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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özeo-

ban'm Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Cumhurbaşkanlarına dış memleketlerden özel ve 
resmî mahiyette hediyeler verilip verilmediğine 
dair olan sorusu münasebetiyle Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim, demeçte bulundu. 

Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un öğernci-
ler arasında politika yapan profesörler hakkın
daki sözlü sorusu ile 

Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in, Zon
guldak Maden Teknisiyen Okulu mezunlarının 
durumuna dair olan sözlü sorusuna, Millî Eğitim 
Bakanı cevap verdi. 

Sinob Milletvekili Enver Kök'ün, Boyabat'da 
İller Bankası aracılığı ile bir mütaahhide ihale 
edilen içme suyu tesisatı hakkındaki sözlü soru
suna, İçişleri Bakanı; 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
memleketteki su işlerinin toptan ele alınmasına 
dair olan sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı; 

Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'm, Ak
şehir Sanat Okulunun 1949 ders yılı başında ens-
tütü haline getirilip getirilmiyeceği hakkındaki 
sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı; 

Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'm, ku
raklık dolayısiyle çiftçinin durumunu hafifletici 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediği ve Konya 
Sulama Şebekesinin ıslah ve tevsii hakkındaki 
sözlü sorusuna, Tarım ve Bayındırlık Bakanları; 

Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm, 
1949 - 1950 mahsul yılı ihracat rejimine dair 
olan sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Baka
nı cevap verdiler. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, A. I 
ve R cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kındaki Karnın, kabul olundu. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satm-
alman altı yolcu gemisi işinde ve kredi teminin
de hizmeti görülen Mc. Cann'e ve ortağına ve
rilecek ikramiyeye dair olan Kanun tasarısının 

ı 

maddelerinin müzakeresi bitirilerek tümü açık j 
oya kondu. j 

Temsil ödeneği hakkındaki Kanımda de
ğişiklik yapılmasına dair olan Kanun tasarısı
nın da maddelerinin görüşülmesi tamamlandı 
ve tümü açık oya kondu. 

Uzman Çavuş yetiştirilmesine dair olan 

Kanun tasarısının tümü üzerinde de bir müd
det görüşüldükten sonra 

Seat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

ikinci Oturum 

Acık oya konan Devlet Denizyolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü hesabına 
Amerika'dan satmalman altı yolcu gemisi işin
de ve kredi temininde hizmeti görülen Mc. 
Cann'e ve ortağına verilecek ikramiye hakkın
daki Kamınla 

Temsil Ödeneği hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan Kanunun kabul 
olunduğu bildirildi. 

Uzman Çavuş Yetiştirilmesi hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
hakkındaki Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair olan Kanun, kabul 
olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutulacak ders kitaplarının seçilmesi, basılma
sı ve dağıtılması hakkındaki Kanun, kabul edil
di. 

Vergi Usul Kanunu tasarısının 57 nci mad
desinin ikinci görüşülmesi bitirildi ve; 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Muhtelif kanunlarda yazılı şehit tâbirinin 
yorumlanmasına dair Millî Savunma Komisyo
nu raporunun gündeme alınması kabul edildi. 

Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve Bele
diye Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair olan Kanuni kabul 
olundu. 

Vergi Usul Kanunu tasarısının 280 nci mad
desin? kadar olan kısmının ikinci görüşülmesi 
bitirildi. 

7 . VI . 1949 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

B^şkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. încedayı 8, Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Önergeler 
1. —• Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak

sal'm, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2227 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/1.681 (Dilekçe Komisyonuna); 

2. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak-
sal'ın, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1940 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2225 ve 2226 
sayılı kararların Kamutayda görüşülmesine da
ir önergesi (4/169) (Dilekçe Komisyonuna); 

3. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak
sal'in, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2331 sayılı 

Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/170) (Dilekçe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
4. —• Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapa

tılmasına ve türbedarlıklar ile birtakım unvan
ların men'i ve ilgasına dair olan 677 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/554) (Gündeme); 

5. —• Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/555) (Günde
me); 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — BaşkauveMli Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmaddin Sahir Sılan (Tunceli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

4. — GİVJBÜŞTÎLEN İŞLER 

1. — Vergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/174) 

BAŞKAN — Vergi Usul Kanunu tasarısına 
devam ediyoruz. 

İkinci kısım 
Vergi Değerleri 

Birinci Böl ikin 
Gayrisâfi iratların tesbiti 

Tahmin esası 
ÎKI YÜZ SESEN BÎBÎNCI MADDE — 

Binaların vergi değerine esas tutulan gayrisâfi 
iratları Tahrir ve Tadilât Komisyonlarınca bu 
bölümde yazılı esaslar dairesinde tahmin olu
nur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmivenler ... Kabul edilmiştir. 

Gayrisâfi irat 
İKİ YÜZ SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — 

Bir binanın yıllık gayrisâfi iradı, o binanın bu
lunduğu mahalde cari olan normal kiralara nis
petle sahibinin kiraya verdiği takdirde alabile-. 
ceği kira bedelinden ibarettir. 

Gayrisâfi iradın takdirinde; bina kiraya ve
rilmiş ve kira bedeli yukardaki fıkra dairesinde 
emsalinin caıi olan normal kiralarına uygun 
bulunmuş ise bu bedel esas tutulur. Aksi halde 
aşağıda yazılı esaslar gözetilmek suretiyle gay
risâfi iradın takdiri yapılır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel suret
te binanın bulunduğu mahalde cari olan kira
ların seviyesi; 

2. Aynı neviden bulunan binaların getirdi
ği irat ; 

3. Binanın mevkii; 

— 409 



B : 103 7 .6 
4. Binanın büyüklüğü, kat sayısı ve her 

kattaki oda ve daire adedi; 
5. Dahilî taksimatı itibariyle kullanış du

rumu veya harap veya mamurluk derecesi; 
6. Asansör, kalorifer tesisatı bulunup bu

lunmadığı ; 
7. Kullanış tarzı. 
Fabrika, değirmen ve imalâthanelerin irat

larının takdirinde içerlerinde bulunan sabit is
tihsal tesisatı dahi nazara alınır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yıllık irat 
İKİ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Gayrisâfi iratlar yıllık tahmin olunur. Şu ka
dar ki, mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 
ikamet edilmesi mûtat olan binaların bu süre
ye ait iratları yıllık sayılır. 

Yılın belli zamanlarında işliyebilen değir
menler ile belli mevsimlerde çalışan fabrika ve 
imalâthanelerin ve mevsimlik işliyen otel, ban
yo, plaj gibi gayrimenkullerin işletme süresine 
ait iratları da keza yıllık sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Rayiç 
ÎKÎ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Gayrisâfi iratların tahmininde, binanın bulun
duğu birlikte genel tahririn başladığı, tadilât, 
halinde tadilâtın yapıldığı yılda cari rayiçler 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Giderler 
İKİ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE •— 

Gayrisâfi iradın tahmininde, vergi, resim ve 
harçlar için indirme yapılamaz. 

Ancak komisyonlarca kira mukavelelerinin 
incelenmesi sırasında su ve elektrik sarfiyatı, 
ısıtma giderleri ve buna benzer giderlerin kiraya 
veren tarafından deruhde edildiği görülürse, 
kira bedeli bu gibi giderler çıktıktan sonra na
zara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Döşemesiz tahmin 
İKÎ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — 

Değirmen, fabrika ve imalâthane tesisatı hariç 

.1949 O : 1 
olmak üzere gayrisâfi irat döşemesiz binaya gö
re tâyin olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mütenmıinıat 
ÎKl YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — 

A) Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde beledi
ye sınırları içindeki binaların ve belediye teşki
lâtı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil eden bi
naların işgal eylediği saha dahilindeki binaların 
mütemmimatmdan olan arazi ve arsalar; 

B) Her nerede olursa olsun, ticaret ve sa
nata tahsis edilmiş olan ve bunlarla birlikte ay
nı işte kullanılan arazi; 

i ra t takdirinde binaya tâbidir. 
Bina ile sınırlanmış olup kullanış tarzı itiba

riyle de bina ile birlik teşkil eden avlu, bahçe 
ve sair arazi binanın mütemmimatındandır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İfraz ve şüyu 
İKİ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 

Aşağıda yazılı bina kısımları için ayrı ayrı irat 
tahmin olunur: 

1. Bir çatı altında bulunup da kullanış tar
zı ve kapıları ayrı olan bina kısımları; 

2. Sahipleri arasında ifraz ve taksim edil
miş olan binaların müfrez kısımları (İfraz 
olunmayıp da şayian, tasarruf olunan binaların 
iradı binanın genel heyeti itibariyle tahmin 
olunur). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İrat ve kıymet münasebeti 
İKİ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MAD

DE—-Tahrir (Genel tahrir ve tadilât) esnasında, 
bir binanın gayrisâfi iradını tahmin için kâfi 
vasıta ve karine bulunmadığı takdirde, binanın 
satılması halinde elde edilecek kıymet tahmin 
olunur ve bu kıymetin % 10 u safi irat olarak 
kabul edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Arazi kıymetlerinin tesbiti 

Tahmin esası 
İKİ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Arazi-

— 410 — 
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nin vergi değerine esas tutulan kıymetleri, Tah
rir ve Tadilât komisyonlarınca bu bölümde ya
zılı esaslara göre tahmin olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arazi kıymeti 
IKI YÜZ DOKSAN BlRÎNCİ MADDE — 

Arazinin tahmin olunacak kıymeti alelade alım 
satım kıymetidir. 

Arazi kıymetinin tahmininde aşağıdaki esas^ 
lar nazara alınır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel surette 
arazinin bulunduğu birlikte arazi satış kıymetle
rinin seviyesi: 

2. Aynı neviden arazinin satış kıymetleri; 
'd. Arazinin mevkii; 
4. Tarımda kullanılan arazinin yetiştirme 

kuvveti, sulaklık derecesi, tarımın nev'i; 
5. Arazinin büyüklüğü veya küçüklüğü; 
6. Meskûn yerlere, iskele ve istasyonlara ya

kınlığı. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kornet rayiçleri 
İKİ YÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — 

Arazi kıymetinin tahmininde genel tahririn baş
ladığı, tadilât halinde tadilâtın yapıldığı yılda 
cari satış kıymetleri esas tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kıymet - kira münasebeti 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Tahrir (Genel tahrir ve tadilât) esnasında ara
zinin alım, satım kıymetlerinin tâyini mümkün 
olmazsa, o yerin kiraya verilmesi halinde getire
ceği kira tahmin ve bunun 10 misli arazinin kıy
meti olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arazide kira 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCN MADDE 

Bir arazinin getireceği kiranın bilinmesi iea-
beden hallerde ara/i kıymetinin onda biri, em
sal kirası sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6.1949 O : 1 
I Üçüncü kısım 

Amortismanlar 

Birinci bolüm 
Mevcutlarda amortisman 

Amortisman mevzuu 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — 

İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpran
maya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye mâ
ruz bulunan gayrimenkullerle 253 ncü madde 
gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisa
di kıymetlerin, alât, edevat ve demirbaşın ve 
sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara 
göre tesbit edilen değerinin, bunların kullanıla
bilecekleri süre zarfında yokedilmesi amortis
man mevzuunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arazide amortisman 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — 

Bos arazi ve boş arsalar amortismana tâbi de
ğildir. Ancak: 

1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen mey-
I valık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllükler

le incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 
2. îşletraede inşa edilmiş olan her nevî yol

lar ve harklar. 
Amortismana tâbi tutulur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Normal amortisman 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — 

Amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin değeri il
gili Bakanlıkların ve ilgili meslekî teşekküller 

ı ve meslek gruplarının mütalâası alınarak Ma-
j liye Hakanlığınea tesbit ve ilân olunan nispetler 
| üzerinden yokedilir. 
j Amortisman nispetlerinin tesbitinde : 
I 1. Belli iş ve sanat kollan ayrı ayrı nazara 
! alınır; 
I 2. Amortismana tâbi kıymetlerin tecrübe

ye dayanan ortalama ömürleri hesaba katılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-

i bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I Madenlerde amortisman 
İKİ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE 

ı — İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasın-
I dan dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin 

— 411 — 
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ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, 
ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyük
lük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her 
maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olm ık üzere 
Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca 
belli edilecek nispetler üzerinden yokedilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde amortisman 
Î.KÎ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE 

— Amortismana tâbi olup : 
1. Yangın, deprem, su basması gibi âfetler 

neticesinde değerini tamamen veya kısmen kay
beden ; 

2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve 
kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kulla
nılmaz bir hale gelen; 

3. Cebrî çalışmaya tâbi tutuldukları için 
normalden fazla aşınma ve yıpranmaya mâruz 
kaîan; 

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükel
leflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlık
ların mütalâası alınmak suretiyle, Maliye Bakan
lığınca her işletme için işin mahiyetine gö x ayrı 
ayrı belli edilen « Fevkalâde ekonomik ve tek
nik amortisman nispetleri » uygulanır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Amortisman nispetlerinin itibar terini 
ÜÇ YÜZÜNCÜ MADDE — Maliye Bakan

lığınca tesbit ve ilân olunan amortisman. nispet
leri ilânların yapıldığı, ayrı ayrı tesbit edilen 
nispetle:' ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap 
döneminden muteberdir. 

îeabmda, normal amortismanlar nispetleri 297 
nci maddede yazılı usule göre değiştirilebi
lir. Şu kadar ki, bir kere tesbit edilen nispetlerin 
yürürlük süresi 3 yıldan az olamaz. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Amortismanın uygrlama sureti 

a) Nispet bakımından 
ÜÇ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Mükellefler, 

usulüne göre tesbit edilen nispetleri aşmamak 
şart iyi e, amortismanları diledikleri nispetler üze
rinden hesaplıyabilirler; şukadar ki, uygulamaya 
başladıkları amortisman nispetlerini mütaakıp 
faaliyet yıllarında değiştiremezler. 
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300 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne 

göre amortisman nispetlerinin değiştirilmiş ol
ması hali bundan müstesnadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

b) Süre bakımından 
ÜÇ YÜZ IKINCÎ MADDE — Amortisman 

süresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar bu 
sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı 
mükellefçe uygulanan nispete bölünür. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değer
lemede nazara alınabilir. 

Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasın-
dan veya ilk uygulanan nispetten düşük bir 

I hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 
; uzatılamaz. 
1 BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
! bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Amortisman hesapları 
' ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu bölüm 
1 gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplar

da ayrıca gösterilmek şartiyle ilgili bulundukları 
; değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya 
! pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması ca-
I izdir 
j BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
ı bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Alaeal^arda ve sermayede amortisman 

Değersiz alacaklar 
ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazai bir 

hükme veya alacaktan vazgeçildiğini gösteren ka
naat verici bir vesikaya göre tahsiline artık im
kân kalmıyan alacaklar, değersiz alacaktır. 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri ta-
; rihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mu

kayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yokedi-
lirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şüpheli alacaklar 
ÜÇ YÜZ FEŞİNCl MADDE — Şüpheli ala-

eaklar şunlardır : 
1. Dâva veya icra safhasında bulunan ihti

laflı alacaklar; 
2. Vâdesi 3 defa uzatıldığı halde tahsil 

' edilememiş olcn senede bağlı alacaklar; 
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3. Yapılan protestoya veya yazı ile bir de

fadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafın
dan ödenmiyen senetsiz alacaklar; 

4. Veresiye üzerine geniş müşteri kütlesiyle 
muamelede bulunan tüccarların şüpheli alacak 
ortalamasını son hesap döneminde aynı mahi
yetteki alacaklara uygulamak suretiyle ayıra
cakları miktarlar (bu fıkradaki şüpheli alacak 
ortalaması geçmiş son iki yıl içinde tahsil edi
lememiş bulunan, veresiye muamelelere müta-
allik alacakların aynı süreye ait ve aynı mahi
yetteki muameleler toplamına nispet edilmesi 
suretiyle bulunur.) 

Yukarda yazılı şüpheli alacaklar için, değer
leme gününün (tasarruf değeri) ne göre pasifte 
karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi ala
caklara ait olduğu ve 4 ncü fıkraya göre ayrıl
mış ise hangi yıla ait olduğu karşılık hesa
bında gösterilir. 

Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminat
tan geri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen 
miktarları tahsil edildikleri zaman, karşılık he
sabından indirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vaz geçilen alacaklar 
ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Konkordato 

veya sulh yoliyle alınmasından vaz geçilen ala
caklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşı
lık hesabına alınır. Bu hesabın muhtev;./aiı 
alacaktan vaz geçildiği yılın sonundan başlıya-
rak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdir
de kâr hesabına naklolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sermayenin itfası 
ÜÇ YÜZ YEDlNCl MADDE — imtiyazlı iş

letmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra 
bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip 
olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal et
mesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imti
yaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası 
için yıllık belli bir nispet veya miktar ayrılması 
gösterilmiş olduğu takdiıde, bu nispet veya mik
tar üzerinden sermaye İ1fa olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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| bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

i lk tesis ve taazzuv giderlerinin itfası 
ÜÇ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kurumla

rın aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv gider
leri, mukayyet değerleri üzerinden müsavi 
miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
j bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Özel Haller 

Amortismana tâbi malların satılması 
ÜÇ İL ÜZ DOKUZUNCU MADDE — Amor

tismana tâbi iktisadi kıymetlerin satılması ha-
I linde alman bedel ile bunların envanter defte

rindi kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve 
I zarar hesabına geçirilir. 
I Amortisman ayrılmış olanların değeri, ayrıl

mış amortisman çıktıktan sonra kalan değerdir. 
I Devir satış hükmündedir. 

j BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
| bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
I 

i Amortismana tâbi malların sigorta tazminatı 
ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Yangın, dep

rem, sel, su basması gibi âfetler yüzünden ta
mamen veya kısmen zıyaa ugrıyan amortismana 
tâbi iktisadi kıymetler için alınan sigorta taz
minatı bunların değerinden (Amortismanlı olan
larda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra 
kalan değerden) fazla veya eksik olduğu tak
dirde farkı kâr veya zarar hesabına geçirilir. 

Şu kadar ki, alınan, sigorta tazminatı ile 
zıyaa ugrıyan malların yenilenmesi işin mahiye
tine göre zaruri bulunur, veya bu hususta işlet-

I meyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşeb
büse geçilmiş olursa, bu takdirde tazminat faz
lası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, 
pasifte geçici bir hesapta tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
j bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Emtia sigorta tazminatı 
I ÜÇ YÜZ ON BlRtNCl MADDE — Emtia 
! kıymetlerinde vukua gelen zayiat dolayısiyle 
! alınan sigorta tazminatları bunların değerlerin

den fazla olursa bu fazlalık kâra alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
; bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Kitap 
Ceza Hükümleri 

Birinci Kısım 
Genel Esaslar 

Vergi cezaları 
ÜÇ YÜZ ON ÎKÎNCt MADDE — Bu kanu

na göre kaçakçılık veya kusur veya usulsüzlük 
yapanlar bu kitapta yazılı vergi cezalariyle ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Küçüklerin ve kısıtlıların sorumsuzluğu 
ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Velayet 

ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin ida
resi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar kendileri
ne izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi ka
nunlarına aykırı hareketlerinden dolayı sorumlu 
olamazlar. Bu hallerde vergi cezası veli, vasi ve
ya kayyımdan aranır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tü

zel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanunu
na aykırı hareketlerin cezası tüzel kişiler adına 
kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Damga Resmi cezalarında sorumluluk 
ÜÇ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Damga 

Resmi uygulamalarında gerek nispî, gerek mak
tu resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar bir
den fazla olduğu takdirde, yekdiğerine müraca
at hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsil en so
rumlu tutulurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi 

a) Muhtelif vergi ziyama sebebiyet verilmesi 
ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Kaçak

çılık veya kusurda cezayı istilzam eden tek bir 
fiil ile başka neviden birkaç vergi zıyaa uğra
mış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ce
za kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

b) Muhtelif cezayı istilzam etmesi 
ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Cezayı 

istilzam eden fiil ile kaçakçılık ve usulsüzlük 
veyahut kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş 
olursa bunlara ait cezalardan sadece en ağırı 
kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fiil ayrılığı 
ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Ayrı 

ayrı yapılmış olan kaçakçılık kusur veya usul
süzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şukadar 
ki, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden 
fazla usulsüzlük yapıldığı takdirde bunların 
hepsi için tek bir ceza kesilir ve bu cezaya usul
süzlüklerin birden fazlasının her biri için cezanın 
dörtte biri eklenir. Ancak bu suretle hesaplana
cak cezanın toplamı o usulsüzlük nev'i için ka
nunda gösterilen cezanın iki katından fazla ola
maz. 

Aynı takvim yılı içinde birden fazla kaçak
çılık yapılmış olursa bunların hepsi 325 nci mad
dede yazılı en az cezanın hesaplanması bakımın
dan bir fiil sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tekerrür 
ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Ka

çakçılık, kusur veya usulsüzlükten dolayı ceza
landırılan ve cezası da kesinleşen bir künse, ay
nı neviden bir fiili cezanın kesinleştiği tarihi ta
kip eden yılın başından başlamak üzere kaçak
çılıkta beş yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte iki 
yıl zarfında tekrar işlerse, cezası: Kaçakçılık
ta yarısı, kusurda üçte biri, usulsüzlükte dörtte 
biri nispetinde artırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Suçlarda birleşme 
ÜÇ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bu kanun

da yazılı kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük ceza
lan ile Türk Ceza Kanununda, diğer kanunlar
da yazılı cezalar, içtima ve tekerrür hükümleri 
bakımından birleştirilmez. 

Bu kanunla vergi cezası ile cezalandırılan 
fiiller, ayni zamanda Türk Ceza Kanununa gö
re suç teşkil ettiği takdirde, vergi cezası kesil-
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mesi, mezkûr kanun hükmüne tevfikan takibat 
yapılmasına mâni olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi zıyaı 
ÜÇ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Ver

gi zıyaı, mükellefin vergilendirme ile ilgili ödev
lerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik 
yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında 
tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk et
tirilmesini ifade eder. 

Bu gibi hallerde verginin sonradan tahakkuk 
ettirilmesi vergi cezasını kaldırmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Beyannameleri bekleme süresinin vergi ziyamı 
mucip sayılmıyacağı 

ÜÇ YÜZ YlRMÎ IKÎNCÎ MADDE — Be-
yannameli mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi 
yapılmak iç/in beyanname verme süresinin so
nundan başlıyarak 15 gün beklenir. Beyanname 
bu süre içinde verilirse vergi zıyaı olmamış sa
vıl r,-. 

