küçük rütbelilere 
uçuş tazminatı daha fazla verilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, müsaade eder
seniz ben de konuşmak istiyorum. 

!Bu kânun ortaya çıkarken zaten reddine doğ
ru !bir hava yaratıldı. Sezai ıBey arkadaşımızın 
fikrine bendeniz katılmıyorum. 

ikincisi : Arkadaşımızın dedikleri gibi, bu ka
nunun Kara Kuvvetleri üzerinde bir tesiri olmı-
yacak. 

Üçüncüsü : Hava Kuvvetlerinde, pervaneli ve 
jetler arasında fark vardır. Düşük iktidar zama
nında söz konusu olan % 80 kabul edilmedi, fa
kat bugün bu olmalıdır. Aksi takdirde, jet pilot
ları münfail duruma düşmüş olacaklar. "iBu ba
kımdan, bu kanunun çıkmasını istiyoruz efen
dim. 

Nihayet Kara Kuvvetleri tank sınıfı için ka
nun tasarısı da arkadaşlarımız tarafından hazır
lanmaktadır, bugün değilse bile, yarın huzuru
nuza .getirilecektir. ıBu suretle de Hava, Kara ve 
Deniz Kuvvetleri için aynı zamanda 3 kanun bir
den ıçıkmış olacaktır. iBunlar bir araya getirile
rek orduya ait bir kanun kitabı vücut bulmuş 
olur. Nihayet istenilen 3 ,'5 milyon liradır. Daha 

, dün ilkokullar için 15 milyon verdiniz. Orduya 
gelince bunu bir baskı olarak ifade ediyorsunuz. 
OBen bunu anlamıyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Rica ederim, 
baskı diye bir şey yok. iBütün arkadaşlar veril
mesi niyet ve azmindedir. 

'BAŞKAN — 'Buyurun, Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — DBiraz daha samimî ko

nuşmak istiyorum. 
Hakikaten, lüzumuna inandığımız ve fakat 

imkânsızlıklar dolayısiyle yapamadığımız işler 
için bilhassa topluca konuştuğumuz zaman mah
cubiyet duymaktayız. (Birçok şeylerin karşılığını 
veremediğimiz için çok üzüntü duymaktayız. Hü
kümete tekrar tekrar söyledik. Köprüyü yapma
yın, yatırımları kısın da bu işleri yapın dedik. 
Bir ordu mensubuna maaş verirken bunda hiçbir 
kıskanma mevzuubalhsolmadığım ifade etmek iste
rim- Sürçü lisanla ağızlarımızdan böyle kelimeler 
çıkmış olsa da kalbimizin bunu tasvibetmediğini 
söylemek mecburiyetindeyim. Devlet camiasında-
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ki bütün sivil ve askerî memurların, yani subay
ların maaşlarını aynı sistem içinde çıkarmak dü
şüncesiyle bu tasarının Kurucu Meclisten geçme
sini düşündük. Eğçr şimdi çıkarırsak yaşama ka
biliyeti daha da az olur düşüncesiyle böyle yap
tık. îstemiyerek buna mecbur kaldık. Evet, ne 
zam yaparsak, maaşa eklersek; en normal usul 
onun bütçe yılından itibaren yürürlüğe girme
sidir. Fakat, şimdi listede albay maaşını alı
yoruz. Acaba, bir üsteğmene verilecek olan tu
tar nedir? Şimdi tesbiti mümkün olmryan kıs
taslar teklifi hususunda üzülüyorum. Bir lü
zum ve ihtiyaca inanıyorum, fakat bu işte, bir 
bütün olarak, Silâhlı Kuvvetlerin hepsini içine 
alacak olan bir kanunun çıkmasını canı gönül
den istiyorum. Böylece, bu sistem içinde arzu 
edilen hususlar daha iyi düzenlenir, yer alır. 
Bu bakımdan ricam şudur : Bütün teknisyen
ler, Kurucu Meclisin şu veya bu şekilde Si
lâhlı Kuvvetlere yapılacak tekliflere asla mu
halefet edeceğine kaani değildir. Esasen on
larla da tek tek konuştum, buna katılıyorlar. 
İstirhamım böyle ayrı ayrı kanunlar yerine 
bir kanunda hepsini kapsıyacak şümullü tek ka
nun getirsinler. - • 

VEHBİ ERSÜ — Bizler burada yalnız 
Deniz, Hava veya Kara Kuvvetlerinden her 
hangi birinin temsilcisi değiliz. Biz topyekûn 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin temsilciyiz. Bu
nunla beraber ve bütün şümuliyle Türk mil
letinin temsilciyiz. Şuna inanılmasını bilhassa 
istirham ediyorum ki, biz ordumuzun kemale 
ulaştırılması yolunda her türlü imkânı sağ-
lamıya çalışıyoruz. Bu sebeple Mucip Beyin 
demin söylediklerine ben şahsan üzüldüm. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bir kısmına zam yapıp 
bir mühim kısmını bırakmak yerine topyekûn 
Silâhlı Kuvvetlere imkânlar sağlıya!im diyo
ruz. Eğer biz bunu yapmazsak topyekûn istifa 
edelim. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, diğer arka
daşlarımız bize karşı büyük bir anlayış gös
terip bu tekliflerini muvakkat bir zaman için 
geri alacaklardır. Ben olsam aynı şeyi düşünür
düm. 

ÇELEBİ EiMANULLAH — Ahmet Yar
bayım karacı ve havacı üsteğmenleri mukayese 
ettiler. Hava Kuvvetleri içinde de jet pilotları 
ile pervaneli pilotlar arasında büyük farklar 
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vardır. Hattâ jet. pilotları bu mevzuda istifa 
etmek bile istemişlerdir. Bu mesele nihayet 3 
milyon 400 bin liralık bir farktan ibarettir. 
Onların devresinde kaç kişi idi, bugün kaç 
kişidir. Ençök zayiat veren devre üsteğmen ve 
yüzbaşıdır. Biz 35 kişi başladık, bugün bizim 
devreden 8 - 9 kişi vardır. Üsteğmene verilecek 
olan parayı hiçbir zaman çok görmüyorum. 
Albaya verilen para çok görülebilir, fakat üs
teğmene verilen para hiçbir zaman çok görül
mez. 