Veraset ve intikal Vergisinde mükellefe tebliğ 
edilmek şartı ile yeniden 15 günlük bir mühlet 
verilir; bu hususta da yukarıki hüküm cari olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

En az ceza haddi 
ÜÇ YÜZ YlRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu 

kanunda açıkça yazılı olmıyan hallerde vergi ve
ya kıymet miktarları üzerinden hesaplanan vergi 
cezaları 25 kuruştan az olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ikinci Kısım 
Vergi Cezeları 

Birinci Bölüm 
Kaçakçılık 

Kaçakçılığın tarifi 
ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Mükellefin veya sorumlunun vergiyi kaçırmak 
hastı ile aşağıdaki şekillerde vergi ziyama se 
bebiyet vermesi kaçakçılıktır. 

1. Çift defter kullanmak; 
2. Sahte vesika tanzim etmek veya bilere1' 

kullanmak; 
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3. Bu kanuna göre tutulması mecburi oları 

defter kayıtlarını veya vesikaları tahrif etmek; 
4. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

tasdikli defterlerin sahifelerini yokederek yer 
ierine başka yapraklar koymak veya hiç yap. 
rak koymamak; 

5. Mevhum adlara hesap açmak ve heı 
türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak; 

b\ Bu kanuna göre tutulması mecburi oları 
oefter ve vesikaları yoketmek veya gizlemek; 

7. Bir takvim yılı içinde üçten fazla mua
meleye ait olmak ve bu muamelelerden do
layı gizlenen vergi matrahının miktarı 2 500 li-
ı ayı ve bu suretle gizlenen matraha isabet eden 
vergi, ödenecek verginin % 10 unu aşmak su
retiyle satış bedeli, ücret, komisyon, faiz, işti
rak hissesi, kira bedeli gibi hasılatı bu kanuna 
göre tutulması mecburi olan defterlerden hiç bi
linde veya beyannamede göstermemek; (hası
latın defter veya beyannameden birinde göste
rilmiş olması halinde bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyanlar 
hakkında yalnız beyannamede gösterilmiş olup 
olmadığına bakılır.) 

8. Vergilendirme ile ilgili olaylar hakkın
da vergi idaresince yazı ile istenilen bilgiyi ida
reyi yanıltacak şekilde yalan veya eksik vermek 
(sual ile cevabın yazılı olması veya mükellefin 
imzasını havi tutanakla tesbit edilmiş bulun
ması şarttır.) 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılıkta ceza 
ÜÇ Yt)Z YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Ka

çakçılık yapan mükelleflere kaçırdıkları vergi
nin üç katı tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadar ki, bu ceza mükelleflerin ticari ve 
meslekî işlerinden dolayı tâbi oldukları veya 
sorumlusu bulundukları vergilerde: 

1. Birinci sınıf tüccarlar için 500 liradan; 
2. İkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek 

erbabı için 250 liradan; 
r>. Diğer mükellefler için 50 liradan; 
Az olamaz. 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığa iştirak 
ÜÇ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Ayrı 

ayrı maddi menfaat gözetmek şartîyle birkaç ki-
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şi kaçakçılık yaptıkları takdirde bu fiili irtikâp 
edenlerin veya doğrudan doğruya beraber işle
miş olanların her biri hakkında evvelki madde
lerde yazılı vergi cezaları kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığa teşvik 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Bir 

mükellefi kaçakçılık yapmaya azmettirenlere 
- kaçakçılık tekemmül etmiş olmak şartiyle -
işlenen fiil için kanunda belli edilen ceza ke
silir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığa yardım 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 

Ayrı bir menfaat gözetmemek suretiyle, kaçak
çılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamam
lanmasını fiiliyle kolaylaştıranlara bu fiil için 
kanunda belli edilen cezanın dörtte biri kesilir. 
348 nci maddedeki pişmanlık şartlarına uy
gun olarak keyfiyetten ilgili makamları haber
dar edenlere ceza kesilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

îkinci Bölüm 
Kusur 

Kusurun tarifi 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — 

Kusur, kaçakçılık sayılan haller dışında her han
gi bir suretle vergi ziyama sebebiyet verilmesi
dir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kusurda ceza 
ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Kusur 

işliyen mükelleflere zıyaa uğrattıkları verginin 
% 50 si tutarında vergi cezası kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahrire dayanan vergilerde kusur cezası 
ÜÇ YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Tah

rire dayanan vergilerde, bildirmeye mütaallik 
kanuni mecburiyetleri süresinde yerine getir
memek suretiyle kusur işliyen mükelleflere, zı
yaa uğrattıkları verginin % 20 si nispetinde 
vergi cezası kesilir, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Usulsüzlük 

Usulsüzlüğün tarifi 
ÜÇ YÜZ OTUZ ÎKİNCÎ MADDE — Usul

süzlük, vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin 
vergi kanunlarına aykırı harekette bulunulma
sıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Usulsüzlük cezaları 
ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ge

lir, Kurumlar, Esnaf, Muamele, istihlâk, Nakli
yat, Bina ve Arazi vergilerine ait olan 
usulsüzlükler aşağıda yazılı derecelere ve bu 
kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır : 

I nci derece usulsüzlükler : 
1. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

defterlerden her hangi birinin tutulmamış ol
ması ; 

2. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili ve
sikaların doğru bir hesap incelemesi yapılmasına 
imkân vermiyecek derecede noksan ve hatalı 
olması; 

3. Bu kanuna göre tutulması mecburi def
terlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesika
ların ve evrakın yetkili memurlar tarafından 
istenildiği halde ibraz edilmemesi; 

I I nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş ol

ması, (322 nci maddede yazılı süreden sonra 
verilmiş beyannameler hiç verilmemiş sayılır) ; 

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 
hangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılma
mış olması; (Kanuni sürenin sonundan itibaren 
bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik 
ettirilmemiş sayılır); 

3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hüküm
lerine (Madde 204 - 208) uyulmamış olması; 

III ncü derece usulsüzlükler : 
1. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zama

nında yapılmamasi; 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan 

mükelleflerle gezici esnafın vergi karnelerini, 
süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde alma
ları; 



İV. ncü derecede usulsüzlükler: 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 

hangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin so
nundan itibaren bir ay içinde yaptırılmış ol
ması; 

2. Vergi beyannamelerinin süresinin sonun
dan itibaren 15 gün içinde verilmiş olması; 

3. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve ev-
ıak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muh

teviyatına ve eklerine ait hükümlere uyulma
mış olması; 

4. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve 
açıklığını bozmamak şartiyle bâzı evrak ve ve
sikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; 

5. Sabit iş yeri olan esnafın vergi karnesi
ni zamanında almamış olması; 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

özel usulsüzlük cezaları 

a) Veraset ve İntikal Vergisinde 
ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE -— 

Veraset ve intikal Vergisi beyannamelerini ka
nuni süresinin bitmesini takip eden günden iti
baren 15 gün içinde verenlere, 25 lirayı aşma
mak şartiyle Verginin % 2 si, daha sonra ve
renlere 50 lirayı aşmamak şartiyle % 5 i vergi 
cezası kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

b) Hayvanlar Vergisinde 
ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — a) 

Bulundukları köye kaydettirilmeden veya kayıt 
ilmühaberi alınmadan veyahut yoklama muamele
si yaptırılmadan ilçenin köyleri veya köylerle 
ilce merkezi arasında nakledilen hayvanların ver
gilerinin % 5 i; 

b) Bulundukları köye kaydettirilen hayvan
lardan kayıt ve yoklama süreleri içinde nakil ve 
ifraz tezkeresi alınmadan ve taksit süreleri için
de vergisi ödenmeden veya teminata bağlanma
dan ilce sınırı dışına çıkarılan hayvanların vergi
lerinin % 15 i; 

(Nakliyatta kullanılan hayvanlar için sahip
lerinin aldıkları vergi karneleri nakil ve ifraz 
tezkeresi yerine geçer). 

c) Vergiden müstesna olan nakliyat hayvan-
laıı ile damızlıkların kayıt dışı bırakılmaları ha-
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linde- bunların emsallerine ait vergilerin % 10 ti; 

Nispetinde ceza kesilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

c) Damga Resminde 
ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINC IMADDE — a) 

Damga Resmi mevzuuna giren kâğıtlar ve ilân
lara yapıştırılan pullar, Damga Resmi Kanunu
nun belli ettiği şekilde iptal edilmemişse, iptal 
edilmemiş olan pulların kıymeti üzerinden maktu 
resimlerde yüzde 50, nispî resimlerde yüzde 10 
vergi cezası kesilir. Bu hüküm, resmî daireler, 
noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3656 sa
yılı Kanuna tâbi kurumlara ve derneklere ibraz 
edilen veya gönderilen veya resmî daireler ve
ya noterlerce tanzim ve tasdik edilmiş olan kâ
ğıt ve ilânların iptal edilmemiş pulları hakkın
da uygulanmaz. 

b) Damga Resmi, ilgili Vergi Kanununda 
tâyin olunduğu şekilde ifa edilmiyen hallerde 
maktu resimlerde resmin yüzde 50 si ve nispî re
simlerde yüzde 10 u nispetinde usulsüzlük ceza
sı alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — 1. 
Resmî daireler, noterler, bankalar ve anonim şir« 
ketlerle 3659 sayılı Kanuna tâbi kurumlara ve 
derneklere ibraz edilen veya gönderilen ve pulları 
Vergi Kanununun belli ettiği şekilde iptal edil
memiş bulunan kâğıtları, pullarını iptal etmeden 
muameleye koyanlar adma her kâğıt için ellişer 
kuruş ceza kesilir. Ancak, mütaaddit nüsha ola
rak tanzim edilmiş olan kâğıtlar için bu fıkra ge
reğince her şahıstan alınacak cezanın toplamı beş 
lirayı geçemez. 

2. Fertler tarafından resmî dairelere verilen 
her nevi dilekçe, istifanamelerle lâyiha, muhtıra, 
beyanname ve ihbarnamelerin ve bu mahiyette 
resmî makamlara çekilen telgrafnamelerin mü
hürlü ve imzalı nüshalarını pulsuz veya noksan 
pullu olarak muameleye koyanlar adma, her kâ
ğıt için ellişer kuruş ceza kesilir. 

3. Pulsuz veya pulu noksan kâğıtlar, usu
len resmî ve para cezası tahsil edilmeden tasdik 
eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adı
na her kâğıt için iki buçuk lira ceza kesilir. 

4. Damga Resminin defter ve kayıt nizamı-
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ha ait usulsüzlüklerde de 333 ncü madde hükmü 
uygulanıl*. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Dördüncü Bölüm 
Ceza Kanununa göre cezalandırılacak suçlar 

Bilgi vermekten çekinenlerle 241 nci madde hük
müne uymıyanlaı* 

ÜÇ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — 1. 
Yetkili makam ve memurlar tarafından 138, 139 
ve 140 ncı maddeler gereğince, üçüncü şahıslann 
vergileriyle ilgili olarak istenilen defter ve vesi
kaları, çekinme sebebi olmaksızın, ibraz etmiyen-
lerd^n veya istenilen bilgileri vermiyenlerden; 

2. 241 nci maddede yazılı mecburiyetlere, çe
kinme sebebi olmaksızın, uymıyanlardaıı; 

Hükmen 200 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

Ancak birinci fıkra gereğince istenilen "bilgi
lerin verilmesi, 

(Defter ve vesika ibrazı hariç) bu bilgiyi ve
recek olan özel müesseseler için ayrıca gider ve 
külfet ihtiyarını gerektirdiği takdirde bu külfet 
ve masrafın Maliyece deruhde edilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... pjtmiyenler... Kabul edilmiştir 

Vergi mahremiyetinin ihlâli 
ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 

Bu kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya 
mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlâl 
edenlere Türk Ceza Kanununun .198 nci mad
desinde yazılı cezanın iki katı hükmolıınur. Bu 
ceza iki aydan az olamaz. 

Suçları tekerrür edenler bir daha Devlet hiz
metinde kullanılmazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar 
ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — Bu kanu

nun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince 
mükelleflerin vergi kanunlarmm uygulanması 
ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapma
ları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı 
harekette bulunanlar Türk ceza Kanununun 240 
ncı maddesine göre ceza görürler. Bu hareket
ler kaçakçılık cezasını gerektiren bir fiile iştirak 
veya yardım veya o fiili teşvik mahiyetinde ol
duğu takdirde haklarında ayrıca bu kamunun 

32G, 327 ve 328 nci maddeler hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Vergi cezasının kesilmesi, ödenmesi ve kalkınması 

Birinci bölüm 
Ceza kesme 

Cezayi gerektiren olayın tesbiti 
ÜÇ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Ver

gi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerin
ce veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetki
li olanlar tarafından teshil olunur. Yoklama ve 
vergi tetkiki sırasında raslanan, vergi cezasını 
gerektirir olayların, raporlarda gösterilmesi, de
lillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hal
lerde bunların tutanakla tesbit edilmesi mecbu
ridir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Ceza kesme yetgisi 
ÜÇ YÜZ KIRK ÎKİNCÎ MADDE — Vergi 

cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakı
mından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi 
tarafından kesilir. 

Ancak, kaçakçılık hallerinde, vergi cezası ke-
silebilmesi için Takdir Komisyonundan karar 
alınması şarttır. 

Damga Resmine pul ile alman diğer vergilere 
mütaallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi 
dairelerini Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Ceza ihbarnamesi 
ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ke

silen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) 
ile tebliğ olunur. 

Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki malûmat bu
lunur : 

İhbarnamenin sıra numarası; 
Tanzim tarihi ; 
İlgililerin soyadı, adı veya unvanı; 
Varsa mükellef numarası (Mükellef he

sap numarası); 
5. İlgilinin açık adresi; 
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra 

numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildi
rilmek suretiyle); 
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7. Olayın taallûk ettiği vergilendirme veya 

hesap dönemi; 
8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye 

ait ihbarnamenin tarih ve numarası; 
9. Adarsa tekerrür ve içtima durumu; 

10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı; 
11. itiraz veya temyiz süresi; 
Takdir komisyonu karariyle kesilen cezalar

da komisyon kararının örneği ihbarnameye bağ
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

İtiraz 
ÜÇ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 

ilgililer, kesilen vergi cezalarına itiraz edebilir
ler. Bu takdirde Beşinci Kitapta yazılı hüküm
ler uygulanır. 

Cezanın bağlı olduğu vergiye de itiraz olu
nursa vergi ve ceza itirazları birleştirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

ikinci Bölüm 
Cezaların kesinleşmesi, ödenmesi ve kalkması 

Vergi cezalarının kesinleşmesi ve ödenmesi 
ÜÇ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Vergi 

cezaları : 
1. Cezaya itiraz edilmemişle: İtiraz süresi

nin, bitmesi; 
2. Cezaya itiraz edilmişse: Temyiz süresinin 

bitmesi; 
3. İtiraz Komisyonu kararı temyiz edilmiş

se: Temyiz komisyonu kararının ilgiliye tebliğ 
edilmesi; 

ile kesinleşir ve bu tarihten başlıyarak bir 
ay içinde ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yanılma 
ÜÇ YÜZ KIRK ALTİNCİ MADDE — Ka

çakçılık mahiyetinde olmamak şartiyle aşağıda 
yazılı hallerde ceza kesilmez: 

1. Yetkili makamların mükellefe yazı ile 
yanlış izahat vermiş olmaları; 

2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda 
yetkili makamların görüş ve kanaatini değiş
tirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş 
olması; 

3. ikinci sınıf tüccarlarla esnaftan bilgi 
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seviyesi düşük olması sebebiyle kanun büküm
lerini veya bunların uygulanmasını bilmiyen-
lerin yanılmış olmaları; 

4. Müphem, yoruma mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin yanılmış olmaları; 

Yukarda 3 ve 4 numaralı fıkralarda yazılı 
hallerin Maliyece tesbit ve mükellefe yazı ile 
ihtarından sonra yapılması yanılma sayılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Cezalandın hnıyacak olan şekle ait usulsüzlükler 
ÜÇ YÜZ KIRK YEDlNCN MADDE — 333 

cü maddede yazılı III ve IV ncü derece usul
süzlükler, aşağıda yazılı hallerde cezalandırıl
maz : 

1. Usulsüzlük ilk defa yapılmış olursa; 
2. Usulsüzlüğün, yapıldığı defter, kayıt ve 

vesika üzerinde ve tesbit edilmesi akabinde 
mükellefe düzelttirilmesi mümkün olur ve dü
zeltilirse. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Pişmanlık 
ÜÇ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Ka

çakçılık veya kusur mahiyetindeki kanuna ay
kırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğin
den ve açık olarak haber veren mükellefler hak
kında ceza kesilmez. 

Şu kadar ki, bu hükmün uygulanabilmesi 
için : 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği ta
rihten önce bir muhbir tarafından her hangi 
resmî makama, dilekçe ile veya şifahi beyanı bir 
tutanakla tevsik edilmek ve resmî kayıtlara da 
geçirilmek şartiyle ihbarda bulunulmamış ol
ması ; 

2. Yetkili memurlar tarafından mükellef 
nezdinde incelemelere başlanmamış veya olayın 
takdir komisyonuna intikal etmemiş olması; 

' 3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamele
rinin, mükellefin pişmanlık dilekçesinin verildi
ği tarihten itibaren 15 gün içinde tevdi olun
ması ; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyan 
larmın mükellefin keyfiyeti haber verme tari
hinden başlıyarak 15 gün içinde tamamlanması 
veya düzeltilmesi; 

;">. Mükellefçe haber verilen olaya mütaal-
lik olup ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin 
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haber verme tarihinden baslıyarak 15 gün içinde 
ödenmesi; 

Şarttır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ölüm 
ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — 

Ölüm halinde vergi cezası düşer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mücbir sebepler 
ÜÇ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Bu kanun

da yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin 
vukua geldiği malûm ise veya tevsik ve ispat 
olunursa vergi cezası kesilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ceza kesmede zamanaşımı 
ÜÇ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Aşağı

da yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası 
kesilmez : 

1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 
gününden baslıyarak, kaçakçılıkta beş yıl ve ku
surda üç yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı 
takip eden yılın birinci gününden baslıyarak 
iki yıl; 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi cezasında zamanaşımı 
ÜÇ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Kesin

leştikleri tarihi takip eden takvim yılının başın
dan itibaren beş yıl içinde tahsil olunmıyan ver
gi cezaları zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi cezalarında yapılan hatalar 
ÜÇ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi 

cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi 
hataları için belli edilen usul ve şartlara göre 
düzeltilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İ94Ö 6 : İ 
Beşinci kitap 

Vergi ihtilâfları 

Birinci kısım 
İtiraz 

Birinci Bölüm 
İtiraz Etme 

İtiraza yetkili olanlar 
ÜÇ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mü

kellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, 
tarhedilen vergilere ve kesilen cezalara itiraz 
edebilirler. 

Vergi dairesi tahrir, tadilât ve takdir komis
yonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara 
ve Takdir Komisyonu kaçakçılığa ait kararla
rına itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İtiraz mevzuu 
ÜÇ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İti

razda bulunabilmek için verginin tarhedilmesi, 
cezanın kesilmesi veya matrahın tebliğ edilmiş 
olması lâzımdır. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve 
bu matrahlar üzerinden tarhedilen vergilere 
itiraz edemezler. (Bu kanunun maddi hatala
ra ait hükmü mahfuzdur). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz süresi 
ÜÇ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — İtiraz 

süresi gerek mükellefler ve vergi cezası kesilen
ler, gerek vergi dairesi için bir aydır. 

Bu süre: 
a) Mükellefler için: 
1. Tebliğ yapıldığı hallerde tebliğin yapıl

dığı; 
2. Gezici esnafla götürü usulde vergiye 

tâbi olan hizmet ve serbest meslek erbabının 
her yıla ait vergilerinin karnelerine yazıldığ:, 

3. Hizmet erbabı ve bunlar gibi vergileri 
ödeme sırasında kesilen mükelleflere istihkak
larının ödendiği; 

b Vergi dairesi için: Tahrir, Tadilât ve 
Takdir komisyonlarınca tahmin veya takdir 
olunan matrahlara ve takdir komisyonunun ka
çakçılığa ait kararlarının vergi dairesine tevdi 
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edildiği; 

Trihten başlar. 
Bu süre geçtikten sonra itiraz hakkı düşer. 

Ancak bir tarafın süresi içinde itirazı halinde, 
^ • itiraz süresi geçmiş olsa bile diğer taraf, itiraz 

dilekçesinin kendisine tebliğinden başlıyarak 15 
gün içinde itirazda bulunabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İtiraz ve müdafaaların yapılması 
ÜÇ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Ge

rek mükellefin, gerek Vergi dairesinin itiraz di
lekçeleri, iki nüsha olarak, yetkili İtiraz Komis
yonu Başkanlığına verilir. 

Bu dilekçelerin bir nüshası komisyona geldi
ği tarihten başlıyarak en çok beş gün içinde ko
misyon başkanlığınca karşı tarafa tebliğ olun
mak üzere gönderilir. 

Kendisine tebliğ yapılan taraf yazılı müdafa
asını 15 gün içinde iki nüsha olarak komisyon 
başkanlığına verir ve bunun bir nüshası diğer ta
rafa tebliğ edilir. 

İtiraz ve müdafaa dilekçelerinin, taahhütlü 
olarak posta ile gönderilmesi veya mükellefin bu
lunduğu mahalde muvazzaf İtiraz Komisyonu 
Başkanlığına ve bulunmadığı takdirde o mahal
lin İtiraz Komisyonu Başkanı sıfatiyle en büyük 
mülkiye âmirine verilmesi de caizdir. 