BAŞKAN •— Efendim, bir hususu açıklıya' 
hm; Ataklı arkadaşımız az veya çok demediler, 
bilâkis ne kadar versek belki az olur dediler, 
Mesele verebilmekte. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, biz hava
cılardan geri kaldık. Biz derken bir an Komite 
üyeliğinden tecerrüdediyorum. iBihniylorum, 
nasıl geleeek karşımıza. Bir havacı üsteğmen 
kaç lira alıyor bugün? 1 000 lira diyelim. Bu 
da azdır. Benim noktai nazarım bu. Zaruri bir 
ihtiyaçtan da doğduğu anlaşılıyor. Başlıyacak-
sak hemen müzakeresine başlıyalım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi gel-
di. Bunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Ersü'nün teklif ettiği ve bu-
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na Yıldız ve Sezai'nin katıldığı bir teklif var. 
Bu teklifin mahiyeti şöyledir : Teklifte deni
yor ki; 175 S. sayılı uçuş yıpranma tazminatı 
kanun tasarısı gelecek barem sistemiyle bera
ber görüşülmek üzere müzakeresi tehir edilsin. 
Teklifin mahiyeti budur. Bu teklifi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı kalmıştır efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
mademki mühim kanunların müzakeresini ya
pacağız, o halde yarın saat 10 da toplanalım 
daha salim bir kafa ile müzakeremize devam 
edelim. 

AKSOYOĞLU REFET — Bendeniz de ay
nı teklifte bulunacağım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, dün 
akşam saat üç buçukta çıktık. Bendeniz sabah
leyin 9,15 te geldiğim halde arkadaşların ek
serisi gelmemişler ve bu yüzden vaktinde top
lanamamıştık. Onun için bendeniz de rica edi
yorum, yarın toplanalım. 

BAŞKAN — Yarın saat onda toplanılma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 1,46 
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İktisat Komisyonu 
No : 2/186 
K. No :153 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Kuytak Fikret'in, Sökmen Gültekin'in babası Ali Gültekin ile annesi Kadriye Gültekin'e va

tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edil
miş Olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde de arz ve izah edildiği gibi, İnkılâbı takiheden 28 Mayıs gecesi nöbet 
hizmetinden döndüğü sırada müessif bir kazaya kurban giderek vefat eden Harb Okulu talebele
rinden Sökmen Gültekin'in babası Ali Gültekin ile annesi Kadriye Gültekin'e vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması komisyonumuzca da hak ve adalet prensiplerine uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen teklif, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı • Üye Üye Üye 
i t Fikret A. Refet K. Kâmil K. Suphi 

Üye 
Ö. M. Şükran 

GEREKÇE 

Emekli Jandarma yarbaylarından olup Erzurum müdafaasında Kargapazarı siperlerinde fev
kalâde şecaat gösteren; Erzurum'un düşmesini ınütaakıp Erzincan hattına çekilişte Tercan'ın 
Habek dağında cesaret ve liyakatiyle temayüz eden ve bu sebeple o zamanki müttefikimiz Avus
turya - Macaristan İmparatoru Franz Joseph t? rafından da askerî liyakat salibi ve harb nişan
ları ile taltif olunan; kıyam eden Ermeni kuvvetlerinin tenkilinde büyük gayretleri olan; Millî 
Mücadelemizde Kars kalesine bayrağımızı çeken- Erzurum kongremiz münasebetiyle Büyük Ata
türk'ün nutkunda adı zikredilen Bay Kâzım Yıvrtalan halen hasta yatağında ve geçimi pek dar 
bir durumdadır. 

Her ne kadar, Millî Mücadele ve sair harblerde büyük hizmet, liyakat ve cesaretleri görülen 
herkese mutlak vatan hizmeti tertibinden aylık bağlanması gerekmemekte ise dej* emekli Yarbay 
Kâzını Yurtalan'm hizmetleri itibariyle istisnai bir durumu olduğu muhakkaktır. 

Bu sebeplerle, mumaileyhe sözü geçen tertipten ödenmek üzere (500) lira aylık bağlanması 
için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Eminoğlu Kâzım Yurtalan'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması baklanda kanun 

teklifi 
MADDE 1. — Erzurum ve Erzincan müdafi-

lerinden ve Millî Mücadele kahramanlarından 
, emekli Yarbay Kâzım Yurtalan'a vatan hizmet

leri tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür, 
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Ataklı Mucip.ve Tunçkanat Haydar'ın, Uçuş yıpranma 
tazminat kanunu teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyon
larından müteşekkil Karma Komisyon raporu (2/167) 

Yüksek Başkanlığa 

5950 ve 7(345 sayılı Uçuş tazminat Kanunu ile 6725 sayılı Je t Uçuş hizmetleri Kanununun de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 

Atakh' Mucip Tunçkanat Haydar 

5950 ve 7345 sayılı Uçuş tazminat Kanunu ile 6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri Kanununun 
değiştirilmesi hakkındaki kânun tasarısı 

GEREKÇESİ 

1. Havacılık tarihinin başladığı günden beri hava kuvvetlerine sahip büyük, küçük, dost ve 
" muhasım bütün devletlerce hava' kuvvetlerinin uçuş hizmetlerinde yerde ve havada çalışan pilotla

rına, tayyare mürettebatına ve hava personeline tazminat tanınmış olduğu malûmdur. 
2. Memleketimizde ilk defa daha Millî Mücadele sırasında 9.3.İ922 tarihli ve 199 sayılı Kanun 

ile subay, astsubay ve efrada uçuş hizmeti sebebiyle 800 kuruş tahsisat, tanınmış ve 1 Haziran 
1926 tarihli ve 889 sayılı Kanun ile de ilk Cumhuriyet Hükümetince havacılığın teşvik ve inkişafı 
amaciyle bu tahsisat ve tazminat daha geniş hükümlerle devam ettirilmiş ve o tarihten bu yana 
bir yandan değişen iktisadi hayat şartları ve diğer yandan meslekin rahat bir istikbal vadeder 
mesleklerden olmaması, aksine olarak hayat bakımından tehlike arz etmesi sebebiyle geçmiş Cum
huriyet hükümetlerince de tazminat kanunları çeşitli değişiklikler arz etmek suretiyle bu zamana 
kadar süregelmiştir. 

• 3. Halen uçuş hizmetleri için yürürlükte bulunan tazminat kanunları şunlardır : 
a) Pervaneli tayyare pilotları ile uçuş ekibi ve haritacı Hv. ekibi için uygulanan 9.6.1952 ta

rihli ve 5950 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 7345 sayılı Kanun, 
b) Jet pilotları ile jet uçuş hizmetleri personeli hakkındaki 18 Nisan 1956 tarih ve 6725 sayılı 

Kanun, v 

c) Gerek pervaneli ve gerek jet uçuş hizmetleri Kanuniyle uçucu personel için tanınmış bulu
nan çeşitli hakların başhcalannı umumi bir bilgi için sıralamakta fayda görülmüştür. 

a) 5950 ve 7345 sayılı kanunlarla : 
I - Pilotlara aylıkları tutarının % 80 ni, 

II - Pilotla birlikte uçmak mecburiyetinde olan uçuş ekibine aylıklarının tutarının % 60 ı, 
III - Haritacı hava ekibine aylıkları tutarının % 60 ı, 

rV - Hava okul ve kurslarında uçuşa başlıyanlara teğmen aylık tutarının % 40 i, 
Nisbetinde aylık tazminat, ' 

• V - Uçucu öğrencileri yetiştiren öğretmenlere öğrenci başına 250 lira ikramiye (yılda 750 lira
dan fazla değil), 

VI - Sıhhi sebepten uçuculuktan yer hizmetlerine ayrılanlara aylıkları tutarının % 50 si, 



VII - 15 ve daha fazla uçuş hizmeti yapıp yıpranmada D ötürü ayrılanlara aylıkla w tutarının 
% 50 si, 

Nöbetinde tazminat, 
VIII - Uçuş hizmetinde şeh'idolanlara 20 000, sakat kalarak emekli olanlara 15 000 ve sakat kala
rak yer hizmetine ayrılanlara da 10 000 lira tazminat. 

b) 6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri tazminat Kanunu ile : 
I - Jet pilotlarına aylıkları tutarının % 100 ü, 

11 - Jet uçuş hizmetleri personeli aylıkları tutarının % 40 ı, 
III - Jet tayyarecileriyle ilk uçuşa başlıyan öğrencilerle teğmen aylık tutarının % 40 ı, 
IV - Jet pilotu yetiştiren öğretmenlere her uçuş saati başına (2) lira yetiştirme ikramiyesi, 
V - Sıhhi sebepten uçuculuktan yer hizmetine ayrılanlara tazminatlarının % 50 si, 

VI • Şlehidolanlara 20 000, sakat kalarak emekliye ayrılanlara 1.5 000, sakat kalarak yer hizmeti
ne ayrılanlara 10 000 lira tazminat. 

5. Kanunun değiştirilmesi sebepleri : 
a) Yukarda arz edilen malûmatta görülmüş olduğu üzere her iki kanunla tanınmış bulunan hak

lar şehidolma ve sakat kalma hali haricolmak üzere uçuş tazminatına esas tutulan unsur, rütbe
nin aylık tutandır. Malûm olduğu üzere kanunla tanınan tazminat, yapılan uçuşların değer kar
şılığıdır. Nitekim uçuşlarını yapmıyan uçueunun,riitbesini ve diğer hizmetini muhafaza etmekte 
olmasına rağmen sırf uçuş, isteklerini ifa etmesi sebebiyle tazminatı kesilmektedir. Bu hal uçuş 
tazminatının uçuş maksadiyle verilmekte olduğunu göstermektedir. O halde en çok uçan ve uçu
şunu yıllar yılı devam ettiren uçucu en yüksek tazminatı hakeden bir uçucu olmak icabeder. El
deki kanun bunu temin edememektedir. Bu yönü sağlamak için kanunun değiştirilmesi 'zaruri
dir, 

b) Yine yukarda beyan edilen izahatta görülmüş olduğu üzere, halen yürürlükte bulunan 
kanunlar; aylıkların yüzde yüzü, yüzde sekseni, yüzde altmışı, yüzde kırkı, yüzde yirmisi sure
tinde tazminat tanınmış ise de bir* taraftan 7244 sayılı Kanunla kabul edilen tahdit, diğer taraf
tan 7345 sayılı Kanunla sarahaten zikredilmiş bulunmasına rağmen Maliye Bakanlığının tazmi
nat için şimdiki aylıklann nısfının esas tutulması yolundaki tatbikatı uçucuların tazminatlannı 
%• 50 nisbetinde az almalarına yol açmış ve bu sebeple yüzlerce uçucunun Devlet Şûrasına müra
caatına sebebolmuştur. Bu hal dâva. neticesi ne olvtrsa olsun hava mensuplan arasında moral kı
rıklığına yol açmış kanunlann tanımış olduğu hakları dahi vermek yolunu tutmıyan idareye 
karşı güvenini sarsmış bulunmaktadır. Fert. ile idare arasında kanun sebebiyle husule gelen gü
vensizliği kaldırmak ve sarsılan morali düzenlemek için bu kanunun değiştirilmesine lüzum ve za
ruret görülmüştür. 

c) Yüksek malûmları olduğu üzere 6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri tazminat Kanununun bi
rinci maddesi (C) fıkrasiyle jet uçuş hizmetleri personeline % 40 tazminat tanınmış ve ancak 
bu tazminattan istifade edeceklerin M. S. Bakanlığınca tanzim ve Bakanlar Kurulanca tasdik edi
lecek talimatname ile tesbit olunacağı yazılıdır. 