Dilekçeyi alan muvazzaf İtiraz Komisyonu ve
ya mülkiye âmiri dilekçeyi kayıt ile derhal ilgili 
İtiraz Komisyonuna gönderir. İtiraz, bu kayıt 
tarihinde veya dilekçinin postaya verildiği tarih
te yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İtiraz şekli 
ÜÇ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İti

razlar yazı ile olur. İtiraz dilekçeleri aşağıdaki 
hususları ihtiva eder : 

1. İtiraz edenin soyadı, adı veya unvanı ve 
açık adresi (Vergi dairesinin itiraz dilekçelerin
de itiraz eden dairenin bulunduğu mahal ve adı); 

2. Mükelleflerin itirazlarında vergiyi tarh-
eden dairenin adı ve bulunduğu mahal; 

3. Vergi dairesinin itirazlarında mükellefin 
soyadı, adı ve adresi; 

4. İtirazın ilgili bulunduğu verginin veya 
vergi cezasının nev'i ve yılı; 

5. Vergi veya vergi cezasının miktarı; 
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6. Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve nu

marası; 
7. Varsa mükellef hesap numarası; 
8. Hangi muameleye itiraz olunduğu, iti

razın hukuki mesnetleri ve delilleri; 
9. İtirazın yapıldığı tarih ve imza. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tarh ve ceza dosyasının komisyona şevki ve ko
misyonca incelenmesine başlanması zamanı 
ÜÇ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 

İtiraz konusu olan vergiye veya cezaya, ait ispat 
edici kâğıtları ve tebliğe ilişkin ihbarnameleri ih
tiva eden dosyalar : 

a) İtiraz mükellef tarafından yapılmışsa 
vergi dairesinin müdafaa dilekçesi ile birlikte; 

b) İtiraz vergi dairesi tarafından yapılmış
sa vergi dairesinin itiraz dilekçesi ile birlikte; 

Komisyon başkanlığına gönderilir. Komisyon
ca ancak 357 nci maddede yazılı süre içinde 
müdafaa alındıktan veya bu süre müdafaasız 
geçtikten sonra itiraz konularının incelenmesine 
başlanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
İtirazın incelenmesi 

İtirazların incelenmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — İtiraz

lar. İtiraz komisyonlarınca itiraz evrakı, tarh 
dosyası ve ibraz olunan deliller üzerinde incele
nir. 

İtiraz komisyonları yaptıkları inceleme sıra>-
smda resmî ve özel bilûmum idare, ve müessese 
ve teşekküllerden malûmat istiyebilirler. 

İtiraz incelemelerine, itirazın süresi içinde ya
pılıp yapılmadığına, itiraznamenin şeklen tamam 
olup olmadığına, olayın itiraza mevzu teşkil edip 
etmediğine bakmakla başlanır. 

Şekil eksikleri, usule ait yeni bir muamele ya
pılmadan evvel itiraz edene düzelttirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İncelemelerin derinleştirilmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BİBİNCİ MADDE — 

İtiraz Komisyonu re'sen veya taraflardan biri
nin talebi üzerine lüzum görürse, üyeleri arasın
dan belli edeceği bir zatın, niyabeti altında ye-
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minli, tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve bi
naları gözden geçirmek, mükelleflerin defter ve 
vesikalarım incelemek, lüzum gördüğü kimse
leri çağırıp izahat veya yazı ile malûmat almak 
suretiyle incelemelerini dcrinleştirir ve gerekirse 
yeni deliller istiyebilir. İlgililerin sözlü izahatı 
zapta geçirilerek sahiplerine imzalattırılır. 

Bu maddede yazılı yeminli bilirkişi doğrudan 
doğruya İtiraz Komsyonunca* seçilir. 

BAŞKAN - - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tarafların dinlenmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDİ] — Ta

raflardan biri istediği veya komisyonca lüzum 
görüldüğü takdirde taraflar dinlenir. 

Komisyon tarafından belli edilecek dinlenme 
günü her iki tarafa bildirilir. Bildirilen günde 
bir mazeret göstermeksizin hazır bulunmıyanla-
rın gıyabında inceleme yapılır. 

Dinlenenlerin verdikleri izahat zapta geçiri
lerek kendilerine imza ettirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Talepte mukayyet olma 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

İtiraz Komisyonu ileri sürülmiyen bir iddiayı 
re'sen nazara alamaz. Zamanaşımı ve vergi hata
larının düzeltilmesi hali bu hükümden müstesna
dır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İtirazdan vazgeçme 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MA DDK — 

İtiraz eden itirazı hakkında komisyon tarafından 
karar verilinceye kadar ifrazından vazgeçebilir. 

'Vazgeçme, vazgeçenin İtiraz Komisyonuna 
vereceği bir dilekçe ile veya dinlenilme veya iza
hat verme sırasında keyfiyetin zabıtlara geçiril
mesiyle yapılabilir; bu takdirde vazgeçme zaptı 
vazgeçene imzalattırılır. 

Vazgeçme açık olmalıdır. 
Vazgeçme halinde itiraz eden o olayda itiraz 

ve temyiz hakkını kaybetmiş olur. 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dosyaların incelenmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE 

İtiraz eden, vekili veya temsilcisi, itiraz dosya-
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sındaki tarh vesikalarını inceler ve bilirkişi ra
porlarını, tutanakları ve zabıtları, yapılacak mu
amele hakkında vergi dairesinin üst mercilerle 
olan muhaberelerini komisyon nezdinde her za
man inceliyebilir. Ancak, vergi dairesinin ve 
üst mercilerin muhaberelerinde, muhbir adı gibi 
gizli tutulması lâzımgelcn şahsi hususları ihtiva 
eden evrak, dosyayı incelemek istiyene veril
mez ve gösterilmez. 

Yukarıki fıkranın hükümleri, temyiz dosya
larının ilgililerce incelenmesi hususuna da şâmil
dir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(ç-üncü Bölüm 
Neticeler 

İtirazın tahsilata tesiri 
CÇ YÜZ ALTMIŞ ALTİNCİ MADDE 

İtiraz, tarhedilen verginin ihtilaflı kısmının 
tahsilini durdurur. 

İtiraz Komisyonu kararlarının taraflara teb
liğinden sonra, bu kararlara göre tahsil edilecek 
vergi miktarı vergi idarelerince nıükellcl'fe bil
dirilir. 

BAŞKAN --- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

itiraz Komisyonu kararları ve bunların tebliği 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YLDİNCl MADDL 

hiraz Komisyonunun karara mütaallik müzake
releri gizli yapılır. 

Komisyon kararlarının, komisyonu teşkil 
edenler tarafından imzalı aslı karar defterine 
yazılır veya. kararların muhafazasına mahsus 
dosyada saklanır, kararın imzalı bir nüshası da. 
itiraz dosyasına, konur. 

Kararların tasdikli birer örneği komisyon
ca taraflara tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul. edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Teniyiz 

Birinci Bölüm 
Temyiz talebi 

Kararların temyizi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE 

İtiraz Komisyonu kararma karşı Temyiz Komis
yonu nezdinde tenıviz talebinde bulunulabilir, 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz edilemiyecek kararlar 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE 

— ttiraz komisyonlarının aşağıda yazılı itiraz
lar hakkındaki kararları kesin olup temyiz olu
namaz : 

1. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 
mükelleflerin sınıf ve derecelerine yapılan iti
razlar ; 

2. Bina Vergisinde 50 liraya kadar olan 
gayrisâfi iratlara, Arazi Vergisinde 500 liraya 
kadar olan kıymetlere yapılan itirazlar, (Veri
len karar neticesinde irat veya kıymetin bu 
hadleri aşmamış olması şartiyle); 

3. Hayvanlar Vergisi hariç olmak üzere, di
ğer vergilerde 100 lirayı aşmıyan tarhlara yapı
lan itirazlar (Verilen karar neticesinde vergi
nin bu hadleri aşmamış olması şartiyle); 

Bu maddenin hükmü mükellefiyetin mevzu
una, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hü
kümlerinin uygulanmasına ait olan vergi ihti
lâflarına şâmil değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz süresi 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Temyiz 

süresi, ttiraz Komisyonu kararının ilgiliye teb
liğinden başlıyarak (15) gündür. 

Taraflardan biri süresi içinde temyiz eyledi
ği takdirde, diğer taraf süreyi geçirmiş olsa da 
Temyiz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği 
tarihten başlıyarak (15) gün içinde temyiz tale
binde bulunabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temyiz talebinin şekli 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ BÎRÎNCÎ MADDE — 

Temyiz talebi yazı ile olur. Temyiz dilekçele
ri aşağıdaki hususları ihtiva eder: 

1. Temyiz edenin soyadı, adı veya unvanı ve 
açık adresi; (vergi dairesinin temyiz dilekçele
rinde dairenin bulunduğu yer ve adı) 

2. Mükelleflerin temyiz etmeleri halinde 
vergiyi tarheden dairenin adı ve bulunduğu yer; 

3. Vergi dairelerinin temyiz dilekçelerinde 
mükellefin soyadı, adı ve adresi; 

4. Temyiz olunan ttiraz Komisyonu kara-
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rının tarih ve numarası ve hangi komisyon ta-
ıafından verildiği; 

5. Kararın tebliğ edildiği tarih; 
6. Temyiz sebepleri; 
7. Temyizin yapıldığı tarih ve imza. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz dilekçelerinin verilmesi 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞ İKİNCİ MADDE — 

Temyiz dilekçeleri Temyiz Komisyonuna veya 
temyiz edilen kararı veren İtiraz Komisyonuna 
verilir. Diğer tarafı teşkil eden şahıslar sayısın
ca dilekçenin örnekleri de bağlanır. Bu örnek
ler derhal diğer tarafa tebliğ olunur. Diğer 
taraf 15 gün içinde yazılı cevabını aynı komis
yonlara iki nüsha olarak verir ve bir nüshası di
ğer tarafa tebliğ olunur. Bu yazılı cevapların 
da temyiz dilekçelerinin ihtiva ettiği hususları 
ve temyiz sebeplerine karşı cevapları ihtiva et
mesi lâzımdır. 

Temyiz dilekçeleri ve cevapları taahhütlü 
olarak postaya verilebileceği gibi mükellefin bu
lunduğu yerde Muvazzaf İtiraz Komisyonu var
sa o komisyon başkanlığına, yoksa İtiraz Ko
misyonu başkanı sıfatiyle mahallin en büyük 
mülkiye âmirine verilir. Bu komisyonlar veya 
komisvon başkanı sıfatiyle mülkiye âmiri aldık
ları dilekçe ve örneklerini kayda geçirildikten 
sonra kararı veren İtiraz Komisyonuna gönde
rir. 

Temyiz dilekçesinin ve cevabın postaya veya 
İtiraz komisyonlarına veya mülkiye âmirine ve
rildiği tarih temyiz talebinin yapıldığı tarih 
sayılır. 

Kararı veren komisyonca tebliğ yapılıp ya
zılı cevap alındıktan veya yazılı cevap için be
lirli süre geçtikten sonra temyiz dilekçesi itiraz 
dosyasiyle birlikte Temyiz Komisyonuna gönde
rilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Temyiz incelemeleri 

İnceleme şekli 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Temyiz incelemeleri evrak üzerinde yapılır. 
Temyiz Komisyonuna gelen evrak daire baş

kanı tarafından üyelerden birine havale olunur, 
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Havale olunan üye dosyayı ya bizzat veya ra
portörlerden birinin yardı miyle inceliyerek 
olayı, iki tarafın iddia ve müdafaalarını, ibraz 
olunan delilleri ve temyiz olunan kararın neden 
ibaret olduğunu, bu kararın dayandığı gerek
çeleri luılâsa ettikten sonra delilli mütalâasını 
imzası altında tanzim edeceği bir rapora derç 
eder ve bu raporu daire başkanına verir. 

Temyiz Komisyonu dairesi bu rapor üzerine 
incelemelerini yapar ve taraflarca dinlenilme 
istenilnıişse şifahi izahat alır ve kararım verir. 

Süresinden sonra yapılan temyiz talepleri 
esasa girişimi eksizin reddolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dinleme 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE 

— Temyiz dilekçesinde veya buna verilen ce
vapta dinlenme istenilmişse, Temyiz Komisyonu 
dinleme gününü belli ve taraflara tebliğ eder. 

.Dinlemede iddialar ve deliller hakkında iza
hat ve karşı iddialara cevap verilir. 

Belli edilen günde özürsüz olarak hazır bu-
lunmıyan tarafın dinlenilme hakkı düşer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bozma sebepleri 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞ BEŞÎNCl MADDE — 

Temyiz Komisyonu aşağıda gösterilen sebepler 
den dolayı itiraz Komisyonunun kararını bozar: 

1. Görev ve yetki dışında işe bakılmış ol
ması; 

2. Kanun ve nizamnameler hükümlerine ay
kırı karar verilmiş olması; 

3. iki taraftan birinin iddiasını isbat için 
ileri sürdüğü delillerden her hangi birinin ka
nuni bir sebep gösteriliri eksizin kabul edilmemiş 
olması veya hiç, incelenmemiş bulunması; 

4. Usule mütaallik hüküm ve kaidelere 
uyulmamış ve bu riayetsizliğin karara mües
sir olmuş bulunması; 

5. Kanunen yasak kimselerin karara iştirak 
etmiş olması. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İddia ve müdafaaların kabul veya reddi 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — 

Temyiz Komisyonu, kararlarında tarafların id-
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dia ve müdafaalarının kabul veya reddi sebep
lerini göstermeye mecburdur. 

İtirazda ileri sürülmiyen iddia ve müdafaalar 
Temyiz Komisyonu iki tarafın iddia ve nıüda-
faalariyle mukayyet olmayıp zamanaşımı ile 
temyiz sırasında nazara alınmaz. Şu kadar ki, 
maddi hataları ve kanunun açık hükümlerine 
aykırı gördüğü diğer hususları re'sen inceliye-
bilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

icranın geciktirilmesi 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEDÎNCÎ MADDE — 

Temyiz talebi itiraz Komisyonunca verilen ka
rarların icrasını durdurmaz. Şu kadar ki, tem
yiz dilekçesinde veya temyiz dilekçesi verildik
ten sonra yazı ile istenilmek şartiyle Temyiz 
Komisyonu teminat karşılığında icranın gecik
tirilmesine karar verebilir. 

Teminat olarak şunlar alınır : 
1. Para ; 
2. Banka teminat mektubu; 
3. Hazine tahvil veya bonoları; 
4. Hükümetçe belli edilecek millî esham 

ve tahvilât; 
(Bu esham ve tahvilât, icranın geciktirilme

si talebine en yakın borsa cetvelleri üzerinden 
% 15 noksaniyle kabul olunur); 

5. Tahsilat Komisyonu karariyle Hazine 
namına haciz konulmak şartiyle ilgilinin vergi 
borcuna tekabül edecek kıymetteki menkul ve
ya gayrimenkul malları. 

icranın tehiri talebini ihtiva eden dilekçeler 
vergi dairesinin müdafaası alındıktan veya 
müdafaa süresi geçtikten sonra itiraz dosya-
siyle birlikte, nihayet üç gün içinde itiraz Ko
misyonunca Temyiz Komisyonu başkanlığına 
gönderilir. 

Temyiz Komisyonu dosyanın gelmesi üzeri
ne nihayet bir hafta içinde evvelâ icranın ge
ciktirilmesi talebi hakkında bir karar verir ve 
bu karar derhal ve icabında telgrafla ilgili vergi 
dairesine ve mükellefe bildirilir. Bu işlemlerin 
yapılmasına kadar verginin tahsili durdurulur. 
Kararın bildirilmesi üzerine beş gün içinde te
minat gösterilmediği takdirde teminat gösteri-
linceye kadar tahsil işlemlerine devam olunur. 

Bozma kararları icrayı durdurur. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Kararlar 

Bozma ve tasdik kararları, nihai karar 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 

Temyiz Komisyonu yaptığı incelemeler neticesin
de itiraz Komisyonu kararının kanuna ve usule 
uygun olduğunu görürse kararı tasdik eder, aksi 
halde bozar. 

itiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonunun 
bazma kararına karşı ısrar edebilir. Israr karar
ları Temyiz Komisyonu Genel Kurulunda incele
nerek karara bağlanır. Temyiz Komisyonu 
dairesi ve itiraz Komisyonu, Genel Kurul kara
rma uymaya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği halletrde re'sen nihai karar da verebi
lip. 

Temyiz Komisyonunun tasdik kararları ile 
re'sen verdiği nihai kararlar ve Genel Kurul 
kararları kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz kararları ve bunların tebliği 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE 

— Temyiz Komisyonu kararlarının komisyonu 
teşkil edenler tarafından imzalı aslı karar def
terine yazılır veya kararları muhafazaya mah
sus dosyada saklanır. Kararın imzalı bir nüs
hası ile taraf sayısınca tasdikli örnekleri tem
yiz talebini ihtiva eden itiraz dosyasına konur. 
Kararın tasdikli örnekleri usulen itiraz Komis
yonunca taraflara tebliğ edilir. 

Temyiz kararı verildikten sonra tarh dosya
sı ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Temyiz Komisyonunun nihai kararlarının 
tazammun ettiği vergi veya vergi cezası, ilgili 
vergi dairesince hesaplanacak bir ihbarname 
ile ve en çok bir hafta içinde mükellefe tebliğ 
edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bozma kararlarında usul 
ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Temyiz 

Komisyonunun bozma kararlarına karşı mü
kelleflerle ceza sorumluları ve ilgili vergi da
ireleri bu kararların 379 ncu madde gereğince 
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•. kendilerine tebliğ edildiği tarihten başlıyarak 

15 .gün içinde, 357 nci maddede yazılı usule göre 
yazılı müdafaada bulunabilirler. 

itiraz komisyonları süresi içinde müdafaa
ları aldıktan veya bu süre müdafaasız geçtik
ten sonra gereken incelemeyi yaparak bozma 
kararına uyulmasına veya evelki kararda ısrar-
edilmesine karar verir. 

Israr kararları ile bozma kararlarına uyul
ması üzerine yapılacak incelemeler ve verilecek 
kararlar ve bu kararların tebliği ve kesinleş
mesi geçen maddeler hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kararların tashihi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN BlRlNCl MADDE — 

Taraflar, Temyiz Komisyonunun kesin kararla
rının tebliğ edildiği tarihten başlıyarak 15 gün 
içinde, bu kararların tashihini istiyebilirler. 

Kararların tashihi hakkında Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararların tavzihi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN iKlNCl MADDE — 

itiraz veya Temyiz Komisyonunca verilen karar 
müphem veya vuzuhsuz olur veya birbirini bo
zan fıkraları ihtiva ederse taraflardan her biri 
iphamn* veya tenakuzun kaldırılmasını kararı 
veren komisyondan istiyebileceği gibi itiraz ve
ya Temyiz komisyonları kararlarına göre vergi 
idaresince hesaplanan vergi miktarlarında yan
lışlık olduğu mükellef tarafından iddia olunur
sa bu vergi miktarının mükellefe bildirilmesin
den başlıyarak 15 gün içinde mükellef, kararın 
verildiği komisyonda yanlışlıgm düzeltilmesini 
istiyebilir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 456 - 459 ncu maddelerinin hükümle
ri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Danıştaya baş vurma 
ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergiler
de mükellefiyet, muafiyet, istisna, mükellefiyet 
şekli, vergi cezalarının uygulanması bakımla-
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rından doğan ihtilâflar hakkında İtiraz ve Tem
yiz komisyonlarına müracaat olunmadan Danış-
taya gidilemez. 

Vergi dairesi Maliye Bakanlığının muvafa
katini almadan Temyiz Komisyonunun kesin ka
rarları aleyhine Danıştayda temyiz talebinde bu
lunamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
itiraz incelemelerinin iadesi 

İade sebepleri 
ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan ka
rarlar hakkında aşağıdaki sebeplerle inceleme
lerin iadesi istenebilir: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada mücbir 
sebepten veya lehine karar verilen tarafın fii
linden dolayı elde edilemiyen ve karara mües
sir olan bir vesikanın veya defterin karar veril
dikten sonra ele geçirilmiş olması; 

2. Karara müessir olan vesika veya defter
lerin sahteliğine hükmolunmuş veya sahte ol
dukları bir mahkeme veya resmî bir makam 
nezdinde ikrar olunmuş veya sahtelik hakkın
daki hüküm komisyon kararından evvel veril
miş olmakla beraber incelemelerin iadesi tale
binde bulunan tarafın karar esnasında bundan 
haberi bulunmamış olması; 

3. Vergi ihtilâfına bakılırken dayanılan bir 
ilâm hükmünün veya diğer bir kararın kaldı
rılması veya bozulması ve bunun da kesinleşmiş 
olması; 

4. Vergi ihtilâflarına bakıldığı sırada kul
lanılan bilirkişilerin kasten yanlış rapor verdik
lerinin hükmen sabit olması; 

5. Lehine karar verilen tarafın karara mü
essir diğer bir hile kullanmış olması; 

6. Vekili veya temsilcisi olmıyan kimseler 
huzuru ile vergi ihtilâfına bakılmış olması; 

7. Vergi ihtilâfının, buna bakmaları kanu
nen yasak olan kimseler huzuriyle bakılmış ve 
karara bağlanmış olması; 

8. Aynı sebep veya olayın bir mükellef ile 
vergi dairesi arasında başka başka neviden ver
gilerde ihtilâflara yol açmış ve bu ihtilâflar 
hakkında birbirine aykırı kararlar verilmiş 
olup bu kararların hepsinin kesinleşmiş olması. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İade süresi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — 

itiraz incelemelerinin iadesini isteme süresi ye
rine göre aşağıda yazılı tarihlerden başlıyarak 
bir aydır: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada elde 
edilemiyen bir vesika veya defterin ele geçiril
diği; 

2. Karara müessir olan vesika ve defterle
rin sahteliğine hükmolunduğunun veya sahte-
liğnin ikrar olunduğunun öğrenildiği; 

3. Karara müessir olan ilâmın veya kara
rın kesin bir hükümle kaldırılmış olduğunun 
öğrenildiği; 

4. Bilirkişilerin kasten yanlış rapor verdik
lerine hükmolunluğunun öğrenildiği; 

5. Lehine karar verilen tarafça karara mü
essir bir hile kullanıldığının öğrenildiği; 

6. Vergi ihtilâflarına ait kararın hakiki 
vekil veya temsilciye tebliğ edildiği; 

7. Vergi ihtilâfının buna kanunen bakması 
yasak olan kimseler huzuriyle bakılmış ve ka
rara bağlanmış olduğunun öğrenildiği; 

8. i lk karara aykırı olarak sonradan veri- • 
len kararın tebliğ edildiği; 

Temyiz edilen hallerde Temyiz Komisyonu 
kararının, temyiz edilmiyen hallerde itiraz Ko
misyonu kararının tebliğinden başlıyarak üç yıl 
geçtikten sonra incelemelerin iadesi istenemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yetki 
ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — 

incelemelerin iadesine ait talepler bir dilekçe ile 
vergi ihtilâfına bakmış olan îtaraz Komisyonuna 
yapılır ve orada incelenir. 

incelemelerin iadesi dilekçeleri, itiraz dilek
çeleri şeklinde olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İnceleme 
ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDlNCl MADDE — 

incelemelerin iadesi hakkındaki talep kanuna 
uygun görülürse, vergi ihtilâflarına yeniden 
bakılarak belli olacak hale göre evvelki karar 
ya tasdik olunur veya tamamen veya kısmen 
değiştirilir. 