29 . 11 ." 1956 tarihli ve 4/8398 sayılı Talimatnameye ilişik l - 10 sayılı cetvellerde % 40 taz
minattan istifade edecek personel jet uçuş hizmetlerinde çalışan personelin ancak % 60 mı teş
kil etmekte ve diğer uçuş hizmetlerinde bu haktan istifade etmiyenlerin de eklenmesi halinde 
Hava Kuvvetlerinde % 40 tazminat huzur değil bilâkis huzursuzluk tevlidetmiş bulunmaktadır'. 

Hava Kuvvetleri bir bütün halinde Cumhuriyetimizin uçuş kuvvetini temin ve temsil etmek
tedir. Bu kuvvet mensubu subay, astsubay ve bunların yardımcıları sivil personel, uçuşların icra 
ve ifasında yanyana hizmet almış kimselerdir. Bu hizmetlerin ifasıdır ki, uçuşlann yapılmasına im
kân verir. Bu anlayıştan hareket edildiği takdirde Hava hizmetlerindeki çeşitli ihtisas kollarında
ki personelin bir kısmını jet uçuş hizmeti personeli, diğer kısmını bunun haricinde görmeye im-
kân yoktur. Aynı amaç ile Hava Okul ve kurslanıu bitiren personeli idari tâyin zaruretlerinden 
dolayı yekdiğerinden farklı maddi bir hakka nail etmekle böyle bir. hakka malik olmıyan perso 
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nelin moral kınkl^ğıtııa sebeboluinnıakta ve bu hal hizmet azmine tesir etmektedir. Halka, haik*i 
hizmetlerin birleşmesi güeiyle yapılan uçuştan semeresi bütün bir haya kuvvetinindir. 

Bu itibarla, şimdiki halde bir yara vaziyetinde olan % 40 tazminat müessesesinin, kademeli bir 
sisteme irca suretiyle okul ve kurslardan yetişen bütün hava personeline teşmiüli bakımından da 
kanunun değiştirilmesine lüzum ve zaruret duyulmuştur, 

d) Gerek 6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri Kanunu ve gerekse 5950 sayılı Uçuş tazminat Kanunu 
uçuş tazminatlarının alınabilmesi için yılda en az 60 saat uçuş yapılmasını ve bîUhassa jet pilotla* 
rısuın bu uçuşlarını jet tayyareleriyle ifa mecburiyetini vaz'etmiş bulunmaktadır. Silâhlı kuvvetleri* 
müzde eğitim bütün hizmetlerin başında gelmekte ve toütün azim harb gücü hedefinde toplanmakta
dır. Bu itibarladır %i, Hava Kuvvetleri kendine ir; evdu vazifeyi her; an en başarılı *bir surette ifa 
edebilmek için uçuş hizmetini if a *Ve idame içiıtalimatları vaz'efcmiş bulunmaktadır. Bu vaa'edil
miş «lan talimatlara göre yılda (240) 'saat uçuş isteklerine 'tâbi kılınmakta »bu istekleri,, kusur* 
lan dâhilinde ifa edemijyenlerin uçuculuktan çıkarılmaları cihetine gidilmektedir. Bu durum, 
uçucuların uçuş hizmetine tâbi kılınmak 'bakımından İdarenin ne kadar hassas bulunduğunu 
göstermektedir. Kanunda yazılı, yılda en az 60 saatlik uçuş mecburiyeti yukarda arz edilen 
izahat karşısında yalnız ve yalnız uçucu olup ihtiyaç dolayısiyle u>çu# birlikleri haricinde 
vazife gören uçuculara irihisar etmektedir. Bütün mesaisini harb gücüne (teksif etmiş ibulunan 
jet birliklerinin eğitimlerini, bu geri hizmette bulunan uçuculara uçuş verilmesi suretiyle ak* 
satılma'sına yol açılmasını önlemek için uçucuların yıllık asgari uçuş isteklerinin ifa ettirilme
sinde Hava Kuvvetlerince tanzim edilecek eğitim programı esas olması düşünülmüş ve Ira 'ba
kımdan da kanunda değişiklik yapılması lâzım gelmiştir. 

e) Uçuş hizmetleri tazminatı (bakımından halenNİ5950, 7345 ve !6725 sayılı 3 kanun var
dır. Bu kanunların 'birleştirilmesi ve birleştirme yapılırken de aksaklıklarının giderilmesi de 
görüşülmüştür. 

6. Yeni hazırlanan tasarı, uçuş hizmeti ve tazminatı ba'kımındian »bir olgunluk ve bütünlük 
teşkil etmektedir. Tasarının malî yükü, 1960 yılı için istenilmiş bulunan tahsisata ilâveten 
(3 457 126) liraya ihtiyaç gösterecektir. Yukarda arz edilen zaruretfler karşısında tbu tahsisat 
çok görülmemektedir. 

<s. $*sm: afây 
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ATAKLI MUCÎP VE TUNÇKANAT 

HAYDAR'IN TEKLÎFÎ 

Uçuş yıpranma tazminat Kanunu 

MADDE 1. — Çeşitli uçuş eğitim okul ve 
kurslarını bitirip diploma veya kurs belgesi 
alan pilot olan ve olmıyan ordu (T. C. Silâhlı 
Kuvvetleri) uçucu personeli ile pilot namzet
lerine ve çeşitli eğitim müessese ve kursların
dan yetişen uçuş hizmetleri personeline bu ka
nun gereğince aylık uçuş yıpranma ve uçuş 
tazminatı verilir. 

A) Pilotlara : 
1. Uçuş hizmetlerini jet tayyareleriyle ya

pan pilotlara, uçuşa başlama tarihini takibeden 
ay başından itibaren, uçuş hizmet senelerine 
göre, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı, albay 
maaşının yüzdeleri nisbeti tutarı aylık uçucu
luk yıpranma tazminatı olarak verilir. 

2. Uçuş hizmetlerini pervaneli tayyareler
de (nakliye, irtibat, helikopter, eğitim, kara, 
deniz ve harita ve sair tayyareler) yapan pilot
lara, uçuşa başlama tarihini takibeden ay ba
şından itibaren, uçuş hizmet senelerine göre, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı albay maaşının 
yüzdeleri nisbeti tutarı aylık uçuculuk yıpran
ma tazminatı olarak verilir. 

3. Jet uçucusu iken pervaneli tayyare uçu
culuğuna geçenlerle, pervaneli tayyare uçucusu 
iken jet uçuculuğuna geçenlere, (1) ve (2) sa
yılı cetvellere göre uçuş yıpranma tazminatı 
verilmesinde, her iki tip tayyaredeki uçuş hiz
met senelerinin toplamı dikkate alınır. 

B) Uçuş ekibi personeline : 
Uçuş vazifelerine pilotla 'beraber havada iş

tirake mecbur olan uçuş ekibi personeli (harita 
sınıfı uçuş ekibi haritacı subaylar ile, alçak 
tazyik ekibi dâhil) ne, uçuşa başlama tarihini 
takibeden ay başından itibaren uçuş hizmet se
nelerine göre, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
albay maaşının yüzdeleri nisbeti tutarı aylık 
uçuculuk yıpranma tazminatı olarak verilir. 

C) Pilot namzetlerine : 
Hava Harfb Okulu ve diğer özel uçuş okul 

ve kurslarındaki pilot namzetlerine uçuşa baş
ladıkları tarihi^ takibeden ay başından itibaren 
albay maaşının yüzde onu tutarı aylık uçuş 
teşvik tazminatı olarak verilir. 

D) Uçuş hizmetleri personeline : 
•Çeşitli eğitim müessese ve kurslarından ye

tiştirilmek suretiyle, temini gereken asıl mes
lek sahalarında görevli, Hava Kuvvetleri bün
yesindeki ve Kara ve Deniz Kuvvetleriyle, ha
rita sınıfı uçuş birliklerindeki subay, askerî 
memur, astsubay ve sivil personele, (işçiler 
hariç) Hava Kuvvetlerinde ve Kara ve Deniz 
Kuvvetleriyle harita sınıfı uçuş birliklerinde 
geçen hizmet senelerine göre; 

1. (4) sayılı cetvelde gösterilmiş olan mes
lek: sahalarında görevli, subay ve askerî me
murlara, albay maaşının yüzde dördünün tuta
rından, astsubay ve sivil personele (işçiler ha
riç) astsubay kıdemli başçavuş maaşının yüzde 
dördünün tutarından başlamak üzere her hiz
met senesi için on lira artmak suretiyle uçuş 
hizmet tazminatı verilir. 

2. (5) sayılı cetvelde gösterilmiş olan asıl 
meslek sahalarında görevli subay ve askerî me
murlara, albay maaşının yüzde ikisinin tuta
rından, astsubay ve sivil personele, (işçiler* ha
riç) astsubay kıdemli başçavuş maaşının yüzde 
ikisinin tutarından başlamak üzçre her hizmet 
senesi için beş lira artmak suretiyle uçuş hiz
met tazminatı verilir. 

3. (1) ve (2) nci bentlerdeki hizmet se
nelerine göre yapılan on ve beş liralık artışlar 
on beş hizmet senesi dolduktan sonra yapıl
maz. 

4. (4) ve (5) sayılı cetvellerde gösteril
memiş olan «Kumandan ve Başkanlar» meslek 
sahasında görevli personel (uçucular hariç), 
kumandanı veya başkanı bulundukları asıl mes-
le'k sabasının tâbi olduğu esaslar dâhilinde uçuş 
hizmet tazminatı alırlar. 

5. (4) ve (5) sayılı cetvellerde gösterilmiş 
olan asıl meslek sahalarının ihtiva ettiği çeşitli 
hizmet bölümleri teşkilât kadrolarında olduğu 
gibidir. 

MADDE 2. — A) Jet tayyaresi ile ilk uçu
şa başladığı tarihten itibaren sekiz sene jet 
uçuş hizmetini tamamlıyamlardan disiplinsizlik
ten gayrı sebeplerle uçuştan gayrı hizmetlere 
nakledilenlere, uçuştan ayrıldıkları sırada al
makta oldukları uçuş yıpranma tazminatının 
yüzde ellisi aylık yıpranma tazminatı el arak 
verilir. Sekiz seneden fazla jet uçuş hizmeti 
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yaptıktan sonra ayni sebeplerle uçuştan ayrı
lanlara, uçuştan ayrıldıkları sırada almakta ol
dukları uçuş yıpranma tazminatının yüzde elli
sine aynca, her fazla sene için uçuştan ayrıldık
ları sırada almakta oldukları uçuş yıpranma 
tazminatının yüzde altısı nisbetinde ilâve yapıl
mak suretiyle yıpranma tazminatı verilir, 

Jet pilotları için jet tayyareciliği uçuş hiz
metlerinin hesabı, jet tayyareleri ile ilk uçuşa 
başladıkları tarihte başlar ve asgari uçuş istek
lerini jet tayyareleriyle yaptıkları müddetçe 
veya uçuş kıymetlendirme kurullarınca veya 
hava sıhhi heyet raporu ile veya kendi arzu
ları ile jet6 uçuş hizmetinden daimî olarak ayrı
lıncaya kadar devam eder. 

B) Pervaneli tayyarelerde ilk uçuşa başla
dığı tarihten itibaren on beş sene uçuş hizmeti 
yapanlardan disiplinsizlikten gayrı sebeplerle 
uçuştan gayrı hizmetlere nakledilenlere, uçuş
tan ayrıldıkları sırada almakta oldukları uçuş 
yıpranma tazminatının yüzde ellisi aylık yıp
ranma tazminatı olarak verilir. On beş seneden 
fazla uçuş hizmeti yaptıktan sonra aynı sebep
lerle uçuştan ayrılanlara, uçuştan . ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları uçuş yıpranma tazmi
natının yüzde ellisine, ayrıca her fazla sene için 
uçuştan ayrıldıkları sırada almakta olduğu 
uçuş yıpranma tazminatının yüzde altısı nis
betinde ilâve yapılmak suretiyle yıpranma taz
minatı verilir. 