— 426 — 



B : 103 7.6 
384 ncü maddenin 6, 7 ve 8 nci numaraların- I 

da yazılı sebepler dolayısiyle yapılan iade talep
leri kabul edildiği takdirde, başkaca inceleme
lere girişilmeksizin iade yoliyle incelemesi iste
nen kararların iptaline karar verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

.Neticeler 
ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 

İncelemelerin iadesi talepleri kararın icrasını ge
ciktirmez. Ancak icranın geciktirilmesi iade isti-
yen mükellef tarafından istenildiği ve teminat 
gösterildiği takdirde, 377 nci madde hükmü uy
gulanır. 

İncelemelerin iadesi üzerine verilen karar 
aleyhine iade istenemez. Şu kadar ki, bu kararla 
Temyiz Komisyonunda temyiz olunabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 389 ncu madde üzerinde (hmil 
Alevli arkadaşımız bir değiştirge vermiştir, bu 
da komisyon tarafından kabul olunmuştur. 
Okutuyorum : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Vatandaşların haklarını elde etmek için her 

zaman resmî mercilere başvurmaları en tabiî 
haklarından olduğundan itiraz tetkiklerinin 
iadesi için vâki olacak taleplerinin reddi halin
de para cezası ile cezalandırılmaları doğru de
ğildir. Ferdî tadil taleplerinde olduğu gibi, bu 
hususta vukubulan masrafların alınması ile ik
tifa edilmesi yerinde olacağından Usul Kanu
nunun 389 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Cemil Alevli 

ladenin reddi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE 

— İncelemelerin iadesinin istenilmesi için on li
ra depozito yatırılması ve bunun makbuzunun 
dilekçeye bağlanması şarttır. 

Depozito incelemelerin iadesi isteği kabul 
olunduğu takdirde. Mükellefe geri verilir red
dedildiği takdirde irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri 
ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Mükel- | 

.1049 0 : 1 
lefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye Ba
kanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlar
dan vergi durumları ve vergi uygulaması bakı
mından müphem ve tereddüdü mucip gördükle
ri hususlar hakkında izahat istiyebilirler. 

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı 
en kısa bir zamanda cevaplamak mecburiyetin
dedirler. 

Alacakları cevaplara göre hareket eden mü
kelleflerin cezayı müstelzim muameleleri hak
kında bu kanunun yanılma hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
Kaldırılan hükümler 

ÜÇ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Aşa
ğıda yazılı hükümlerle bu kanuna uymıyan hü
kümler kaldırılmıştır: 

I - Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve iti
raz ve temyiz usullerine ve İtiraz ve Temyiz 
komisyonları teşkiline dair 6 . VII . 1939 tarihli 
ve 3692 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle tebli
gata sürelere, itiraz ve temyiz usulüne, mad
di hatalara mütaallik hükümleri ve 41,42,48 49, 
50 nci maddeleri ile geçici 1,3,4 ncü maddeleri 

I I - 14 . VII . 1931 tarhli ve 1837 sayılı Bi
na Vergisi Kanununun : 

A) 7 nci maddesinin son i'ıkrasiyle 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38 nci maddeleri. 

B) 1837 sayılı Kanunun tadiline dair 11 . 
XI . 1935 tarihli ve 2802 sayılı Kanunla deği
şen 24 ncü maddesi. 

C) 1837 sayılı Kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair 20 . I . 1936 tarihli ve 2898 sayılı 
Kanunla değişen 15, 18, 27, 28, 41 nci maddeleri; 

D) Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Ka
zanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina vergileri ka
nunlarında değişiklik yapılması ve bunlara ge
çici maddeler eklenmesi hakkındaki 6 . VI . 1945 
tarihli ve 4750 sayılı Kanunla değişen 25 nci 
maddenin 2 nci fıkrası; 

E) Bina Vergisi Kanununun 34 ncü mad
desinin tadili hakkındaki 11 . II . 1946 tarihli ve 
4863 sayılı Kanunla değişen 34 ncü maddesi. 

I I I - 6 . VII . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun : 

A) 4, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18 nci maddeleri; 
B) Arazi Vergisi Kanununun bâzı hüküm-
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İerinin değiştirilmesine dair 26 . I . 1930 
tarihli ve 3585 sayılı Kanımla değişen 5 ve 13 
ncü maddeleri. 

IV - 3 1 . 1 .1936 tarihli ve 2901 sayılı Arazi 
Tahriri Kanunu. 

V. - 3. IV . 1926 tarihli ve 797 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun: 

A) 33, 35, 36, 37 nci maddeleri; 
B) 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka

nununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı 
maddelerinin tadiline ve bâzı maddeleri
nin ilgasına, dair 4 . VII . 1931 tarihli ve 
1836 savılı Kanunla değişen 15, 16 ncı madde-
leri ve 17 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentle
ri ve 22, 23, 24, 25, 31, 32, 45, 46 ncı maddeleri; 

VI - 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Mu
amele Vergisi Kanununun : 

A) 11 nci maddesinin 2, 3, 4 ncü fıkraları, 
13 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 
7 nci fıkraları, 26 ncı maddesinin IV sayılı fık
rasındaki vergi zammına mütaallik hükmü, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 69, 
70, 71 72 73 ncü maddeleri ve 74 ncü madde
nin 2 nci ve mütaakıp fıkraları, 75 nci maddesi, 
77 nci maddesinin tarh zamanaşımına ait hükmü 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 ncı maddeleri; 

B) Muamele Vergisi Kanununa ek 6 . I . 1941 
tarihli ve 3973 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
A ve i) fıkralarındaki müeyyidelere mütaallik 
hükümleri. 

VII - Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se
yahat eden yolculardan alınacak Nakliyat Resmi
ne mütaallik 10 . IV . 1340 tarihli ve 472 sayılı 
Kanunun 24 . V . 1940 tarihli ve 3842 sayılı Ka
nunla değişen 6 ncı maddesinin defter ve ceza
larla ilgili hükümleri ve 7 nci maddesi: 

VIII - 23 . V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Dam
ga, Resmi Kanununun : 

A) 43 ncü maddesi, 44 ncü maddesinin 1, 2, 
3, 4, 6 ncı fıkaralarl, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 63, 
65, 66, 68 nci maddelri; 

B) Damga Resmi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ'zı madde
ler eklenmesine dair 22 . V I . 1938 tarihli ve 3478 
sayılı Kanunla 13 ncü maddesine eklenen 10 ncu 
fıkranın Damga Resmi Defterinin tutulması mec
buriyetine ve bu defterin şekline ait hükümleri 
ile 39 ncu maddesine eklenen nakliyat müessese-
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terinin tutacakları deftere ve bu defterin tasdi
ki mecburiyetine mütaallik 5 nci fıkrası ve 44 
ncü maddesine eklenen 8 ve 9 ncu fıkraları ve de
ğişen 24 ncü maddesinin 1 nci ffıkrası, 45 nci 
maddesinin 3 ncü, 55 nci maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkraları 61, 62, 64, 67 nci maddekn; 

C) 3478 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
Damga Resmine mütaallik hükümleri; 

D) Damga Resmi Kanununun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair 3 .1 .1940 tarihli ve 
3765 sayılı Kanunla 44 ncü maddesine eklenen 
10 ncu fıkrası ve değişen 69 ncu maddesinin Dam
ga Resminin (Aslına ait tahsil zamanaşımı hükmü 
hariç olmak üzere) diğer hükümleri; 

E) Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
Kanuna ek 29.V.1941 tarihli ve 4040 sayılı Ka
nunla 34 ncü maddesine eklenen 3 ncü fıkranın 
vesikaların saklama zamanı ile ilgili hükmü ve 44 
ncü maddesine eklenen 11 nci fıkrası. 

IX - 12 . V I . 1930 tarihli ve 1718 sayılı Da
hilî istihlâk Vergisi Kanununun: 

A) 4, 8, 9 ncu maddeleri; 
B) Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununun 10 

ncu maddesinin tadiline ve muvakkat bir madde 
ilâvesine dair 14 . V I . 1935 tarihli ve 2796 sayı
lı kanunla değişen 10 ncu maddesi; 

O) 22 . V I I . 1931 tarihli ve 1871 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesini deliştiren 24 . V . 1934 
tarihli ve 2442 saydı Kanunun 1 nci maddesinin 
(F) fıkrası. 

X - 20 .1.1936 tarihli ve 2897 saydı Hayvan
lar Vergisi Kanununun 21, 22, 24, 25 nci madde
leri ile 31 nci maddesinin tarh zamanaşımına 
ait hükümleri ve 32 nci maddesi. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bina ve arazi değerleri 
GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten evvel iktisadi işletmelere 
dâhil olan bina ve arazi, beyanname üzerin
den Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerde, son 
bilançodaki değerleri ile diğer hallerde vergi 
değeri ile değerlenir. Ancak daha yüksek bir 
bedel ile satmalındığı tapu sicili ile tevsik ve 
ispat olunan bina ve arazide satınalma bedeli, 
mükellef tarafından yaptırılmış olan inşaatta 
beyan olunan maliyet bedeli vergi değerinden 
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yüksek bulunduğu takdirde bu bedeller esâs 
tutulur. 

Vergi incelemesi neticesinde maliyet bedelinin 
fazla hesap edildiği anlaşılırsa mükellefler hak
kında kusur ve usulsüzlük hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Esham ve tahvilât 
GEÇÎCl MADDE 2. — Türk borsalarında 

kayıtlı olmıyan esham ve tahvilâttan bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel iktisap 
edilmiş olanların son bilançolarda ki değerleri 
bunların alış bedeli yerine geçer. 

Bilanço esasına göre defter tutmamış olan 
mükelleflerde bunların beyan edecekleri alış be
deli. esac: tutulur. Vergi incelemeleri neticesinde 
alış bedelinin fazla hesap edildiği anlaşılması 
halinde mükellef hakkında kusur veya usulsüz
lük cezam uygulanmaz. 

BAŞKAN —. Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açılış envanterlerinde değerleme 
GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte yeniden defter tutup envan
ter çıkarmaya mecbur olan tüccarlar ve diğer 
mükellefler, açılış bilanço veya envanterini tan
zim ederken, işletmeye dâhil iktisadi kıymetle
ri bu kanunun 3 ncü kitabında yazılı hüküm
ler dairesinde değerlendirirler. Maliyet bedeli 
ile değerlenmesi icabeden kıymetlerin bu bede
li malûm değilse, maliyet bedeli yerine mükel
leflerin bizzat belli edecekleri alış emsal bedeli 
değerlemeye esas tutulur. 

Vergi incelemesi neticesinde, alış emsal bedeli
nin fazla hesap edildiğinin anlaşılması halinde, 
mükellef hakkında kusur veya usulsüzlük hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Götürü matrahlar 
GEÇİCİ MADDE 4. — 40 ncı maddede yazılı 

götürü matrahlardan 1950 yılı içinde vergi tar
hına esas tutulması lâzım gelenler, bu kanunun 
yayımı tarihinden sonra belli edilir. Bu su
retle belli edilen götürü matrahların yenilen
mesi de 44 neü madde hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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I bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Geçici beşinci madde hakkında bir değiştir-
gcı vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakeresi bitirilmiş bulunan Vergi 

Usul Kanunu tasarısının 333 neü maddesinin 
muhtelif fıkralarında usulsüzlük halinde mü
kelleflere tatbik olunacak cezalardan bahsedil
mektedir. 

Kanunun ilk tatbik yılında mükelleflerin çe
şitli formalite hükümlerini öğrenerek tatbik et
meleri müşkülât doğuracaktır. Bu gibi basit 
formalitelere raiyetsizlik halinde hemen ceza 
kesilmesi vergi mukavemetine sebep olacaktır. 
Yeni vergi sisteminin muvaffakiyeti için vergi 
mukavemetlerini önlemek şarttır. 

Ancak defter tutulmaması veya beyaname 
verilmemesi gibi hallerin tamamen müeyyidesiz 
bırakılması da kanunun tatbik kabiliyetini cid
dî surette haleldar edebilir. Bu itibarla madde
de zikredilen çeşitli usulsüzlüklerden (I) işa
retli derecenin 1 ve 3 numaralı bentleriyle (II) 
işaretli derecenin I numaralı bendindeki usul
süzlükler hariç olmak üzere diğer bentlerde ya
zılı usulsüzlüklerin kanunun yürürlüğe girdiği 
ilk yılda yapılması halinde müeyyide tatbik 
edilmemesi uygun olacaktır. Bu maksadı sağ
lamak gayesi ile kanunun geçici 5 nci madde
sine bir fıkra ilâve edilmiş ve sözü edilen mad
de yeni şekliyle hazırlanarak sunulmuştur. Tas
vip ve kabulünü arz ve rica ederim. 

Bursa 
Faik Yılmazipek 

Eski zamanlara ait vergiler 
| GEÇÎCl MADDE 5. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten evvelki zamanlara ait olan 
vergilerin tarh ve tahakuku, bu vergile
re ait ihtilaâfların halli, tahakkuk zamanaşımı 

I tâyini bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir. 
Bu vergiler münasebetiyle kanuna aykırı ha

reketlerinden dolayı mükellefe uygulanacak 
vergi zammı ve cezasının tâyininde, eski hüküm
lerle bu kanunun hükümlerinden hangisi mü
kellefin lehine ise, o hüküm uygulanır. 

Bu kanunun ilk uygulanma yılında, 333 ncü 
maddenin I nci derecesinin 1 ve 3 ncü bendiyle 
I I nci derecesinin 1 nci bendinde yazılı usulsüz
lükler hariç, diğer derece ve beıitlerdebi usulsüz-

I lükler için ceza kesilmez. 
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BAŞKAN — Bu tadille maddeyi kabul eden

ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel bina tahriri yapılmıyacağı süre 
GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Korunma Ka

nununun bina kiralarım tahdit eden hükümleri 
yürürlükte bulunduğu sürece ve bu hükümlerin 
kaldırılmasından başlıyarak iki yıl süre ile genel 
bina tahriri veya vergi dairesinin talebi üzeri
ne mevzii tadilât yapılamaz. Bu hüküm tahrir 
kayıtlarının yanması veya her hangi bir suret
le mahvolması hallerine şâmil değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî Korunma Kanunu hükümlerinin mahfuziyeti 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun 284 ncü 

maddesi hükmünün uygulanmasında; Millî Ko
runma Kanununu tadil eden 21. . U . 1947 ta
rihli ve 5020 sayılı Kanunun geçici ikinci mad
desi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kazanç sayılmıyacak farklar 
GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanunun 309 ve 

310 ncu maddelerinin uygulanmasında 1945 yı
lının sonundan evvel iktisap edilmiş olan gay-
rimenkullerle bunların mütemmim cüzülerinin 
(sabit tesisatta makinalar dâhil) ve teferrua
tının ve gayrimenkul olarak tesbit edilen 
hakların satışından ve bu mallar ve haklar için 
alman sigorta tazminatından doğan farklar ka
zanç sayılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tüccarların sınıfları 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — 1950 yılında bu ka

nunun 168 ve ınütaakıp maddeleri gereğince 
defter tutma bakımından tüccarların sınıflara 
ayrılmasında: 

A) 1949 yılı alım, satım veya hasılat had
lerinin tesbit ine imkân bulunanların sınıfları 
bu hadlere göre belli edilir; 

B) îmkân buunmıyanlar ikinci sınıf tüccar 
sayılırlar. 

Ancak 2395 sayılı Kanun gereğince bilanço 
esasına göre defter tutanlar, 1950 takvim yı
lında bu kanunun birinci sınıf tüccarlar için 
belli ettiği usule tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

özel hesap devresi 
GEÇİCİ MADDE 10. — Kaldırılan 2395 sa

yılı Kazanç Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi 
gereğince Maliye Bakanlığınca belli edilmiş 
olan özel hesap dönemleri bu kanunun 165 nci 
maddesinin uygulanmasında da devam ettirilir. 

Bu suretle belli edilmiş olan özel hesap dö
nemleri 31 . XII . 1949 gününde kesilir ve bu ta
rihe kadar olan ticari kazançlar hakkında Ge
lir Vergisi Kanununun geçici birinci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
ÜÇ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MAADE — Bu 

kanun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(V462) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

Birinci kısmı 
Kuruluş 

BİRİNCİ MADDE — Maliye Bakanlığına 
bağlı olmak ve bu kanunda yazılı emeklilik işle
rini görmek üzere Ankara'da (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı) kurulmuştur. 

Sandığın tüzel kişiliği vardır. 26 . V I . 1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykı
rı olmıyan hükümleriyle 3 . VII . 1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanun hükümleri bu sandık hak
kında da uygulanır. 

[1] Birinci görüşülmesi 88, 89, 91, 92, 93, 94, 
96 ve 97 nci Birle§im tutanaklarındadır. 
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Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve 

ajanları bulunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Sandığın organları şan-
lardıı r. 

1. Genel Kurul. 
2. Yönetim Kurulu. 
3. Genel Müdürlük. 
4. Sağlık Kurulu. 
Sandığın Genel Kurulu 3460 sayılı Kanunda 

gösterilen «İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel 
Kuruludur.» 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulunda 
bir başkan ile 9 üye bulunur. Başkan ile 2 üye 
Maliye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, 
İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve Ça
lışma Bakanlıkları ve ikisi de varsa Askerî ve 
Sivil Genel Emekli derneklerinin genel kurulla
rı tarafından teklif ve Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunur. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. Bulunmadığı zaman kurul toplantılarına 
yardımcılarından biri iştirak eder. 

Başkan ve üyelerin vazife müddetleri 3 yıl
dır. Müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin 
edilebilirler. Müddetlerinin bitiminden evvel 
ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların müd
detlerini tamamlarlar. 

Genel Emekli dernekleri teşekkül ve bunla
rın üyeleri taayyün edinceye kadar Yönetim 
Kurulu mevcut üyeleriyle tam olarak teşekkül 
etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim Kurulu
na gerek 12 nci maddede yazılı kurumların me
murlarından, gerek açıktan başkan ve üye tek-. 
lif ve tâyin olunabilir. 

Başkan ve üye teklif ve tâyin olunabilecek
lerin yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye, 
ekonomi, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve 
emeklilik işlerinden birinde ihtisas sahibi bulun
maları şarttır. 

Memurlardan teklif ve tâyin olunacaklara 
ayrıca 30. V I . 1939 tarihli ve Sffftfo sayılı Ka-
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nuna göre en az 4 ncü derece aylığı veya kar
şılığı ücreti müktesep hak olarak alabilmeleri 
de gerektir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

BEŞtNCİ MADDE — Yönetim Kumlu haf
tada en az 2 defa toplanır. Başkanın bulunmadı
ğı toplantılara, Yönetim Kurulu üyelerinin Ge
nel Müdürden başka, aralarında seçecekleri biri 
başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu en az 7 kişi ile toplanır. Ka
rarlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu 
ile verilir. 

î lk toplantıda salt çoğunluk olmazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk ile karar verilir. Oylarda 
eşitlik olursa, başkanın bulunduğu taraf tercih 
edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Sandığın bir genel 
müdürü ile en çok iki genel müdür yardımcısı 
bulunur. 26 . V I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere. 6 nci ve daha yukarı derecedeki memur
lar, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim 
Kurulu, bunların dışında kalan memurlarla çe
şitli hizmetliler. Genel Müdür tarafından tâyin 
edilir. 

BAŞKAN — Bundan evvelki tasarıda «saklı» 
kelimesini «mahfuz» şeklinde düzeltmiştik. Bu
radaki «saklı kalmak» kelimesini de «mahfuz 
kalmak» şeklinde tashih ediyorum. Maddeyi bu-
düzeltişle kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ MADDE — Sağlık Kurulunda : 
a) Millî Savunma Bakanlığınca, ordu kad

rosundan tâyin olunacak bir uzman subay he-
kim; 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek bir uzman hekim; 

c) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kadrosundan bu kurula memur edilecek bir uz
man hekîm; 
oiraaîf üzere 3 üye bulunur. 