Pervaneli pilotların,, pervaneli tayyareciliği 
uçuş hizmet senelerinin hesabı, pervaneli tay
yarelerle ilk uçuşa başladıkları tarihte başlar 
ve asgari uçuş isteklerinin pervaneli tayyare
lerle yaptığı müddetçe veya uçuş kıymetlendir
me kurullarınca veya hava sıhhi heyet raporu 
ile veya kendi arzusu ile pervaneli uçuş hizme
tinden daimî olarak ayrılıncaya kadar devam 
«der. 

C) Pervaneli tayyare pilotu iken jet pilot
luğuna geçmiş olan pilotların uçuş hizmet se
nelerinin hesabında, pervaneli tayyarelerde ge
çirdikleri her uçuş hizmet senesi altı ay jet 
uçuş hizmeti olarak kabul ve hesabedilir. Jet 
tayyaresi pilotu iken pervaneli tayyare pilot
luğuna geçmiş olan pilotların uçuş hizmet se
nelerinin hesabında ise, jet tayyarelerinde ge
çen uçuş hizmet senelerinin her altı ayı bir se
nelik pervaneli tayyareciliği uçuş hizmet sene
si olarak kabul ve hesabedilir, 

D) (A), (B) ve (C) fııkraiarma göre he-
saıbedilip verilecek olan yıpranma tazminatının 
tutan, pilotun uçuştan 'ayrıldığı sırada almak
ta olduğu uçuş yıpranma tazminatının yüzdo 
seksenini geçemez. 

E) Uçuş ekibine dâhil pilot oimıyan uçu
cu personelden bilfiil on beş sene uçuş ekibin
de çalışanlardan disiplinsizlikten gayrı sebep
lerle uçuştan gayn hizmetlere nakledilenlere, 
uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları 
uçuş yıpranma tazminatının yüzde elîiöi aylık 
tazminat olarak verilir. On beş seneden fazla 
uçuş hizmeti yapmış bulunanlardan aynı sebep* 
lerle ayrılanların her fazla hizmet senesi başı
na, ayrıldıkları sırada almakta oldukları tazmi
natın yüzde üçü ilâve edilir. Ancak bu suretle 
verilecek tazminat uçuştan ayrıldıkları sırada 
almakta oldukları uçuş yıpranma tazminatının 
yüzde seksenini geçemez. 

MADDE 3. — A) İ. Uçuş ve uçuş hiz
metine ait vazifeler esnasındaki kazalar netice
sinde hava tebdili veya muvakkaten uçuştan 
gayn hizmetlere nakledilen pilot, uçuş ekibi ve 
uçuş hizmeti personelinin kaza tarihinden iti
baren iki sene müddetle aylık uçuş yıpranma ve 
uçuş hizmet tazminatları aynen verilir. Bu sü
reler uçuş hizmet süresinden sayılır. 

2. Sıhhi sebeplerle hava sıhhi heyet rapo
runu müsteniden tedavi, hava tebdili veya mu
vakkaten uçuştan gayrı hizmetlere nakledilen 
pilot, uçuş ekibi ve uçuş hizmeti personeline, 
sıhhi heyet raporu tarihinden itibaren bir sene 
müddetle almakta oldukları aylık uçuş yıpran
ma tazminatı aynen verilir. Bu süreler uçuş 
hizmet süresinden sayılır. 

B) 1. . Uçuş hizmetine ait vazifeler esna
sındaki kazalarda veya sıhhi sebeplerle hava 
sıhhi heyet raporuna müsteniden, •daimî olarak 
diğer hizmetlere ayrılan pilotlara, ilk uçuşa 
•başlama tarihinden itibaren 2 nci madde gere
ğince hesabedileeek pilotluk hizmet senesi ba
şına, uçuştan ayrıldıkları sırada almakta ol
dukları uçuş yıpranma tazminatının yüzde al
tısı aylık yıpranma tazminatı olarak verilir. 
Ancak, bu suretle verilecek aylık yıpranma 
tazminatı, uçuştan ayrıldıkları sırada almakta 
oldukları ayluk uçuş yıpranma tazminatının 
yüzde ellisinden aşağı ve yüzde sekseninden 
yukarı olanıaz. 
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2. Birinci bentteki sebeplerle uçuştan ay

rılan uçuş ekibi personeline, uçuştan ayrıldıfc-
'ları sırada almakta oldukları uçuş yıpranma 
tazminatının, Üıer uçuş hizmet senesi için yüzde 
üçü, aylık uçuş yıpranma tazminatı olarak ve
rilir. Ancak, bu suretle verilecek uçuş yıpran-

• ma tazminatı, uçuştan ayrıldıkları sırada almak
ta oldukları aylık uçuş yıpranma tazminatının 
yüzde ellisinden aşağı ve yüzde sekseninden yu
karı olamaz. 

MADDE 4. — Hava Harb Okulu, hava 
okulları (Kara Kuvvetleri Havacılık Okulu ; 

dâhil) ve diğer özel uçuş kursları öğrencilerini 
aynı tayyarede bilfiil uçurmak suretiyle yetişti
ren uçuş öğretmenleri ile, kıtalarda çift kuman
dalı tayyarede alet ve intibak uçuşu öğretmenliği 
yapanlara almakta oldukları u^uş yıpranma 
tazminatından ayrı olarak, öğretmenlik uçuş 
saati başına albay maaşının hinde ikisi tutarı 
yetiştirme ikramiyesi verilir. Bu ikramiye öğret
menlik uçuşları yaptığı ay sonunda ödenir. 

MADDE 5. — Pilot ve uçuş ekibi persone
linin uçuş {hizmet senelerinin hesabında, altı 
ay ve daha fazlası seneye iblâğ edilir. 

MADDE 6. — A)1 Pil'otkr ve uçuş ekibi 
per&'onelinin aylık uçuş yıpranma tazminatı 
alabilmeleri için takvim yılı ile başlıyan her i 
on iki ayda '(pilotlar pültot olarak), almakta j 
oldukları uçuş yıpranmja tazminatına esas ; 
olan tayyare tipi ile altmış saat uçuş yapma- | 
lan şarttır. Ancaik, bu şartı yerine getiremiyen j 
pilot ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş j 
yıpranma tazminatının yüzde ellisi mütaakıp 
sene Ibaşmdan itibaren 'kesilir. Bu fecsiliş pi
lot ve uçuş ekibi personelinin mezkûr ton iki 
ayda noksan kalan uçuş saatini tamamlayın
caya 'kadar devam eder. Kelsilen bu tazminat 
ııoıksan kalan uçuşun tamamlaıımaisını tıaıkibe
den ay (başından. itibaren yeniden verilmeye 
başlar. 

On sekiz uçuş hizmet yılını doldurmuş bu
lunan pilotların uçuş bizımetlerini yapacakları 
tayyare tipi, Hava Kuvvetleri ve diğer Kuv
vet Kumandanlıkları ve kurumlarca görev ve 
ihtiyaca göre tâyin edilir. Bu şekil bir tâyin, 
pilotların uçuş yıpranma tazminatlarının ita
sında bir değişiklik ihda-s etmez. 

B) Pilottan gayrı ueuş ekiibi vt* uçuş <hiz- I 

met personelinin aylık uçuş yıpranma ve Uçuş 
hizmet tazminatı alabilmeleri içsin vazife ve 
hizmetlerle ilgili istekleri lâyılriyle yerine ge
tirmedikleri yolunda, bir sene içinde emrinde 
çalıştığı en yakın iki üst derece âmirini» 
imzasını hâvi, yazılı olara'k iki ihtar veya 
senelik bir fena faaliyet raporu almamış 
olınalan şart**1. Bu Tşaste yerine' getdrmiyen-
lerîn tazminattan JkesiKr. Bit fcesiliş du
rumunu düzeltıtiğine.dair, en yakın ilri üst de< 
rece âmirinden müspet-kanaat rapora alınca
ya kadar devam eder.-- IKesilen tazminat, müs
pet kanaat raporunun aldığı tarilhi <fca'kibedeıı 
ay başından itibaren yeniden verilmeye baş
lanır. 

C) Her (hangi bir sebeple uçuştan daimî 
olarak menedileıı veya aynlan pilot ve uçuş 
ekibi personelinden tekrar uçuş Üıitometine ge
çenler bu kanun 'hükümlerine göre uçuculuk 
yıpranma tazminatı alırlar. (Bu gilbileri uçuş 
hizmetinden ayn kaldıkları müddet uçueuluüt 
hizmetinden sayılmaz. 

MADDE 7. — Uçuş (hizmetine ait vazifeler 
esnasında vukua gelen kazalar neticesinde ve
ya vazife uçuşu yapan uçucularla, hangi meslek 
ve sınıftan -olursa olsun vazifeli olarak tayya
rede bulunan uçuştan mütevellit (kazalar neti
cesinde sa'kat (kalanlarla, aynı sebeplerle uçuş 
hizmetinden aynlmafc mecburiyetinde' 'kalan
lara, albay maaşının bir yıllığı, hizmetten da
imî olarak ayrılanlara birbuçuık yıllığı ve şehit 
olanların maaşa müstahak dul ve yetimlerine, 
yoksa kanuni mirasçılarına iki yıllığı tazmi
nat olaraik verilir. Bu tazminatın yüzde ellisi 
avans olarak derihal ödenir. 

MADDE 8. — Sefer veya fevkalâde ihti
yaçları 'karşılamak «zere celp ve temin edilen 
muvazzaf ve yedek subay ve astsubaylar da 
hizmetlerinin nevine göre bu kanun bükümle
rinden istifade ettirilir. 

MADDE 9. — Bu kanunla verilen aylık 
tazminatlar aylıklarla birlikte peşin olara'k 
ödenir ve bore için haczedilemez, vergi ke
silmez. 

MADDE 10. — 9 Haziran 1952 tarihli 59ĞÜ 
sayılı uçuş tazminatı Kanunu ile bu kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren ve iki muvakkat 
madde eklenmesine dair 7345 sayılı Kanun ile 

( 8. Saym : 175 ) 
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18 Nisan 1956 tarifti ve 6725 sayılı jet uçuş 
Ihizmetleri tazminat Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. , 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — A) Bu 
kanunun neşri tarihinde Jet •Statüsü içinde bu
lunan pilotların almakta oldulkları uçuş yıp
ranma tazminatı, ilk uçuşa (başlama tarihinden 
itibaren pervaneli ve jet tayyarelerinde geçmiş 
uçuş hizmet seneleri mecmuuna göre, bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetveldeki uçuş yüzde nisbet-
lerine intibak ettirmek suretiyle verilir. 

B) Bu 'kanunun neşri taruhin.de pervaneli 
tayyare statüsü .• içinde 'bulunan pilotların al
makta oldulkları uçuş yıpranma tazminatı, ilk 
uçuşa başladıkları tarihten itibaren pervaneli 
ve jette geçmiş uçuş hizmet 'seneleri mecmu-
ıınai göre, bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
deki uçuş yüzde nisbetlerine intibak ettirile
rek verilir. 

C) Bu kanunun neşri tarihinde uçuş eki
bine dâhil dlup uçuş vazifelerine pilot ile be
raber 'katılan uçuş •ekibi personeli İle harita 
sınıfına 'mensup uçuş ekibi (harita isubaylarmm 
almaMa oldukları uçuş yıpranma tazminatı 
uçuş ekiplerinde fiilen geçmiş Ihizmet Senele
rine 'göre <bu kanuna Ibağlı '(&) sayılı cetvelde
ki uçuş yüzde nisbetlerine intibak ettirile
rek verilir. 