Kurul; her yıl aralarından bîrini gizli oy ile 
Başkan seçer. Üyelerinin tamamı ile toplantı 
yapar, gereken hallerde dışardan uzman hekim
lerin mütalâalarını da alır. 
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îlgili; yazı ile isterse göstereceği ;ür he

kim, kendisi hakkında verilecek kararın gö
rüşülmesinde, kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul, kararlarını Genel Müdürlükten evra
kın kendilerine verilmesi tarihinden itibaren 
en çok 15 gün içinde çoğunlukla verir. Oylarda 
eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf ter
cih edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

SBKÎZİNCt MADDE — Sandığı, Yönetim 
Kurulu idare eder ve Genel Müdürlüğün işle
rini daimî olarak nezaret ve murakabesi altın
da bulundurur. Kurulun vazifeleri şunlardır: 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
bütçe \ e kadroları inceleyip tesbit edere1-: Ma
liye Bakanlığının tasvibine sunmak; 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilan
ço, kâı' ve zarar hesaplarını inceleyip uygun 
görürse tasdik ettikten sonra yapılan iş'.er ra
poru ile birlikte umumi murakabe heyetine 
vermek; 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin 
bölümleri içinde uygun gördüğü aktarmaları 
yapmak, bölümler arasındaki aktarma 'teklif
leri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden 
uygun gördüklerini Maliye Bakanlığının tasvi
bine sunmak; 

ç) Aylık, toptan ödeme, keseneklerim geri 
verilmesi, harb malûllüğü zammı, ikramive gibi 
bu kanun gereğince yapılacak çeşitli öde
melere ilişkin olarak Genel Müdürlükçe hazır
lanacak tahakkuk ve aylık bağlama kâğıtları
nı ve bağlamalarda bu kanun gereğince yapıla
cak düzeltme, kaldırma, azaltmalarla bu ka
nunun 77 nci maddesinin (a) ve (b) fıkrala
rında yazılı haller için Genel Müdürlükçe ya
pılacak teklifleri inceliyerek karara bağJamak; 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız mur 
rakabe ederek gelirleriyle yürürlükteki bağla
ma ve ödemle hükümlerinin yeni tedbirler alın
masını gerektirdiğini görürse bunu düşünce
siyle birlikte Maliye Bakanlığına bildirme • 

e) Dâva açmak, icra kovuşturması yapmak, 
fayda görürse bunlardan feragat etmek-ve ban
dığın leh ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh 
ve tahkim yöliyle halletmek; 

f) imza yetkisi verileceklerle bunların yet
kilerinin derecesini bejli etmek; 
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g) Sandık sermayesinin işletilmesi tekille

rini 22 nci maddede yazılı esaslara göre 
belirtmek; 

h) Sandığın memur ve hizmetlilerinden ola
ğanüstü mesaisi görülenlere her yıl Mn iki 
aylık ücretleri tutarını geçmemek ve Sandık 
umumi masraflarından ödenmek üzere ikrami
ye verilmesi hakkında Genel Müdürlük tara
fından yapılacak teklif hakkında kara? ver
mek ; 

(Sandığın yönetim ve sağlık kurulları baş 
kan ve üyeleriyle memur ve hizmetlilerine ge 
rek 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi o e, ge
rek 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 
değiştirilen 13 ncü maddesine göre ayraca ik
ramiye verilmez.) 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar 
vermek ve bunlara ait sözleşme projelerini in
celeyip tasdik etmek; 

j) Gerekli görülen yerlerde şube ve ajan
lık açılması ve açılanların kapatılması ve bun
ların vazife ve yetkileri hakkında karar ver
mek; 

k) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri inceliyerek tasdik etmpk: 

1) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve 
tüzüklerle verilecek vazifeleri yapmak ve yet
kileri kullanmak. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — a) Yönetim 
Kurulunun 8 nci madde gereğince Maliye Ba
kanlığının tasvibine arzedilecek kararlarının 
birer örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığına 
gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun görülmiyen kararların gerekçesi 
bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim 
Kurulu isteği yerinde görürse kararım düzeltir. 
Aksi halde karşılık mütalâası ile birlikte ba
kanlığa sunar. Bakanlık görüşünde ısrar eder
se Yönetim Kurulu kararını düzeltir. 

b) Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin 
(ç) fıkrasında yazılı konularla, ilgili kararları
nın birer örneği 15. gün içinde Maliye .Bakan
lığına- bildirilir ve birer, örneği de ilgililere teb
liğ olunur. 

İlgililer bunlar aleyhine tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına ya
zı ile itirazda bıilunabâlirleı:» Bakaa-lıkga ayıi; 
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miktdet içinde karar alınarak Sandığa ve genel 
hükümlere göre ilgililere tebliğ olunur. 

Bakanlıkça ilgililerin itirazı yerinde görü
lür ve Yönetim Kurulunca da bu karara uyu
lursa muamele ona göre düzeltilir, itirazları 
reddedilir veya Yönetim Kurulunca Bakanlığın 
kararma uyulmazsa ilgililer 21 . XII . 1938 ta
rihli ve 3546 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de Sandık aleyhine dâva açabilirler. 

Maliye Bakanlığı kendisine gönderilen bu 
kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uy
gun görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün için
de gerekçesi ile birlikte re'sen de Sandıktan is-
tiyebilir. Yönetim Kurulu bu bildirime uyarak 
kararını değiştirirse bundan zarar gören ilgili, 
keyfiyetin yazı ile kendisine bildirilmesi üzeri
ne, yukarıki şekilde Danıştayda dâva açabilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine Yönetim Kuru
lu kararını düzeltmezse bu kararı dosyası ile 
birlikte bakanlığa yollar. Bakanlık görüşünde 
ısrar ederse dosyayı mütalâasını bildirmek üze
re Danıştaya gönderir ve Danıştayca verilecek 
mütalâaya göre muamele yapılır. Bu muamele
den zarar gören ilgili, keyfiyetin yazı ile kendi
sine bildirilmesi üzerine yukarıki şekilde Danış
taya dâva açabilir. 

Bu maddeye göre yapılacak itirazlar, Yöne
tim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) fıkrasına 
ait kararlarının icrasına mâni olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Genel Müdür Sandı
ğın işlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. 

Sandığı Genel Müdür temsil eder. 
Temsil vazifesini doğrudan doğruya kendi

si yapabileceği gibi yardımcılarından biri veya 
tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON BlRÎNCt MADDE — Sağlık Kurulu: 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük rapor

larını inceliyerek karara bağlar; 
b) İlgililerin 52 nci maddede gösterilen 

malûllük derecelerini belirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait hükümlerinin 

uygulanmasında düşüncelerini bildirir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler .,. Kabul edilmiştir. 
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ikinci Kısım 

Sandıktan faydalanacaklar 
ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunla tanı

lan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada ya
zılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda ol
mak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle> 
(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanır
lar. 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar: 
a) Genel Bütçeye giren daireler; 
b) Katma Bütçeli daireler; 
c) özel İdareler; 
ç) Belediyeler; 
d) 26 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka

nunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş, ida
re ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâ
bi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı 
müesseseler (Emniyet Sandığı dâhil) ; 

e) özel kanunlarla kurulmuş ve kurula
cak tüzel kişiliği bulunan Devlet kurumları 
(Kefalet Sandıkları dâhil) ; 

f) 10 . IX . 1937 tarihli ve 151 sayılı Ka
nuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Ame
le Birliği; 

g) özel kanunlarla kurulmuş ve kurula
cak bankalar; 

h) Genel Bütçeye giren veya katma büt
çeli dairelerle özel İdare ve Belediyelere bağlı 
idare ve müesseseler; 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner ser
mayeli iş ve teşekkülleri; 

j) ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lası yukarda sayılan daire, idare, banka ve ku
rumlardan birine veya birkaçına ait ortaklık
larla bunların kendi sermayeleri ile kuracak
ları diğer ortaklıklar; 

k) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 
ve Zahire Borsaları; 

1) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı; 

Yukarda yazılı yerlerin hepsine bu kanun
da (Kurum) denilmiştir. 

I I - Faydalanacaklar: 
a) Cumhurbaşkanları; 
b) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına 

göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar; 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalı
şan her çeşit hizmetliler (İş yerlerindeki ka
pıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 
«ayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hiz-
metlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvel
de yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan ame
le, yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, ha
malbaşı, tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâ
va jçı, drezinör ve kurumların serbest ve söz
leşmeli avukatları har iç) ; 

ç) Genel Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve 
(N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetliler; 

d) Amele Birliği aylık, ücretli daimî me
mur ve hizmetlileri; • . - »v *•»« 

e) iller daimî komisyon üyeleri ile seçil
miş veya tâyin edilmiş belediye başkanları 
(Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce 
bulunmuş olmaları şartiyle); 

f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı 
kadrolarda ücretle çalıştırılanlar; 

g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 
Borsalarının tâyinleri Ticaret Bakanlığınca 
yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık üc
retli daimî memurları; 

h) Gedikli subayla; ve gedikli erbaşlar 
i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve 

başdağıtıcılarla vaizler, hayrat hademeleri ve 
dersiamlar; 

j) Millî Savunma Bakanlığı Harbokulları 
öğrencileri; 

k) Erler; (Vazife malûllükleri ile vazife
den doğma ölümleri halinde). 

Yukarda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları 
ile erler hariç) bu kanunda «iştirakçi» ve bun
lardan 125 nci maddede yazılı durumlarda bu
lunanlara «Tevdiatçı» denilmiştir, iştirakçi 
olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ve tevdiatçı bulunanlar da Biriktirme San
dığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler 
ve haklarında ayrıca iş ve işçi Sigortaları ka
nunlarının hükümleri uygulnmaz.. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçici 
kadro alınamaz.. 

GEÇtCl K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEY-
ZÎOG-LU (Kayseri) — Efendim, 5 nci sahifede 
12 nci maddenin (g) fıkrasına, (Ve zahire) 
kelimesi, 

(h) fıkrasının sonuna da (Ordu uzman ça
vuşları) ilâve edilecektir. 

BAŞKAN —• önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

(12) nci maddenin (h) fıkrasının sonuna 
( ile ordu uzman çavuşları) cümlesi
nin eklenmesini rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin (g) fıkrasına ( . . . ile 

ticaret) kelimesinden sonra (Zahire) kelimesi
nin eklenmesini rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin II işaretli fıkrasının E ben

dine (Yönetim kurulları başkan ve üyeleri) 
cümlesinin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Samsun Çankırı Amasya 
R. Isıtan Rif at Dolunay Zeki Tarhan 
Bilecik Çorum Çorum 

Reşit Bozüyük Naim Atalay Ali Çoruh 
Zonguldak Erzurum Gümüşane 
A. Gürel Mesut Çankaya A. K. Varınca 

Niğde Balıkesir Balıkesir 
I. R. Soyer M. Akpınar E. Çeliköz 
Balıkesir Kırşehir Siird 

H. Şeremetli N. Erdem S. Çeliktuğ 
Sivas Ankara Antalya 

F. Tirkeş A. Çubukçu Dr. G. Kahraman 
Manisa Bolu Manisa 

I. Ertem I. Yalçın F. Uslu 
Elâzığ Trabzon Konya 

M. Arpacı A. Sarıalioğlu M. Ş. Altan 
Siird Malatya Kayseri 

L. Yavuz Dr. H. Fırat S. A. Feyzioğlu 
Maraş içel Balıkesir 

A. R. Çuhadar A. Koksal M. Akpınar 
Ordu Kars Samsun 

M. Furtun A. Sürmen Ö. Karataş 
Niğde Samsun Kastamonu 

Okunamadı C. Bllsel . Okunamadı 
Amasya Sivas Konya 
A. Eymir Ş. Uma R. Erel 
Giresun Denizli Tokad 
A. Ulus N. Küçüka R. Güreli 
Antalya Erzurum Yozgad 

R. Kaplan §. Ibrahimhakkıoğlu F. Akgöl 
Maraş Yozgad Trabzon 

A. Yaycıoğlu K. Erbek M. Yarımbıyık 

— «81 



B : 103 7.6.1949 O : 1 
Manisa 

Dr. N. Otaman 
Sinob 

L. Aksoy 
Elâzığ 

F. Karakaya 

BAŞKAN — Yönetim kurullarından maksat 
nedir? 

KIZA ISITAN (Samsun) — Kurumların 
yönetim kurulu. 

BAŞKAN — Yani İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin idare meclisi reis ve azaları. 

Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-

ZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; Sırrı Day ar
kadaşımızın zahire kelimesinin ilâvesi teklifi ile 
ordu uzman çavuşları teklifine komisyon ilti
hak etmektedir, kabulünü rica ederim. 

Yönetim kurulu üye ve başkanları hakkında 
tasarının birinci müzakeresinde de arzetmiştim, 
kısaca tekrar edeyim; 

Hükümetin teklifinde yönetim kurulları 
üye ve başkanları dâhildi, çıkarılması teklif 
edildi. Komisyon müzakeresinde reylerde te-
savi hâsıl oldu, 12 arkadştık, altısı Hükümet 
teklifini kabul etti, altısı çıkarılmasını istedi, 
başkanın bulunduğu taraf tercih edildi ve çıka
rıldı. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Tenevvür et
mek için de mi sual sorulamaz? 

BAŞKAN — Sorulamaz. O zaman tüzük 
hükmü ihlâl edilmiş olur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu hususta 
bir hüküm var mı? 

BAŞKAN — Mesele için yeniden kitap ka-
rıştırmıyalım, usul ve teamül böyledir. Müna
kaşa etmiyelim rica ederim. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — önerge sa
hibi konuşabilir mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim; komisyon bu son 
önerge için ne diyor? Bendeniz, sual soran ar
kadaşlara cevap verdiğim için, ifadelerinizin 
mahiyetini iyice kavrıyamadım. Lütfen tekrar 
eder misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; bu me
selede komisyon, ikiye bölünmüştür. Reylerde 
altı altı olarak tesaviı vardı. Reisin bulundu
ğu taraf, bu kaydın çıkarılmasını iltizam etti>-
ği için, o kayıt çıkarılmıştı. 

Okunan önergeye göre, arkadaşlar aynı iba
renin tekrar konmasını teklif ediyorlar. Mesele 

Yüksek Kamutayın takdirine kalmıştır. Bizim 
söyliyecek bir şeyimiz yoktur. 

BAŞKAN — Efendim; mesele anlaşıldı.-
Devlet İktisadi Teşekküllerinin idare meclisi 
başkan ve üyelerinin emeklilik hakkından isti
fade ettirilmeleri isteniyor. Bu hususta komis
yon ikiye ayrılmış ve reisin iltihak ettiği taraf 
ekseriyetle bunu reddetmiştir. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Değiştirgede 
imzam var, müsaade buyurun bir noktayı arz-
edeceğim. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı, bir kelime ile 
yerinizden söyleyiniz. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Ben şah
san anlamadım. 

BAŞKAN — Tekrar okutacağım, müsaade 
buyurun. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Müsaade edi
niz de bir noktayı arzedeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAŞİT FIRAT (Samsun) — Efendim, İkti

sadi Devlet Teşekküllerinin idare heyetlerinde 
ve meclisi idarelerinde vazife alan arkadaşlar 
sandığa dâhil olmazlar diye burada bir hüküm 
var. Biz bunların da Sandığa dâhil olabilmeleri
ni rica ediyoruz. Çünkü İktisadi Devlet Teşek
küllerine intisap edecek arkadaşların meslek ve 
sanatları itibariyle, sanayie vukufları itibariy
le yeni yeni eleman yetişmektedir. Avrupa'da, 
Amerika'da tahsil eden gençlerimiz vardır. v 
Bunlardan bu müesseselerde salahiyetli olarak 
istifade etmek, fikirlerinden faydalanmak için 
bunları buraya getirmek lâzımdır. (Doğru ses
leri) Fakat bu arkadaşlar; kendilerine Tekaüt 
Kanunu, tekaüt süresi tanınmadığı için elbette 
buraya gelmiyeceklerdir. Ne olacaktır? Evvel
ce tekaüt olmuş olan kimseler gelecektir, halen 
olduğu gibi onlar da kıymetli arkadaşlardır. 
Rica ederim, bunlara da tekaüt hakkı tanılırsa 
ecnebi memleketlerde bu işlerde ihtisas yapmış 
kimseler gelir çalışırlar, memleket de istifade 
eder. Zaten komisyonun müsavi reyde kalmış 
olmaları da bu hususa bir anlayış vermektedir. 
Değiştirgenin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Anlaşılmadık tarafı kaldı mı? 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Hükümet ne diyor? 
NAŞİT FIRAT (Devamla) — Hükümet 

zaten teklif ediyor. 
BAŞKAN — Hükümet. 
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MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, Hükümet teklifin
de düşüncesini bildirmiştir. 

(Rıza Isıtan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim? (Anla
şıldı sesleri) 

önergeyi dikkate alanlar.. Almıyanlar.. 
Alınmıştır. 

Komisyona veriyoruz. Komsiyon kabul edi
yor mu efendim? 

SAİT AZMİ — Komisyona veriniz. 
BAŞKAN — Komisyon istiyor; veriyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim sebeplerle 12 nci maddenin 

C fıkrasının ikinci satırındaki (dâhil) kelime
sinin altına aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim: 

(Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı D 
cetveline dâhil olanlardan iş ve işçi sigortaları 
kurumlarının şümulüne girenler ile) 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, işti
rakçi veya tevdiatçı olarak Emekli Sandığına 
katılanlar hakkında İş ve İşçi Sigortaları Ka
nunu hükmü tatbik olunmaz diye bu maddede 
sarahat vardır. Kâfidir. Sayın İbrahim Refik 
Soyer'in teklifinin yeri değildir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) ~ Ar-
zedeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Söz istiyorum. 

Değiştirge veriyorum. 
BAŞKAN — Değiştirgelerin, tüzük muci

bince komisyona verilmesi, için tesrii bakımın
dan faydalıdır. Böyle ikinci görüşmede komis
yon haberdar edilmeden değiştirge verilmesin
deki mahzuru takdir buyurursunuz. 

Söz vereceğim. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 

Efendim bu maddenin C fıkrasının «Dâhili 
kadrolarında hizmet alanlar....» dedikten son
ra1 yalnız Devlet Demiryollarındaki İşçi Sigor
taları ve İş Kanununa tâbi olanlar zikredile
rek kanunun dışına çıkarılıyor. Ama muvaze
nei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelindeki 
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hizmetlilerden iş ve işçi kanunları hükümlerine 
dâhil olanlar, çıkarılmıyor. 

Bu iki şey birbirine tedahül edecektir, ka
rışacaktır ve muamelâtı da karıştıracaktır. İş 
kanununda sarahat vardır. Daha ondan evvel 
(D) cetvelindeki hizmetlerin tekaüde tâbi ol
masına dair olan 4644 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde şu hüküm vardır. «Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvel
deki müteferrik müstahdemler; İktisadi Devlet 
Teşekkülleri tekaüt sandıkları hakkında
ki 4222 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de tekaüt hakkı tanınmıştır.» Bu hükme göre 
bu cetveldeki hizmet erbabı için tanılan teka
üt hakkı; 4222 sayılı Kanunun hükümleri dai-
resindedir. 

4222 sayılı Kanunun hükümlerine gelince; 
BAŞKAN — Komisyondan soruyorum. Bu 

mevzu hangi maddeye taallûk ediyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, arka
daşımızın teklifi filvaki bu maddeye taallûk 
eder. Fakat bu maddenin son fıkrasında diyor 
ki ; iştirakçi olanlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli ' Sandığiyle ve tevdiatçı bulunanlarda, 
Biriktirme Sandığı ile isteklerine bakılmaksı
zın ilgilendirilirler. Ve haklarında ayrıca İş 
ve İşçi Sigortaları Kanunlarının hükümleri uy
gulanmaz. Bu itibarla varit değildir. 

BAŞKAN — Bu işaret ettiği kimseler bu 
haktan müstefit midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Bu gibi işçiler 
hakkında bu kanun hükümleri tatbik edilmez. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ar
kadaşlar, Sayın Sait Azmi Beyin bu gibi malî 
işlerde pek vukufiyeti yoktur. Geçende de arzet-
tiğim gibi diğer sahada ihtisas sahibidir. Malî 
işlere pek derinine nafiz değildir, söylediklerim 
memur değildirler bu işte zühul ediyorlar; arze-
deyim. (D) cetveline tâbi işler arasında hamal, 
hamalbaşı, çırak, pedalcı, ahçı, ahçıbaşı, bahçı
van, lâğımcı, çırak ve saire gibi hizmetler vardır. 
Bunlar bedenen çalıştıkları için iş kanunu hü
kümlerine tâbidir. İş Kanununda ise, bedenen 
çalışanları İş Kanunu hükümlerine tâbi tutmaya 
mecburdur. Eğer biz böyle bir hüküm koyar
sak bundan evvel yaptığımız kanuna zıt bir 
hüküm koymuş oluyoruz. İki kanun birbirine 
tearuz eder. Bundan evvel 4644 sayılı Kanunun 
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6 ncı maddesinde, (D) cetvelinde tekaütlükleri 
tanınanların 4222 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde tekaüt hakkı tanınmıştır, deniliyor. 4222 
sayılı Kanun hükümleri ise, sigorta hakları 
gözetilenleri hariç tutmaktadır. Bu (D) cet
velinde bedenen çalışan kimseler îş Kanunu 
hükümlerine tâbidir, tş Kanunu da sarihtir bu 
sebeple bunlardan yalnız iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait olanları çıkarıp da, diğerlerini çı
karmamak hem bu hükme hem de îş ve îşçi 
Sigortaları Kanunu hükümlerine tearuz teşkil 
eder. Bu sebepten bendeniz buraya bir fıkra 
efelenmesini teklif ediyorum : «Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil olan
lardan îş ve îşçi Sigortaları Kanunlarının şü
mullerine girenlerle» diyelim. Buna zaruret var
dır. Evvelce yaptığımız bir kanuna bir hüküm 
koymuşuz işçi vasfını haiz olanlar iş ve îşçi 
Sigortaları Kanununa tâbi olanlar hariçtir, di
yoruz. Ben de bunu teklif ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili îbrahim Refik Soyerin öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bir tereddüde mahal kalmamak 

üzere komisyon bu önergeyi alabilir mi? 
OEOtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZÎOĞLU — (Kayseri) — Efendim, bu 
mevzu Komisyonumuzda îbrahim Bey arkadaş? 
mızla uzun boylu münakaşa edildi. Yapılan mü
nakaşalar sonunda îşçi Sigortaları Kanununda 
(D) cetveline dâhil olanların alınmadığı anla
şıldı. Mezkûr kanunda ayrıca hüküm bulunduğu 
müşahede olundu. 

Arkadaşımız bu teklifleriyle (D) cetveline 
dâhil olanların müktesep hakkından emekli hak
kından mahrum eden bir teklif yapıyorlar. Ko 
misyon buna iştirak etmiyor. 

BAŞKAN — îbrahim Refik Soyer ! Maksa
dınızın kanun tasarısında mündemiç olduğu an
laşılıyor, komisyon bir tezada düşmemek için:... 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Mü
saade buyurunuz, Komisyon beni bir sakim dü
şünceyle itham ediyor, cevap vereceğim. 

SAÎT AZMÎ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Sa
kini sakim konuşuyorsunuz. Düşüncemizin ne ol
duğunu sarih olarak ifade ediyoruz, yine ısrar 
ediyorsunuz, 

B&Ş&AN - - Rica edor-üüj Miüfeitveküi-aakiiii 
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konuşmaz. Maksadımız millete hizmettir. Birbiri
mize t&riz yapmıyalım. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Devamla) — 
Efendim, bendeniz hak kazananlar için birşey 
arzetmiyorum. Benim dediklerim hak kazanmamış 
olanlardır. Kanun sarihtir. Tekrar şu fıkrayı 
okuyorum : (Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) cetvelindeki müteferrik müstahdemlere 
İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları sandığı 
hakkındaki 4222 sayılı Kanunun hükümleri dai
resinde tekaüt hakkı tanınmıştır.) Tekaüt hakkı 
tanınıyor ama 4222 sayılı Kanundaki şartlar te
kaüt hakkı tanınıyor. O kayıtla mukayyettir. 
Şimdi o kaydı okuyorum; 4222 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin C fıkrası aynen şöyle diyor. 
« Aylıkları aynı kanumm 10 ncü maddesi hü
kümlerine tâbi olanlardan iş kanunu hüMmleri-
ne göre sigorta hakları gözetilenler hari$> De
mek ki (D) cetvelinde sayılan hizmetlilerden iş 
kanunu hükümlerine göre sigorta hakki gözeti
lenler hariç tutuluyor. Şımü da arzedeyim ki, 
(D) bendinin hepsine tekaütlük hakkı tanınmış 
değildir. Ben de bu kaydın içine girenler için zıt 
bir kanun yapılmamasını bunların hariç tutul
masını teklif ediyorum. 