. D) Bu kanunun neşri tarihinde 672b sa
yılı Kanunun birinci mıaddesMn (C) fıkrasına 

göre jet uçuş hizmetleri tazminatı alanların 
tazminatı da bu ikanunun birinci maddesinin 
(D) fıkrası yazılı esaslara göre bu hizmetlerde 
geçen hizmet süreleri, cetveldeki 'hizmet süre
lerine intibak ettirilerek verilir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 5959 sa
yılı Kanunun geçici Ibirinci ve ikinci, 6725 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesi 'dördüncü mad
desinin (A) ve (B) fıkraları, 7345 sayılı Ka
nunun üçüncü ve geçici dördüncü maddelerine 
göre tazminat alanların Ibu tazminatlarının ve
rilmesine devam olunur. Ancak1 -bun'lardan 
bu kanunun birinci 'maddesinin '(D) fıkrasın
dan istifade edenler tazminatın Ihangisi fazla 
ise o tazminatı alırlar. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — 1952 
tarihinden 'İm .yana, uçuştan (mütevellit kam
lardan ötürü ıs a kat kalıp da 'hava sıhihi heyeti
nin raporiyle uçuştan ayrılara'k, diğer 'hizmet
lerine nakledilenlere, 18 Nisan 1956 tarih ve 
6725 sayılı Kanunun 4 ncü 'maddesinin' (e) 
fıkrasına göre tazminat almamışlar ise, bir 
defaya mahsus olmak üzere on lira tazminat 
verilir. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihini la-
kibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu 'kanun hükümlerinin ic
rasına Millî Savunma ve Maliye bakanları 
memurdur. 

( S. Sayısı : 175) 
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Teklife bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Uçuş tazminatlarını albay aylık tutarının % 30 dan başlamak ve 
% 80 ninden yukarı olmamak üzere alacak jet pilotları 

Uçuş senesi 

1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

\ 

Albay aylığının 
% nisbeti 

% 30 
34 

. 38 
42 
46 
50 
53 
53 
59 

Uçuş senesi 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Albay 
% 

aylığının 
nisbeti 

62 
65 
68 
71 
74 
77 
78 
79 
80 

[2] SAYILI CETVEL 

Uçuş tazminatlarını albay aylık tutarının % 20 sinden başlamak 
ve % 60 mdan yukarı olmamak üzere alacak pervaneli tayyare 

pilotları 

Uçuş senesi 

.1 
2 
o 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Albay 
% 

aylığının 
nisbeti 

20 
24 
28 
32 
35 
37 
39 
41 
43 

Uçuş senesi 

10 
11 
12 

' 13 
14 
15 
16 
17 
18 

Albay aylığının 
% nisbeti 

45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
60 
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[3] SAYILI CETVEL 

Uçuş tazminatını albay aylık tutarının % 10 undan başlamak ve 
% 40 dan yukarı olmamak üzere alacak uçuş ekibi personeli 

Uyuş senesi 

1 
2 
3 
4 

' 5 
6 
7 , 
8 
9 

Albay aylığının 
% nisbeti 

10 
12 
14 
116 
18 
20 
22 
24 
26 

Uçuş senesi 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Albay aylığının 
% nisbeti 

28 
30 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
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[4] SAYILI CETVEL 

Albay ve astsubay kıdemli başçavuş aylığının rv 4 ünden başlamak üzere tazminat alacak personel 

Alib'ay aylığının % 4 ünden 

Sulbay ve askerî memur asıl meslek sahası 

Seyrüsefer ve önleme Kontrolör 
Tayyare Trafik Kontrol 
Silâh. Kontrol 
Güdümlü Mermi Harekât 

Muhabere - Elektronik 
Güdümlü Füze Bakımı 
Esleha Sistemi 

Tayyare Bakımı 

Motorlu Aı«ae Bakımı 

Tesisat ve tnşaat 

Ulaştırma 
Sağlık (Yalnız Ueuş Tabipleri ve Uçuş hemşi
releri) 

Asb. Kd. Bşçvş. aylığının % 4 ünden 

Asb. ve sivil personel asıl meslek sahası 

Fotoğraf * 
Hava Trafik Kontrol ve İhbar 
Muhabere İşletme 
Telsiz ve Radar Sistemi '* 
Güdümlü Füze Bakımı 
Eslaha Sistemi Bakımı ve Atış Kont. 
Atomik Aletler 
Eğitim Aletleri > 
Hat Bakımı 
Büro ve Muhtelif Malzemeler Bakımı 
Tayyare ve Güdümlü Mermi Aksesuvar Bakımı 
Tayyare ve Güdümlü Mermi Bakımı 
İstihsal Kontrol 
Silâh ve Mühimmat Bakımı -
Motorlu Araç Bakımı 
Metal İşleri 
Tesis ve İnşaat 
Temel Hizmetler 
Yangın 
Ulaştırma 
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— 12 — 
[5] SAYILI CETVEL 

Albay ve astsubay kıdemli başçavuş aylığının % 2 sinden başlamak üzere tazminat alacak personel 

Albay aylığının % 2 sinden 

»Subay .ve askeri memur asıl meslek sahası 

Hava Meteoroloji 
Diğer ilimler (Fizik v.s.) 
Araştırma Geliştirme 
Araştırma Geliştirme Mühendisliği 
Kartografi 
Lojistik ' '• ^ « ^ \J" 
îkmsal 
İstihsal 

.Tedarik ' ":"~ ' T " ' ^ - ' """"'':-: Kr-
Maliye - Bütçe * ' ' ' ' : '" 
İstatistik 
İdari Hizmetler (Bando Sb. lan dâhil) 
Foto - Sinema 
Temsil Hizmetleri 
Personel 
Psikolojik Araştırma. 
Eğitim ve öğretim 

Hava Polisi 
İstihbarat 
Özel Tahkikat 
Hukuk 
Dinî îşler 
Sağlık (Uçuş tabipleri ve uçuş hemşireleri hariç) 

Aslı. Kd. Bşçvş. aylığının % 2 sinden 

As'b. ve sivil personel asıl meslek sahası 

İstihbarat ve Foto Kıymetlendirme 
Foto - Harita 
Hava Meteoroloji 
Bez - Deri ve Lâstik İşleri 
Denizcilik 
İaşe Hizmetleri 

İkmal ' 
İstihsal ve Tedarik 

Maliye ve Muhasebe 
İstatistik ve Hesap Tahlil İşleri 
İdari Hizmetlei' 
Matbaa ve Teksir 
Temsil Hizmetleri 
Personel 
Özel Hizmetler 
Eğitim ve Öğretim 
Bando 
Hava Polisi 
Araştırma 
Sağlık Hizmetleri 

Kurtarma ve Personel Teçhizatı 
Dişçilik 

( S . Sayısı: 1*5} 