Sonra altındaki hüküm için Sait Azmi Bey 
diyorlar ki, sandıkla ilgilendirilenlerle sigorta 
kanunu tatbik edilmez. Benim söylediğim ise 
tamamen aksine bir hükümdür. 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Alınmadı. 

Yüksek Başkanlığa 
(Emekli Kanununun 12 nci maddesinin E 

fıkrası hakkında değiştirgedir) 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ku

rulmasına dair olan tasarının 12 nci ma&cfesi 
bü sandıktan, faydaîânacaMarı tadadı ölamk 
göstermektedir. 24 fıkrdan ibaret olan bü m*d* 
de Devlette, İller İdaresinde, belediyelerde, 
bankalarda, İktisadî Devlet TeşekküîlerhBİe, 
kömür ocaklarında; ticaret odalamnda ve za
hire borsalarında ve buna maümsil yerlerde 
hizmet gören maaşlı ve ücretli memurlarla- oda
cı, kapieı, bekçi, amele; hamal, tayfa, gemici, 
ateşçi-, bahçıvan, gibi memurlukla hi<? ilgisi ol-
raıyân vatandaşları da fâyîdalaödırmaktadnr'lö 
takriben, 3 - 4yÜ2 bini vatandaş faydalaiiaeâk: 
demek olur. Bundan, dolayı memnunluk? dny» 
maktayız, ancak bu 12 nci Ejad4eaiû--(E) ^ılfr 

m~ 
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rasmda iller daimî komisyon üyeleri ve beledi
ye başkanları ibaresinden sonra (Emeklilik) 
hakkı tanınan bir vazifede bulunmuş olmaları 
şarttır) fıkrası bu kanunun güttüğü gaye ile 
telifi mümkün olmıyacağmdan bu kaydın kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya 
Rasim Erel 

Konya 
Ulusan H. 

Bolu 
Lııtfi Gören 

Bolu 
îhsan Yal om 

Çankırı 
Rifat Dolunay 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Trabzon 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

Niğde 
Şükrü Süer 

Kütahya 
Halil Benli 
BAŞKAN -

Konya 
Mitat Ş. Altan 

Tekirdağ 
Ziya Cezaroğlu 
Çankırı 

A. îhsan Zeyneloğlu 
Sinob 

Lûtfi Aksoy 
Sivas 

Ş. Uma 
Kastamonu Çoruh 

Baki Tümtürk Ali Çoruh 
Trabzon 

Okunamadı 
E bendinde «tiler daimî ko

misyon üyeleriyle seçilmiş veya tâyin edilmiş 
belediye başkanları» ibaresinden sonra gelen 
parantez içindeki «Emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartiyle» 
kaydının kaldırılmasını teklif ediyorlar. 

Yani bu kayıt olmıyacak, evvelce emeklili
ği ieabettiren bir hizmette bulunmak lüzumu 
olmaksızın bu hakkın verilmesini istiyorlar. 
Komisyon ne diyor? 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-
ZÎOĞ-LU (Kayseri) — Komisyon muvafakat 
etmiyor. 
r LUTFÎ GÖREN (Bolu) — Arkaadşlar, 
Cumhuriyet idaresinin kuruluşundan bugüne 
kadar memleket hizmetlerini, halkın arzusu ile 
vo halkın seçmesi suretiyle vazife gören beledi
ye başkanları, yalnız halkın seçmesiyle re il
çeler için vilâyetin iller belediye başkanlarım 
Cumhurbaşkanlığının tasdiki ile tekemmül 
erlen bir memuriyettir.' Bunların odacılarına 
vnrıncıya kadar bu sandığa aidat vermek su
retiyle istifade ettikleri halde bu memleketin 
güzide insanlarını böyle kaylt Ve şarta tabi 
tutmak doğru olmaz1 kanaatindeyim. Bendeniz 
ne tekaüdüm, ne de memurum. Sırf burada 13 
arkaadşımızla bu teklifi yapıyoruz ve döğıiı 
olduğuna inanıyoruz. Sizin de bunu destekle
menizi ve reyinizi ona' göre kullanmanızı bil
hassa rica ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi?. Komis
yon kabul etmiyor, fıkra içindeki kaydın kabul 
edilmesi lüzumuna kani olduğunu ifade ediyor. 

önergeyi kabul edener.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmedi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri idare meclisi 
üye ve başkanlarının tekaütlüğe tâbi tutulma
sı hakkındaki önerge dikkate alındığı için 
maddeyi komisyona veriyoruz. 

AHMET REMZÎ YÎÎREGÎR (Seyhan) — 
Efendim benim 12 nci madde hakkında bir 
önergem vardır, okunmadı? 

BAŞKAN — önergenin komisyonda kaldığı 
anlaşıldı. Okutuyorum. 

7 . 6 . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

12 nci maddeye 1914 seferberliğinde askere 
ilk olarak alman (yedek subay ve askerî me
murlar) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

(Seyhan) — AHMET REMZÎ YÜREGİR 
İzah edeyim. 

Efendim; hakkı müktesepler için geçici mad
delerde bir hüküm vardır. Fakat bu maddede 
bir eksik olduğunu zannediyorum. 

Meselâ; eskiden mer'î olan ve halen de yü
rürlükte bulunan Askerî ve mülki Tekaüt Ka
nununda bir hüküm vardır; muvazzaf subay
lar için Mektebi Harbiyede geçen müddetler, 
birçok münakaşalardan sonra, kabul edilmişti. 
İhtiyat subaylar için bu müddet, askerî hizme
te dahil olduğu zamandan başlıyacaktır. Halbu
ki bu 12 nci maddede, mektebi harbiyedekiler 
için talebelikte bu hak tanınmıştır. (C) fıkra
sında, bu ayni madde olduğu halde yedek su
baylar, yani 1914 seferberliğinde talimgaha ye
dek subay olarak girip orduya katılanların es
ki hakları tanınıyor, fakat burada meskût ge
çiyor, 36 nci maddede yalnız (yedek subay ol
duklarından itibaren) diyor. Bu itibarla yedek 
subay okuluna girip hizmet eden arkadaşların 
müktesep hakları kayboluyor. 

Ben komisyon sözcüsü ile de görüştüm, ko,-
misyon sözcüsü diyor ki, $6 nci madde yedek 
subay olduktan sonra emeklilik hakkını tanır, 
Belki bundan sonra böyle olur, ama eski kanun 
gereğince, Birinci Umumi Harbde askerliğe alı
nanların hakkı burada kayboluyor. Afağı yu-
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k a n talimgaha girip namzet devresini geçirmek 
için asgari bir sene geçer, onun için asteğmen 
olmak için altı ay askerî kıtada, altı ay da mek
tepte kalırsa, eder bir sene, bir sene, iki sene 
olacağına göre bu şekilde yedek subaylar mük
tesep hak bakımından haklarını kaybediyorlar. 
Halbuki Harb Okulu talebesine bu hakkı tanı
dığımıza göre, bu arkadaşlar da aynı madde 
içinde bulunduklarına nazaran; bendeniz bir 
değiştirge veriyorum, aynı müddet içinde ye
dek subay ve askerî memurların 1914 seferber
liğinde hazırlık kıtasına girdikleri tarihten iti
baren emeklilik hakkı tanınmalıdır. Zaten eski 
kanun bunu müktesep bir hak olarak tanımak
tadır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, yedek subay 
okuluna er olarak girerler, askerî vazifelerini 
yaparlar, muvaffak olanlar yedek subay olur, 
muvaffak olamıyanlar kıtaya çavuş olarak çı
karlar. Bunlar için mektepte iken emeklilik 
hakkı tanınırsa hangi para üzerinden kesenek 
alırız, hangi para üzerinden Devlet buna maaş 
verir? Katien uymaz. Yedek subay olduktan 
sonra yedek subay olduğu günden itibaren 
emeklilik hakkı başlar. 

AHMET EEMZÎ YÜREGlR (Seyhan) — 
Eski kanun tanımış. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZİO&LU (Kayseri) — Onlar mahfuz
du?. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Mahfuzdur ama açıklamak da lâzımdır. 

Harbiye talebesi de giriyor, tekaüdiye ver
miyor, fakat nihayet o hakkı iktisap ediyor. 
Eski yedek subaylara da bu hak tanınmış. Mük
tesep bir hakkın belirtilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ne diyor? Hangi hak 
mahfuzdur, hangisi değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Ml FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Eski ihtiyat za
bitleri için ilk askere girdikleri tarihten itiba
ren emeklilik hakkı başlar, bir kanun bunu ta
nımıştır. 

Eski kanunların tanıdığı hakların heyeti 
mecmuası geçici maddelerde mahfuzdur. Tered
düdü varsa orada söylesinler. 

BAŞKAN — O halde önergenizi geri alın. 
Çünkü reddedilirse tezada düşmüş olur. Ka-
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nunun anlayışında bu ifadenin aksi gibi bir 
mâna hâsıl olur. 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Pekâlâ, geri alıyorum. 

Üçüncü Kısım 
Bu kanunla tanınan haklar 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla tanı
nan haklar şunlardır : 

a) Emekli aylığı; 
b) Âdi malûllük aylığı; 
c) Vazife malûllüğü aylığı; 
ç) Son hizmet zammı; 
d) Dul ve yetim aylığı; 
e) Harb malûllüğü zammı; 
f) Toptan ödeme; 
g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi; 
h) Biriktirme Sandığında biriken paraların 

geri verilmesi; 
i) 65 nei maddede yazılı yardımların ya

pılması; 
j) İkramiyeler. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısmı 
Sandığın geliri ve tahsil şekilleri 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığın ge
lirleri şunlardır : 

a) İştirakçilerin 15 nei maddede gösteri
len keseneğe esas olan tam aylık veya ücretleri 
tutarları üzerinden her ay kesilecek % 5 Emekli
lik kesenekleri; 

Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya 
ait eksik aylık, veya ücretlerinden kesenek alın
maz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılan
ların eksik aylık veya ücretlerinden tam kese
nek alınır. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk 
defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı ta
nınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta oldu
ğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirilenlerin 
(bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri 
geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyen-
ler dâhil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya üc
retlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri; 

Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında 
yazılı % 5 kesilmez. 

c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yük
selme suretiyle artanların ilk aya ait artış fark
ları ; 
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Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha. | 

aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş olan
ların sonradan evvelki aylık derecesine yüksel
meleri halinde artış farkı kesilmez. | 

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla 
yapılacak artırmalarla 15 nci maddenin (b) fık
rasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece 
ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine 
yapılacak zamlar yükselme sayılır. 

ç) Subay ve askerî memurlardan mahkeme 
kararı ile nasıp ve rütbeleri düzeltilenlere öde- J 
nen aylık farklrmdan dolayı (a) ve (e) fıkrala- I 
rina göre alınacak kesenek ve artış farkları-, 

d) (a, b, c ve ç) fıkralarında yazılı parala- | 
ra eşit olarak kurumlarca verilecek karşılıklar; 

e) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmak
ta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirildi
ğinde, (bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kese
nekleri geri verilenlerden bunları iade etmek is-
temiyenler dâhil) 35 yaşını bitirmiş, 40 yaşını 
tamamlamamış olanlardan 35 yaşını bitirdikleri 
tarih ile vazifeye girdikleri tarih arasındaki 
müddetin her ayı için emekliliğe esas ilk aylık
ları üzerinden hesaplnacak % 10 tamamlayıcı 
emekli kesenekleri; 

ilgilileri^ adlarına borç kaydedilecek olan bu 
kesenek (a) fıkrasında yazılı % 5 keseneklerden 
ayrıca, aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle 
ve % 5 faiz ile tahsil olunur. 

f) 55 nci maddeye göre bağlanacak vazife I 
malûllüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (ç) fık
rasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları 1 
için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret ı 
bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nispetimde j 
verilecek ek krşılıklaT; ı 

g) iştirakçi veya tevdiatçıların aylık veya üc- j 
retlerinden kurumlarınca kesilen inzibatî pa~a 
cezaları; 

h) 17 nci madde gereğince alınacak % 10 ı 
gecikme zamları; | 

i) Kurumlarda harç pulları dışında her çe
şit pul, bilet ve yardım makbuzları satışların
dan alman satış aidatının yarısı; 

j) 15 nci maddenin (e) fıkrası ile 28, 34, 
38, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 ncu maddelere göre 
ödenecek paralar; I 
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k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden, elde 

edilecek her çeşit kârlar; 
ı) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler. 
BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sırrı 

Day'm bir önergesi vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(14) neü maddenin (j) fıkrasına (39) ra

kamının da eklenmesini rica ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Sırrı Day 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A I T A Z 
M I FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 38 den sonra 39 
ilâve ediliyor. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Maddi hatadır. 
BAŞKAN — ilâve ediliyor. Komisyon da 

kabul ediyor. Bu şekilde maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Kısım 
Emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücret 

ve ödenekler 
ON BEŞİNCİ MADDE — Emeklilik kese

neği, aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ile 
ödeneklerden alınır : 

a) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre 
müktesep hak olarak alman derece aylık ve ücreT. 
tutarları; 

istisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların 
aynı kanunlara göre belirtilecek müktesep hak 
dereceleri aylık ve ücret tutarları; 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin başka 
kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece aylık 
ve ücretleri tutarları: 

b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerle hayrat hademesinin 
3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesiyle 28 . XII . 1946 tarihli 
ve 4988 sayılı Kanunun 4 neü maddesi hüküm
lerine ve tahsil durumları ile hizmet sürelerine 
göre bulunmaları gereken derecelerin ücret tu
tarları ; 

Br.nl ar sözü geçen kanuna göre yükselme 
müddetlerini doldurdukça kesenekleri iktisap 
ettikleri üst derece ücretlerinin tutarlarından 
alınır. Ancak bu muamele kendilerine bu kanun 
hükümleri dışında bir hak vermez. 

Yubırdaki esasa göre bulunacak derece ücret
leri tutarlarından daha az ücret alanların kese-
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neklerine bu ücretler mevcut derecelerden birisi
ne uymuyorsa en yakın derece ücreti tutarı, iki 
derecenin tanı ortasında ise üst derece ücreti tu
tarı, en aşağı derece ücreti tutarı olan 150 lira
dan az ise aldıkları ücretler esas tutulur. 

Evvelce özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına 
tâbi bir vazifede bulunduktan sonra hizmetli 
kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücretleri, 
müktesep hak dereceleri ücretleri olup bu ücret
ler, hizmetli kadrolarında yükselme müddetlerini 
doldurdukla yukardaki fıkra gereğince yüksel
tilir. 

Bu gibilerden özel Teadül ve Kuruluş Kanun
larına tâbi vazifelerde evvelce bir yükselme müd
deti bulunmuş olanların hizmetli kadrolarına alın
malarında bir üst derece aylıkları keseneklerine 
esas tutulur. Ancak her iki şekilde de hizmetli 
kadroları ücretlerinin müsait bulunması şarttır. 

c) Genel Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve 
(N) işaretli cetvellerdeki kadrolarda çalışan 
memur ve hizmetlilerin (b) fıkrasına göre tes-
bit edilecek ücretleri; 

ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra illerin daimî komisyonu üyelik
lerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen 
veya tâyin edilenlerin, kadro ödeneklerini geçme
mek şartiyle son müktesep hak derecelerinin ay
lık veya ücret tutarları; 

Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödenekle
rinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri 
de 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
28 . XII . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesinde yazılı aylık tatar
larından birine uymazsa en yakın üst derece ay
lık veya ücret tutarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme 
müddetlerini doldurdukça kesenekleri, kadro öde
neklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecek
leri üst derece aylık veya ücretlerinin tutarların
dan alınır. Ancak bu muamele kendilerine bu 
kanun dışında, bir hak vermez. 

d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve 
hat başbakıcılarla dağıtıcı ve hat bakıcıların 
Bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutar
ları; 

e) Millî Savunma Bakanlığı Harb okulları 
öğrencilerinin almakta oldukları öğrenci aylık
ları; 

öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tutar
ları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre 
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öğrenciler adına dairelerince ödenir. 

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik 
müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıi-ı 
ait aylıklarından kesenek alınmaz. 

f) Açıktan tâyin edilen vekillerin, kanunla
rına göre, aldıkları vekillik aylık veya ücretleri 
tutarları; 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden. 
bulunanların vekil tâyin edildikleri vazifelerin 
aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle mükte
sep hak dereceleri ve evvelki vazifelerde geçmiş 
müddet ile vekillik ettikleri vazifelerde geçecek 
müddetlere göre yükselme müddetlerini doldur
dukça, bu kanun hükümleri dışında bir hak ver
memek şartiyle bir üst derece aylık veya ücretleri 
tutarları; 

g) Bakanhk enirinde, kadro dolayısiyle açık
ta, eli işten çektirilmiş, açığa alınmış veya tevkif 
edilmiş olanlardan kanunları gereğince tam veya 
eksik aylığa müstahak bulunanların (a) fıkrasın
da yazılı aylık veya ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan 
aylığa müstahak duruma girenler hakkında da 
bu hüküm uygulanır. 

h) Ceza olmamak şartiyle müktesep hak de
recesinden daha aşağı bir dereceye nakil suretiyle 
veya açıkta iken tâyin edilenlerin tâyinleri tari
hinden itibaren üç ay içinde yazı ile Sandığa 
müracaatları şartiyle ve bir defaya mahsus ol
mak üzere tâyin edildikleri derecenin en çok bir 
üst derecesi ve her ne suretle olursa olsun kadro 
yüzünden açıkta kalanlar için müktesep hak de
recelerini geçmemek üzere iki üst derecesi aylıK 
veya ücretleri tutarları; 

illerin daimî komisyonu üyeliklerine ve bele
diye başkanlığına seçilenlerden müktesep hale 
dereceleri aylık veya ücretleri tutarları bu yerle
rin kadro ödeneklerinden fazla olanlar veya bu 
yerlerden ayrıldıktan sonra emeklilik hakkı tanı
nan aşağı dereceden bir vazifeye tâyin edilenler 
hakkında da aynı hüküm uygulanır ve bu su
retle yapılacak talepten geri dönülemez. 

Gl. ALÎ RİZA ARTUNKAL (Mnisa) — Bu
raya uzman çavuşları ilâve etmiyecekler mi? 

BAŞKAN — Uzman çavuşlar hakkında bir-
şey ilâve ediyor muşunu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOGLU (Kayseri) — Lüzum yok 
efendim. 
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BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Kısım 
Emekli keseneklerinin kesilme ve Sandığa 

gönderilme şekli 
ON ALTINCI MADDE — Emeklilik kese

nekleri kurumlarca aylık, ücret veya ödenek
lerin bordrolarında gösterilir ve bunların hak 
sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir. 

Aylık, ücret veya ödeneklerin emanet hesap
larına alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. 
Bunların 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı 
haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut 
idari, inzibati sebeplerle eksik verilmesi emek
li keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettir-
mez. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına 
alman iştirakçi ve tevdiatçılardan rütbeleri ay
lıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla 
olanların istihkak farklarına ait emekli kese
nekleri vazife aylık veya ücretlerinden kurum
larınca ve seferberlik ve harb için silâh altına 
alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbe
leri aylıklarından fazla olanların istihkak fark
larına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri aylık
larını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa 
gönderilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Kurumlar N ııcü 
maddede yazılı Sandık gelirlerinden : 

a) (a, b, e, ç, d, e) fıkralarında yazdı olan
ları aylık, ücret ve ödeneklerin ödenmeleri gü
nünden başlıyarak bir ay içinde; 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tama
mını, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik 
edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından iti
baren en çok 6 ay içinde ve aylık altı eşit taksit
te ve yıl içinde alınan ek ödeneklere ait % 1 
lerin tamamını da o yılın son gününü geçme
mek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 
iki ay içinde; 

c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, 
tahsilleri gününü takip eden bir ay içinde; 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili mad
delerinde gösterilen müddetler içinde; 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya 
Dankava vatırmava ve bunların müfredatlı bord-
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rolarını da aynı zan;anda Sandığa göndermeye 
mecburdurlar. 

Kurumların, bu vazifeyi yerine getirmiyen, 
Sandık gelirlerini eksik kesen veya hiç kesmi-
yen tahakkuk ve ödeme ile ilgili memurlar ile 
sorumlu saymanlardan, bu paralar, % 10 fazlası 
ile ve Sandığın teklifi üzerine, Tahsili Emval 
Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca, tahsil 
olunur. 

Kesilen paraların Sandığa gönderilmesine 
yazı ile mâni olan veya bütçeden ödenecek kıs
mı yazı ile ödetmiy.m ita âmirleri hakkında da 
bu hüküm uygulanır. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter miktarda 
ödenek gönderilmemesi veya yetki verilmemesi 
hallerinde, yukarıki hüküm buna sebebiyet ve
renler hakkında, gelirlerin kısmen gönderilme
si halinde de gönderilmiyen kısımlar hakkında 
uygulanır. 

Ancak; yukarıki hükümlerin ilgililer hak
kında tatbikimi imkân görülemiyen hallerde 
Sandık gelirinin asılları, kurumlarca Sandığa 
ödenir. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Ay başlarından 
sonra başka bir kurumda emeklilik hakkı ta
nınan bir vazifeye geçen iştirakçi veya tevdiat
çılardan aylık, ücret veya ödeneklerini peşin 
alanların emekli kesenekleri, ödemeyi yaprn 
kurumlarca, aylık veya ücretlerini ay sonla
rında alanların kesenekleri de geçtikleri kurum
larca tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 
17 nci maddede yazılı esaslara göre Sandığa 
ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Sandık ge
lirlerinin kurumlarca ödenecek kısımları için 
gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam ola
rak konur. Tamam veya hiç konulmamış öde
nekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamam
latmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Kısım 
Sandığın Mevcutları 

YİRMİNCİ MADDE ----- Sandığın her çeşit 
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menkul ve gayrimenkul malları, gelir ve ala
cakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığmı 
haizdirler. Bunlara karşı suç işliyenler hak
kında Devlet mallarma karşı suç işliyenler gibi 
kovuşturma yapılır. 

Bunlar, emanet hesaplarında kayıtlı olanlar 
hariç olmak üzere, hiç bir veçhile haciz ve 
temlik edilemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ BÎRÎNCİ MADDE — Sandığın her 
çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile hak, ge
lir ve alacakları ve muameleleri ve bunların ta
hakkuk, tahsil ve ödemelerine ait kâğıt, mak
buz ve ilânlar her çeşit vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Sandığın ser
mayesi : % 20 yi geçmemek üzere, Yönetim 
Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının tas
vibi ile nüfusu 100 binden yukarı şehir ve ka
sabaların belediye hudutları içinde ve konut ol
mamak şartiyle satın alınacak veya yaptırıla
cak akarlara, geri kalanı da Yönetim Kurulu
nun teklifi Maliye Bakanlığının tasvibi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile : 

a) Devlet bono ve tahvillerine; 
b) Devlet sermayesi ile kurulmuş olan veya 

sermayesinin yarısından fazlasına Devletin işti
raki bulunan Bankaların çıkaracakları aksiyon 
veya obligasyonlara; 

e) Vadeli, vadesiz cari hesap şeklinde millî 
bankalara; 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Yukarıdaki hükümlerin tatbikin da normal 

ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması 
gereken miktarlar hariç tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık serma
yesinden en çok 3 milyon lira Yönetim Kurulun
ca % 5 i geçmemek üzere belirtilecek faiz ve 
esaslara göre en çok üç aylık veya ücret tutar
larını veya ödeneklerini geçmemek ve yine en 
çok 2 yıl içinde geri alınmak ve iştirakçi veya 
tevdiatçılardan iki kefil gösterilmek şartiyle, ih-
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tiyacı olan iştirakçi veya tevdiatçılara borç ver
mek için döner sermaye olarak kullanılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddej-i ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
gereğince bağlanacak aylıklarla bundan evvel 
çeşitli kanunlarla bağlanmış aynı mahiyetteki 
aylıkların iskonto muameleleri Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığınca yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Sandığın ça
lışması için gerekli ve ihtiyaçla mütenasip gay
rimenkul mallar Yönetim Kurulu kararı ve Ma
liye Bakanlığının tasvibi ile satınalınabifir veya 
yaptırılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısım 
Hesap işleri 

YİRMÎ ALTİNCİ MADDE — Sandık serma
yelerinin çeşitleri ve gelirlerinin, bunlardan 
hangilerine kaydedileceği, ödemelerin hangile
rinden yapılacağı ve Sandığın iş ve ihtiyacına 
uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Heyeti
nin de düşüncesi alınarak tüzük ile belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE —Umumi heyet 
tarafından tasvip edilen bilanço ile kâr ve za
rar hesabına göre belirtilecek safi kâr, sermaye 
hesaplarına geçirilir. 

BAŞKAN — Bu maddedeki « Umumi He
yet » (Genel Kurul) olarak tashih edilecektir. 
Maddeyi bu tashihle beraber arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiztir. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sandığın 
her yıl katî mizanına göre tahakkuk edecek 
yönetim giderleri, o yıl içinde 14 ncü madde
nin (D) fıkrası gereğince ödedikleri karşılık
lar nispetinde kurumlar adına borç kaydedilir. 
Ve bu borçlar kurumlarca en geç mütaakıp 
yılın Haziran ayı sonuna kadar Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Maliye 
Bakam en az 5 yılda bir defa, harb halinde, 
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harbin sona erdiği tarihten itiharen en çok 6 
ay içinde Sandığın malî durumunu ve bu ka
nunla kabul edilen çeşitli ödemeleri her cihet
ten, biri aktüer olmak üzere, teknik uzmanlara 
inceletmeye mecburdur. 

inceletmeler sonunda Sandığın malî durumu
nun sağlamlaştırılması ve geleceğinin zarardan 
korunması için bu kanun hükümlerinde değişik
lik yapılması gerekli görülürse, Maliye Bakanı
nın teklifi üzerine Hükümetçe kararlaştırılarak 
bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine 
arzolunur. 

îlk inceleme 3 yıl içinde aktüerlere yaptırı
lır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Kısım 
Bu kanunla tanınan hakların başlangıcı 

OTUZUNCU MADDE — iştirakçilerle tev-
diatçılara bu kanunun 13 ncü maddesi ile tanı
nan haklar, durumlarına göre 14 ncü madde
nin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alman 
keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından baş
lar. 

Ancak bu haklar : 
a) Harb okulları öğrencileri için bu okulla

ra girişleri; 
b) Gedikli erbaşlar için gedikli çavuşluğa 

tâyin edildikleri; 
Tarihleri takibeden ay başlarından başlar. 
BAŞKAN — Sırrı Day'ın bir değiştirge öner

gesi vardır. Okuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

(30) ncu maddenin (. . . . ancak bu haller) 
diye başlıyan (4) satırlık kısmın tayyını teklif 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

(Değiştirge maddesi okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
Mefhum itibariyle bir tahavvül yoktur. Mü-

kerrir olduğu için maddedeki son fıkrayı tayye
diyor. Komisyon da mutabıktır. Tayyedilen 
fıkradan maada mütebaki kısmı oya arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

İ.1949 O : 1 
Onuncu Kısım 

' Fiilî hizmet müddeti 
j OTUZ BlRlNCl MADDE — Fiilî hizmet 
! müddeti, iştirakçi veya tevdiatçının 30 ncu 
\ madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan 
. faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam 
i kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. 

Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar 
için ayrıldıkları ayın tamamı fiilî hizmet müd
deti sayılır. 

1 3 . X I . 1943 tarihli ve 4489 sayılı Kanun 
gereğince aylıksız geçen izin müddetlerinin 
fiilî hizmet müddeti sayılması, bunlar için son 
aybk veya ücret, yükselme yapılmış ise, yük
selen aylık veya ücret üzerinden 14 ncü madde
nin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait 
keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa 
gönderilmesine bağlıdır. 

Bu takdirde bunların karşılıkları, Sandığın 
bildirimi üzerine, kurumlarca ödenir. 

Ancak sözü geçen kanunun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile 
dönemiyenlerin bu müddetleri fiilî hizmet müd
deti sayılmaz. 

Harb okullarında her ne sebeple olursa ol
sun sınıf geçemiyen Millî Savunma Bakanlığı 
öğrencilerinin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet 
müddetlerinden indirilir. 

Bu okulları tamamlıyamıyarak ayrılanların 
buralarda geçen öğrenim müddetleri fiilî hizmet 
müddeti sayılmaz. 

Er olarak silâh altına alınan iştirakçi veya 
tevdiatçılarm eksik aylık veya ücret almak su
retiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretle
rinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları 
alınmak suretiyle, fiilî hizmet müddeti sayılır. 

15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanla
rın fiilî hizmet müddetleri yarım hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — iştirakçi veya 
tevdiatçılarm bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen 
fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için hizaların
da gösterilen müddetler eklenir : 
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iştirakçi veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler 

Eklenecek 
müddetler 

Ay 

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla as-1®^ 
kerî memur ve gedikli erbaşların; 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, başko-
miserlerin; 

c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin; 
ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların; 
d) Atelye, fabrika, havuz ve depolarda çalışan

ların; 

Cumhuriyet Ordusu kadrolarında 

Polis mesleğinde 
Lokomotif üzerinde 
Denizde 

I - Çelik, demir ve pirinç döküm 
işlerinde ; 
II - Zehirli, boğucu gaz, asit, bo
ya işleriyle gaz maskesi ile çalış
mayı gerektiren başka işlerde; 
III - Patlayıcı maddeler yapılma
sında ; 
IV - Lokomitif ve gemi kazanları
nın onarılması ve temizlenmesi iş
lerinde ; 
V - Gemilerin (Sintine) lerindeve 
(Dabilbotom) gibi kapalı sarnıçlar 
içindeki raspa ve boya işlerinde; 
VI - Oksijen, elektrik kaynağı, 
keski, tabanca ile perçin, takım 
scrtleştirilnıesi ve kum püskürtme 
suretiyle raspa işlerinde; 
Toprak altnda maden çıkartma iş
lerinde 6 

Yukarıki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin 
her sekiz saati bir gün hesaplanır. 

Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. 
(a) i'ıkrasında yazılı olanlardan mütaakıp fıkralarda gösterilen hizmetlerde çnlşaular yalnız 

fıkrasında yazılı fiilî hizmet müddeti zam]arından faydalanırlar. 

e) Maden istihsalinde çalışanların; 

(a) 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Kemal Zey-
tinoğlunun bir değiştirgesi vardır okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanununda, Devlet Demir

yolları faal servis personelinin de 32. madde hük
münden faydalandırılmasını, yani filî hizmet 
müddetlerine her yıl için üç ay eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Usul Kanunu tasarısmr oy ver-
miyen var mı?. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, birinci müzakerede de arzettiğim ci
hetle maruzatım kısa olacaktır. 32 nci maddede 
fiilî hizletlerine yıpranma payı olarak, bâzı va
tandaşlar için, altı ay ek müddet kabul edilmiştir. 
Bu fıkradan istifade ederek bendeniz Devlet De
miryolları faal servis personellerine de üç aylık 
müddetin eklenmesini arz ve teklif ediyorum. He
pinizin malûmu olduğu üzere katar personelleri, 
istasyon personelleri Devlet Demiryolları-
mv. en ağır vazifelerini üzerinede ta
şıyan personellerdir. Bunların gecesi, gün-
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düzü, kışı, yazı yoktur. Hakikaten işleri çok 
yorucudur. Bunların vazife ve mesuliyetleri 32 
nci madde hükmünden istifade eden diğer vatan
daşların vazifelerinden hiç de daha hafif değil
dir. Bunların da üç aylık ek müddet kısmından 
istifade ettirilmesini Yüksek Heyetinizden rica 
ediyorum. Takdir sizindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, birinci 
müzakeresinde de aynı teklif yapılmıştı, Yük
sek Kamutayca da reddedilmişti, Komisyon da 
iştirak etmiyor. 

BAŞKAN-— Ohalde önergeyi yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Anlaşılamadı, önergeyi kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa 
kalksınlar... önerge kabul olunmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci madde
de gösterilen vazifelere yıl başından sonra gi
renlerin fiilî hizmet müddet zamları, girdikleri 
ay hariç olmak üzere, o yılın geri kalan ayları 
için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiilî hiz
met müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da 
dâhil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için he
saplanır. 

Fiilî hizmet müddeti zamları emeklilik mu
amelelerinde fiilî hizmet sayılır. Ve bu zamla
rın toplamı 6 yılı geçemez. Lokomotif makinist 
ve ateşçileri 6 yıl kaydına tâbi değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurumlar, 
iştirakçi veya tevdiatçıların fiilî hizmet müddeti 
zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeM yıl
lık çalışma müddetlerini ve yapılacak zamları 
gösteren izahlı cetvelleri, yıl sonlarından itibaren 
3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alın
mayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerin
den eklenecek müddete ait istihkakları toplamı
nın % 10 u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sa
yılmak üzere; kurumlar tarafından yukarda ya
zılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5.1949 O : 1 
On birinci Kısım 

İtibari hizmet müddeti 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İtibari hizmet 

müddeti, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar 
ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerle 
tevdiatçılara yapılacak ödemelerin hesabında fi
ilî hizmet müddetlerine eklenen müddettir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
"bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — İştirakçi veya 
tevdiatçıların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fi
ilî hizmet müddelerinin (zamları hariç) her yılı 
için fıkralarında gösterilen itibari hizmet müd
detleri eklenir. 

a) Muvazzaf gedikli veya yedek subay, as
kerî memur ve gedikli erbaşlardan harbi doğuran 
genel veya kısmi seferberliğe katılanların, har
bin ilânından seferberliğin sonuna ve seferberliği 
gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan 
birliklerde vazifeli olanların, çarpışmanın baş
langıcından seferberliğin sonuna ve seferberliğin 
bitiminden önoe terhis edilmişlerse terhis tarih
lerine kadar geçen fiilî hizmet müddetlerinin 
(Bu tarihlerden sonra dâhi devam eden esirlik 
müddetleri dâhil) bir katı; 

b) Kanunları gereğince aylık veya ücretleri 
tam veya eksik ödenmek suretiyle kurumları ile 
ilgileri kesilmiyerek yukarda yazılı hareketlere er 
olarak katılanların bu durumda geçen fiilî hiz
met müddetlerinin (Bu tarihten sonra dahi de
vam eden esirlik müddetleri dâhil) bir kati; 

c) Harb halinde düşmana esir düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçi veya 
tevdiatçılardan kanunları gereğince, aybk veya 

ı ücretleri tam veya eksik ödenmek suretiyle, ku
rumları ile ilgileri kesilmiyenlerin, bu durumlar
da geçen fiilî hizmet müddetlerinin bir kati; 

Yukarki fıkralarda yazılı itibari hizmet müd
detleri toplamı 5 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzett.iğim veçhile tasarının 36 nci 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Yakup Kalgay 

Devlet Demiryolları memur ve hizmctlilcrin-
I den olup bu kanun hükümlerinden faydalananla-
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n n Millî Mücadele yıllarındaki hizmet müddetleri 
iki kat sayılır. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayın arka
daşlar, Büyük Meclisi Devlet memurlarından 
Millî Mücadele hizmeti sebkedenlerin hizmetleri
nin iki kat sayılmasını bir kanunla kabul buyur
muştu. Fakat bu tasarıda Devlet Demiryolları 
memurlarının bu kayıttan uzak tutulduklarına 
şahit oldum. Çok iyi takdir «edersiniz ki, Devlet 
Demiryolları İşletme memurları Millî Mücadelede 
büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Hâlâda ayni fe
ragatle çalışıyorlar. Bilhassa düşman Polatlı'yı 
topa tuttuğu zaman, Devlet Demiryolları memur
ları büyük bir yokluk içerisinde Sakarya'da par
çalanmış olan bir köprüyü yokluklar içinde yeni
den kurarak işletmeye koymak mazhariyetine 
erişmişlerdir ve sonra âlemde hiç eşi olmıyan bir 
misali size izah ve arzetmek zorundayım. Düş
man her rayın altına birer bomba koyarak kaç
tıktan sonra arkadan gelen Devlet Demiryolları 
memurları o dinamitleri toplamışlardır. Düşman 
ayni zamanda makasların göbeklerini de dinamit-
lemişlerdi. Fakat ne yapalım, trenler asker dolu, 
trenlerin karşılıklı gidip gelmesi lâzım, nasıl bir 
kondura için bundura kalıbı yapılırsa Türk tren
dleri ağaçtan makas göbekleri yapmışlar ve bu 
asker dolu trenlerin gidip gelmelerini sağlamış
lardır. 

Bunları teker teker sayarsam hepsi birer des
tan olur. Nasıl diğer memurlar gibi, hallerde iki 
misli hizmet müddetlerini Demiryolları memur
larından esirgememelisiniz.. Binaenaleyh bilhas
sa Yüksek Meclisiniz bunları İstiklâl Madalya-
siyle taltif etmiştir. Bu atıfeti gösteren Yüksek 
Heyetiniz hizmet müddetinin iki kat sayılmasın
da hiçbir zaman tereddüt etmez zannetmem. Bu
nun için takririmi kabul buyurursanız kadirşi
naslığınızı teyit etmiş olacaksınız. 

KO. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZlOĞLU 
(Kayseri) — Efendim; bu madde altı ay sonra 
meriyete girecektir. Sayın Kalgay'm teklifi ise 
25 sene evvel tanınmış olan ve Devlet Demir
yolları memurlarına taallûk eden bir haktır. Bel
ki geçici bir madde olabilir. Zaten kendileri de 
izah buyurdular. 788 sayılı Memurin Kanununa 
ilâve edilen bir madde ile Devlet memurlarına 
tanınmış iken Devlet Demiryollarına tanınma
mıştır. Esasen bunun yeri bu kanun değildir, 
onun yeri Memurin kanunudur, orada düşünü 

.1949 0 : 1 
lebilir. Kabul edilir veya edilmez o başka. Bu 
yepyeni bir tesistir, ötedenberi kabul edilmiş 
birşey değildir. Devlet Demiryolları mevzuubahis 
olunca Devlet Denizyolları ne diye hariç kalsın; 
o mevzuubahis olunca buna benzer diğer bakan
lıklardaki başka dairelere ne diyeceğiz ? Hulâsa 
bu kanun yeri değildir, belki geçici bir madde 
hükmü olabilir. Komisyon iştirak etmemektedir. 

YAKUP KALGAY (Samsun) — Türkün şe-
hametli tarihine karşı böyle evvelce geçmiştir, geç
memiştir diye birşey söylenemez, bir mazeret ileri 
sürülemez. 

EKREM ORAN (îzmir) — Bunun, Türkün 
şehametli tarihi ile ne alâkası var ? 

YAKUP KALGAY (Devamla) — Bir İstiklâl 
savaşı mevzuubahistir ve bu yapılmış, İstiklâl 
kurtarılmıştır. Bu tasarıda yeri değildir buyur
dular. Eğer burası yeri değilse sayın Hükümet
ten buna dair bir tasarı getirmesini rica ederim. 
Yeterki Devlet Demiryolları bu memurlarına 
diğer memurlar için kabul edilmiş olan iki kat 
hak tamamiyle tanınmış olsun. 

BAŞKAN — önergeyi geri alıyor musunuz? 
YAKYUP KALGAY (Samsun) — Hayır 

almıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar ... Tereddüt hâsıl oldu, öner
geyi nazarı dikkate alanlar ayağa kalksın ... Al
mıyanlar ayağa kalksın... önerge nazarı dikka
te alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edildi. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Pilot olan ve 
olmıyan ordu uçucuları ile Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu ola
rak, denizaltı subay, gedikli yedek subay ve as
kerî memurları ile gedikli erbaşlarının denizal-
tıcılık vazifelerinde geçirdikleri fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için 32 nci maddenin (a) 
fıkrası ile 36 ncı maddenin (a), (b) fıkraların 
da gösterilen fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müd
deti eklenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Müddet tah
didine ait hükmü hariç olmak üzere 33 ncü 
madde ile 34 ncü maddenin hükümleri 36 ve 37 
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nci maddelerde yazılı itibari hizmet müddeti 
zamları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

On ikinci Kısım 
Emekli aylığı bağlanacak haller 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Emekli 
aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır . 

a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu 
yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine; 

b) Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve yas
ları (55) i doldurmuş olanların istekleri üzerine, 
40 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
olanlarla seçilmiş belediye başkanları ve illerin 
daimî komisyonu üyeleri hariç olmak üzeer 30 
hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumların
ca lüzum görüldüğünde yaş kaydi aranmaksı
zın re'sen; 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmot 
müddetlerine zam yapılanların yaş haddinden, 
eklenilen müddet kadar indirilir. 

Ceza bakımından kovuşturma veya muhake
meleri yapılmakta (ilanlardan bu durumda bulu
nanların istekleri kovuşturma veya muhakeme
leri sonuna bırakılır. 

Sn bay ve askerî memurlarla gedikli subay 
ve gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleri ile emekliye ayrılma muameleleri, du
rumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî memur oldukdan sonra veya askerî memur 
olmazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı mem
leketlerde tahsil ve\a stajda bulunarak avdet 
edenler masrafları kendi taraflarından ödenmiş 
ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri 
arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafın
dan ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar 
yukarda yazılı (30) yıl fiilî hizmetten ayrıca 
hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını isti-
yemezler. 

c) İştirakçilerden 40 ncı madde gereğince 
haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak 
olanlar kurumlarınca re'sen veya (60) yaşını 
doldurduklarında istekleri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, 
j ve m) fıkralarında gösterilenlerden müsta-
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hak iseler, yukardaki (b) fıkrasının ikinci bendi 
hükmü uygulanmak suretiyle yaşları (55) i ve 
fiilî hizmet müddetleri (30) yılı doldurmuş bu
lunanlar istekleri üzerine; 

d) 88 nci madde gereğince emekli kesenek
leri geri verilmemiş olanların (60) yaşını dol
durmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasın
daki durumda iseler re'sen; 

e) Subay ve askerî memurlarla, gedikli su
bay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından 
hüküm ile veya yetersizlik veya dişinim sebep
lerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî 
mahkemelerce verilecek kararlar üzerine ku
rumlarınca re'sen; 

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler 
ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tü
züğüne göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'-
sen; 

g) Belediye başkanları ile illerin daimî 
komisyonu üyelerinin bu yerlerde iken (b) fık
rasında yazılı duruma girmelerinde istekleri 
üzerine; 

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarı ki * 
(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin fiilî hizmet 
müddetlerinin (20) yılı, (e) ve (f) fıkralarında 
yazılı hallerde de «'25) yılı doldurmuş bulun
maları şarttır. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arzederim. 
Trabzon Milletvekili 

Sırrı Dav 
(b), (e) ve (f) fıkralarına göre kurumlarca 

emekliye ayrılanların 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık 
veya ücreti tutarının yıllık toplamının % 10 u 
ilgili kurumlarca derhal ve toptan sandığa öde
nir. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ka

bul ediyoruz. 
(îzah etsinler sesleri). 
SIRRI D AY (Trabzon) — Efendim; kanun

da, vâki teklif üzerine, 30 yıl hizmeti doldur
muş olanları, 55 yaşını bulmamış olsa bile teka
üde sevketme salâhiyetini Hükümete tanımış ol
duk. Kanun bu hakkı Hükümete bahşediyor, fa-
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kat karşılığı yok, kanunda, malûm • olduğu 
üzere, tevazünü temin için karşılığı olması lâ
zım. 

Bu gibi 30 hizmet yılını doldurup ta 55 ya
şını doldurmamış olanların tekaüde sevkedilme 
salâhiyeti bu şekilde tanınınca, aradaki farkın 
karşılığını dairesi vermek suretiyle bu maddeyi 
tedvin etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim? (Anla
şıldı sesleri) 

önergeyi dikkate alanlar.... Almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Kabul 
edilip edilmediği anlaşılmadı. Üç kişi kabul etti, 
dört kişi kabul etmedi. 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksın, yani Komisyonun kabul et
mekte olduğu bu önergeyi dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksınlar... Lütfen oturunuz, öner
geyi kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu fıkra ile beraber oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

On Üçüncü Kısım 
Yaş Hadleri 

KIRKINCI MADDE — İştirakçi veya tev-
diatçılardan; aşağıdaki fıkralarda ve 43 ncü 
maddede yazılı olanlar dışında kalanların; vazi
feleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş 
haddi (65) yaşlarını doldurdukları tarihtir. Hiz
met müddetleri ne olursa olsun (60) yaşını dol
duranlar hakkında da kurumlarınca yaş haddi 
uygulanabilir. Bu vazifelere (65) yaşını doldu
ranların açıktan veya naklen tâyinleri caiz değil
dir. 

a) Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkan 
ve üyeleri ile Sayıştay Savcısı, Başkanun Söz
cüsü ve Cumhuriyet Başsavcısı için yaş haddi 
(65) tir. Ancak vazifelerinde kalmaları faydalı 
görülenlerden; Sayıştay Başkan ve üyelerinin 
yaş hadleri Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca ve Sayıştay Savcısı ile Danıştay ve Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ve Başkanun Sözcüsü 
ile Cumhuriyet Başsavcısının yaş hadleri de Ba
kanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle (3) yıl 
uzatılabilir. 

b) Üniversite ordinaryüs profesör ve profe
sörleri (65) yaşını doldurduktan sonra (70) ya-

6.1949 0 : 1 
şmı geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek 
durumda olmadıkları ilgili üniversite senatosun
ca belirtilinceye kadar çalışabilirler. 

c) Diyanet İşleri Başkanı, (65) yaşını dol
durduktan sonra, vazifesini yapmaya yetersizliği 
Bakanlar Kurulunca ve Diyanet İşleri Müşavere 
Heyeti Başkan ve üyeleriyle müftüler ve vaizler
de yine (65) yaşını doldurduktan sonra vazife
lerini yapmaya yetersizlikleri Diyanet İşleri Baş
kanlığınca ve hayrat hademeşiyle Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinden aylık alan vaizler 
(65) yaşını doldurduktan sonra vazifelerini yap
mağa yetersizlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğü 
belirtilinceye kadar ve dersiamlar hayat 
kaydiyle çalışabilirler; 

ç) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hi
zalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarih
lerdir : 

I - Subay ve askerî memur ve gedikliler : 
1. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 
2. Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüz-

başılar 46 
3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 53 
6. Tuğ ve tümgeneraller ve amiraller 60 
7. Kor ve orgeneraller ve amiraller 65 
S. Maraşal ve büyük amiraller 68 
9. 6, 7 ve 8 nci sınıf askerî memurlarla 

memur yardımcıları ve askerî hasta 
bakıcı hemşireler 55 

10. Daha yukarı sınıflardaki askerî me
murlar 60 

11. Gedikli subaylar 52 
12. Gedikli çavuşlar 40 
13. Gedikli üstçavuşlar 43 
14. Gedikli başçavuşlar 45 
15. Başgedikliler 50 

I I - Emniyet mensupları : 
1. Her derecedeki emniyet müdürleri ve 

emniyet ve polis müfettişleri 60 
2. Emniyet müfettiş yardımcıları ve em

niyet âmirleri 58 
3. Başkomiser, komiser ve komiser yar

dımcıları 56 
4. Polis memurları 52 

I I I - Gümrük koruma mensupları : 
1. Gümrük koruma memurları 50 
2. Gümrük koruma kısım âmirleri 5N 
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IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakı-

cı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları 
ve dağıtıcıları 55 

V - Büyük Millet Meclisi stenografları 50 
Yukarda (Ç) fıkrasının (III) , (IV) ve (V) 

işaretli bentlerinde gösterilenlerden vazifelerin
de kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, 
ilgili Bakanlarca birer yıllık müddetlerle (5) 
yıl uzatılabilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarında gösterilen vazi
felere (65) yaşını ve (ç) fıkrasında yazılı vazife
lere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini dol
durmuş bulunanlar açıktan veya naklen tâyini 
edilemezler. 

e) Seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü 
takdirde tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve di-j 
tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının 
binbaşı ve daha aşağı rütbelileri (57) yaşma ka
dar, diğerleri yukarda gösterilen yaşlardan (5) 
yıl yaşlı yedek subay ve yedek askerî memurlar 
dahi sağlık durumları elverişli olanlarının eri 
gençlerinden başlıyarak orduya alınabilirler. 

BAŞKAN — (V) numaralı bentteki «Büyük 
Millet Meclisi Stenografları 50» kaydının kal
dırılmasını istiyen üç tane önerge vardır biri
sini arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddedeki (V Büyük Millet Meclisi 

Stenografları 50) fıkrasının ve altındaki satır
dan da (ve V) ibaresinin tayyolunmasını tek
lif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Komisyon kal
dırılmasını kabul ediyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. 
Şu halde «Büyük Millet Meclisi Stenograf

ları 50» fıkrasının tayyı hakkında Sırrı Day'ın 
okunan önergesinden başka Mitat Altan'm, 
Eyüp Durukan'm da önergeleri vardır, komis
yon da bunları kabul etmekte ve o fıkranın 
tayyma muvafakat etmektedir. 

Bu tay ile maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde beşinci 
bendin çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir. 
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On dördüncü Kısım 

Emekli Aylığı 
KIRK BlRlNCl MADDE — Emekli aylığı, 

iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
toplamına göre ve vazifeden ayrıldıkları tarih
teki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 nci 
maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam 
aylık veya ücretleri tutarı üzerinden aşağıda 
gösterilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamm-
daki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasında esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin 
on ikide biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

İstekleri üzerine emekliye ayrılanlardan bu 
aylık veya ücretleri (2) tam yıl almamış olan
ların emekli aylıklarına bir alt derece aylık 
veya ücreti esas tutulur. Ve bu hüküm 15 nci 
maddenin (h) fıkrasına göre bir veya iki üst 
derece aylık veya ücret üzerinden kesenek ve
renler hakkında keseneğin (2) tam yıl verilip 
verilmediğine göre uygalanır. Ancak ücret
leri tutarı en aşağı derece aylık veya ücret tu
tarlarından az olanlar için bu şart aranmaz. 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

y ı l 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Bağlanacak emekli ay
lığının % nispeti 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
5& 
60 
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Fiili ve itibari hizmet 

müddetleri toplamı Bağlanacak emekli ay-
y ı l lığının % nispeti 

41 61 
42 62 
43 63 
44 64 
45 65 
46 66 
47 67 
48 68 
49 69 
50 ve daha fazlası 70 

Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı ke
sirleri 50 kuruşa ve 50 kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Cumhurbaşkan
lığında bulunduktan sonra her hangi bir sebep 
ve suretle ayrılanlara veya bu makamlarda 
iken 39 ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı 
duruma girenlere istediklerinde almakta olduk
ları aylık ödeneğin beşte biri emekli aylığı ola
rak bağlanır. Ve bu aylıklar ödendikçe fatura
sı karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Emeklilik hak
kı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra be
lediye başkanlığına ve illerin daimî komisyonu 
üyeliklerine seçilmiş veya seçileekler bu vazife
lerde bulunmakta iken emekliye ayrılma hak
kım kazandıklarında veya (60) yaşını doldur
duklarında emekliye ayrılma istekleri yerine 
getirilmekle beraber vaizfelerinde bırakılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

On beşinci Kısım 
Malûllük 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Her ne se
bep ve suretle olursa olsun vücutlarında hâsıl 
olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi im
kânsız hastalıklar yüzünden vazifelerini ya-
pamıyacak duruma giren iştirakçi ve tevdiat-
çılara (Malûl) denir. Ve haklarında bu kanu
nun malûllüğe ait hükümleri uygulanır. 

.im ö : i 
Şu kadar ki;-bunlarJ yazı Ue istedikleri takdirde 

haklarında bu kanun hükümleri uygulanmaksızın 
malûllüklerinin mâni olmadığı başka vazifelere 
nakil sureliyle; tâyinleri yapılmak /üzere istifa 
etmiş, sayılırlar. Bunların. istifa etmiş sayıldık* 
tan .sonra dahi bu kanun, hükümlerinin uygulan
masını istemek hakları sakhdır. 

Talim, manevra, seferberlik veya harb do-v 
layısiyle vazif eleriyle ilgileri kesilmeksizin si* 
lâk. altına, t alınan iştirakçi ve tevdiatçıların âdi 
veya' vazife mâiûllüklerinin asıl vazifelerini 
yapmaya mâni olmadığı hallerde haklarında 
mâiûllük hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN*— Dokuzuncu satırdaki (saklıdır) 
kelimesi (mahfuzdurX olacaktır. 

Bu tashihle maddeyi- oyuıraza sunuyorum.-
Kabul edenler... Kabul, etmiyenler;.. Madde bu 
tashihle kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — 44 ncü mad
dede yazılı malûllük; 

a) İştirakçi ve tevdiatçıların vazifelerini 
yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa; 

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği 
her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, 
bu işlerden doğmuş olursa; 

e) Kurumların menfaatini korumak mak-
sadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş -olursa 
(Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi 
şartiyle); 

ç) Fabrika, atelye ve benzeri iş yerlerin
de, işe' başlamadan evvel,- iş sırasında veya işi-
bitirdikten sonra,, o iş yerinde husule gelen ve 
yine o iş yerinin mahiyetinden veya çalışma 
konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 

Buna (Vazife malûllüğü), ve bunlara uğrı-
yanlara da (Vazife malûlü) denir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.'Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler'... Kabul edilmiştir. * 

KIRK ALTINCI MADDE — 44 ncü madde
de yazılı malûllük 45 nci maddede gösterilen
ler dışında akalan sebep ve hallerden doğmuş 
olursa (Âdi malûllük) ve bunlara uğrıyanlara-
da (Âdi malûl) denir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Vazif elerini ya-
pamıyacak derecede hastahg^iuyrıyanİErdan has
talıkları kanunlarında tâyin edilen müddetler-
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den fazla devam edenler, hastalıklarının mahi
yetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Âdi malûl) 
veya (Vazife malûlü) sayılırlar. 

Fiilî hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli 
hizmetliler için bu müddetler en çok (2) aydır. 

Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel ge
çen hastalıkların en çok bir yıl içinde nüksetme
leri halinde yukarıki hükümler eski ve yeni has
talık müddetleri toplamına göre uygulanır. 

Tedavisi imkânsız olduğu raporla belirtilen 
hastalıklara uğrayanlar hastalıklarının mahiyet 
ve doğuş sebeplerine göre, yukarıki müddetlerin 
bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren 
(Âdi malûl) veya (Vazife malûlü) sayılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Vazife ma
lûllükleri : 

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler 
kullanmaktan; 

b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket et
miş olmaktan; 

c) Yasak fiilleri yapmaktan; 
ç) İntihara teşebbüsten; 
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine ve

ya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yap
mak maksadından; 

Doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında 
(Âdi malûllük) hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Vazife ma
lûllükleri, doğdukları tarihlerden itibaren en çok 
bir yıl içinde, iştirakçi veya tevdiatçılar veya 
bunların ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş ve
ya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bil
dirilir. Bildirilmediği takdirde bu malûllüklere 
uğrıyanlar hakkında (Âdi malûllük) hükümleri 
uygulanır. 

Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 
Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahi

yetleri dolayısiyle haklarında (Vazife malûllüğü) 
hükümleri uygulanacak için 47 nci maddede 
sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının 
tedavisi imkânsız olduğu anlaşılanlar için buna 
ait olarak verilen raporlarında yazılı tarihlerden, 
esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona 
erdiği tarihlerden başlar. 

Haklarında âdi malûllük muameleleri uygu-

. 1949 O : 1 
1 ananlar bu tarihten itibaren bir yıl içinde -nâ-
lüllüklerinin vazife malûllüğü olduğunu yazı ile 
«andığa bildirerek muamelenin düzeltilmesini is
liye bilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — İştirakçi veya tevdiat-
çıiarın her çeşit malûllükleri en az 3 hekim tara
fından birlikte verilecek raporla belirtilir. 

Bu hekimlerin en az ikisinin 12 nci maddenin 
(1) işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekim
leri olmaları ve bunlardan birisinin varsa, işti
rakçi veya tevdıatçınm (54 ve 61 nci maddeler
de yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun 
kekimi olması şarttır. 

Bu hekimleri iştirakçi veya tevdiatçıların bağ
lı olduğu kurunüar gösterir, ihtisasla ilgili has
talıklarla kuruluşu tam olan hastanelerin bulun
duğu yerlerdeki hastalıklar bu hastanelerin sağ
lık komisyonlarının raporu ile belirtilir. 

Vazife malûllüklerinin, harb veya iç tedip ha
reketlerinden doğması halinde bunların doğuşla
rına sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi veya 
tevdiatçıların gönderildikleri askerî hastanelerin 
raporları ile belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûl
lüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının ra-
X>orla anlaşılamaması halinde bunların 45 nci 
maddedeki sebep ve şartlar altında doğduğu ve 
48 nci maddedeki hallerin de bulunmadığı tü
zükte gösterilecek usul ve belgelere göre belir
tilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Vazife malûllük
leri (6) derecedir. Bu malûllüklerin nevileriy-
e dereceleri tüzükle belirtilir. 

Tüzükte gösterilenler dışında görülecek 
malûllüklerin hangi dereceye girecekleri sağ
lık kurulunca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On altıncı Kısım 
Âdi malûllük aylığı 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Âdi malûllük 
aylığı, fiilî hizmet müddetlen en az (15) yılı ta-
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marnlamış bulunan iştirakçilerin fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri toplamına göre ve malûllük 
dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki ke
seneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 nci mad
denin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık 
veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gös
terilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamm-
daki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirleri
nin her ayı için âdi malûllük aylığı bağlanma 
smda esas tutulan vazife aylık veya ücreti tu
tarlarının % 1 inin 12 de biri âdi malûllük ay
lığına ayrıca eklenir. 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleeri toplamı 

yü 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Bağlanacak âdi malûl
lük aylığının % nisbeti 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

1949 0 : 1 
Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

yıl 

47 
48 
49 

Bağlanacak âdi malûl
lük aylığının % nisbeti 

67 
68 
6C 

50 ve daha fazlası 70 
Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı ke

sirleri elli kuruşa elli kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DÖRDÜNC ÜMADDE — 88 nci mad
de gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş 
olanlardan 60 yaşını doldurmadan evvel âdi 
malûl durumuna girenlere 53 ncü madde esasla
rına göre âdi malûllük aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On yedinci Kısım 
Vazife malûllüğü aylığı 

ELLÎ BEŞÎNCt MADDE — Vazife malûllü
ğü aylığı, vazife malûllerinden fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri toplamı : 

-a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üze
rinden ; 

b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiilî ve 
itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden; 

53 ncü maddeye göre hesaplanacak âdi ma
lûllük aylıklarına malûllük derecelerine göre 
aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak 
suretiyle bağlanır. 

• • . - • • ' -'X6>»*sr.»|i> 

Malûllük derecesi Zam nispeti 

% 60 
% 50 
% 40 
% 30 
% 20 
% 15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vazife malûllüğü aylıkları, buna esas tutulan 
vazife aylık veya ücretleriı tutarlarının % 90 
mı geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ELLİ ALTINCI MADDE — Muvazzaf, ye- I 

dek ve gönüllü erlerin; silâh altında bulunduk
ları esnada veya celp ve terhisleri için vazifeli 
olanların gözetimi altındaki şevklerinde, Yedek 
Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek 
okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malû
lü olmaları halinde kendilerine, derecelerine 
göre aşağıda yazılı miktarlarda vazife malûllü
ğü aylığı bağlanır. 

Dağlanacak aylık 
Derece 

1 
') 
3 
4 
5 
6 

Lir 

75 
65 
55 
50 
45 
40 

Askerlik vazifesini başkasının yerine yaptı
ğı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. Bağlanan ay
lıklar ödendikçe faturası karşılığında FTazine-
den alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Emekli veya 
âdi malûllük aylığı alanlardan; emeklilik hak
kı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede 
iken âdi malûl olmaları dolayısiyle vazifelerin
den ayrılmalarında eski aylıklarına 100 ncü 
madde gereğince son hizmet zammı eklenir. Şu 
kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı top
lamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas 
olan vazife aylıklarından fazla olanın % 70 ini 
geçemez. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bir niyazım var 
Riyasetten. Usul hakkında arzedeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Usule de benzer. 
Efendim, birkaç yüzbin vatandaşı ilgilendi

ren Emeklilik Kanununu müzakere ediyor az. 
Bendeniz Reisten rica edeceğim; muhalif parti
lerin nazarı dikkatini celp buyursalar da hiç 
olmazsa birer numunelik bulundursalar, çok 
memnun olacağımızı arzedecektim. (Birisi geldi 
sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

.1949 O : 1 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Vazife ma

lûllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife ma
lûlü olarak ayrılışlarında, haklarında aşağıdaki 
hükümleri uygulanır : 

a) Daha yüksek derecede vazife malûlü ol
muş iseler, eski aylıkları; bunlarda dâhil bulu
nan 55 nci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, 
kalan kısmına 100 ncü madde gereğince son hiz
met zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni 
malûllük dereceleri üzerinden 55 nci maddeye 
göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir. 

b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife 
malûlü olmş iseler, eski aylıklarına, 100 ncü 
madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu 
zam üzerinden yeni malûllük derecesine ve bu 
derece için 55 nci maddede yazılı nispete göre 
hesaplanacak miktar eklenir. 

Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı 
toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına 
esas olan vazife aylıklarından fazla olanın 
% 90 ını geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Emekli 
Areya âdi malûllük aylığı alanlardan emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife 
malûlü olarak ayrılışlarında, emekli veya âdi 
malûllük aylıklarına 100 ncü madde gereğince 
son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına, 
malûllük dereceleri üzerinden 55 nci maddeye 
göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu kadar 
ki, eski aylık ile son hizmet zammı, eski aylığa 
veya son hizmet zammına esas olan vazife aylık
larından fazla olanının % 90 nmı geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Emekli, âdi ma
lûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan; 
her ne sebeple olursa olsun er olarak silâh altına 
alınanların vazife malûlü olmaları halinde ken
dilerine malûllük derecelerine göre 56 nci madde 
gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malûllüğü 
aylığı bağlanır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulun
makta iken her ne suretle olursa olsun er olarak 
silâh altına alınanlardan; kanunlarına göre 
vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silâh al
tında iken vazife malûlü olmalarında; hakla-
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rmda aşağıda yazılı hükümler uygulanır : 

a) Malûllükleri, esas vazifelerini yapmı-
ya mâni olan iştirakçilere vazife malûllüğü ay
lığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tu
tarı ve fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
üzerinden 55 nci maddeye göre ve mâni değilse 
56 ncı maddeye göre bağlanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu ay
lıkları, ilerde esas vazifelerinden dolayı emekli, 
âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağ
lanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği 
gibi toptan ödemiye istihkak halinde de ona 
mâni olmaz; 

b) Tevdiatçılarm malûllükleri halinde 56 
ncı maddeye göre aylık bağlanır. Bu malûllük, 
esas vazifelerini yapmıya da mâni ise ayrıca 
126 ncı maddede yazılı ödemeler de yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BlRÎNCÎ MADDE — Vazife ma
lûllüğü aylığı bağlananların, malûllük derece
lerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esas
lara göre ilk defa yapılan muayeneye ait rapo
run sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten 
itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde 
esaslarına göre iki defa muayeneleri yapılır. 

Gerek vazife malûllüğü aylığının bağlanması 
için 50 nci maddeye göre yapılan ilk muayene
de, gerek yukarıki birinci fıkraya göre birinci 
ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muayeneler
de malûllük derecelerinin değişmiyeceği anla
şılanların başka muayeneleri yapılmaz. Ve bu 
durumları aylık kayıtlarına yazılır. 

Malûllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, 
malûllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde 
son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edil
diği tarihlerden itibaren (3) yıl içinde bir de
faya mahsus olmak üzere yeniden muayene edil
melerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÎKtNCÎ MADDE — 61 nci madde 
gereğince malûllük derecelerinin değiştiği ve\a 
malûllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kuru
lunca tasdik edilecek raporlariyle anlaşılanlar1 n 
aylıkları, bu raporların tasdik tarihlerini taki-
beden ay başlarından itibaren yeni derecelerine 
göre düzeltilir veya kesilir. 

6.1949 O : 1 
Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazıh 

esaslar uygulanır : 
a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ

yin edilmiyenlere, isterlerse fiilî hizmet müd
detleri (5) yıldan fazla (20) yıldaa az olmak 
şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek San
dıkla alâkaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri 
(20) yıl ve daha fazla ise (60) yaşını doldur
dukları zaman fiilî ve itibari hizmet müddetlemi 
toplamına göre emekli aylığı bağlanır veya hiz
meti (20) yıldan az ise 82 nci maddeye göre 
toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan 
yaşları (55) i ve fiilî hizmet müddetleri (30) 
yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağ
lanmasını her vakit istiyebilirler. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alı
nanların eski fiilî ve itibari hizmet müddetlen 
yeni vazifelerinde geçecek fiilî ve itibari hizmet 
müddetlerine eklenerek haklarında bu kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır, 

c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmediği gibi emekli keseneğini istememiş, 
henüz emekli aylığı bağlanmamış veya tontan 
ödeme yapılmamış olanların eski malûllükleri, 
bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporla
rın Sağlık Kurulunca tasdiki tarihinden itiba
ren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa il
gililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde 
tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan istiye
bilirler. 

Yapılacak muayenelerinde malûllükleri an
laşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini taki-
beden ay başlarından itibaren belirtilen derece
leri üzerinden yeniden vazife malûllüğü aylığı 
bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vazife ma
lûllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan âdi 
malûl oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) 
yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı 
esaslar uygulanır. 

a) Vazife malûllüğü aylıkları kesilir. 
b) Mevcut fiilî ve itibari hizmet müddet

leri üzerinden 53 ncu maddeye göre âdi malûl
lük ayİDsı bağlanır veya 82 nci maddeye göre 
toptan ödeme yapılır. 

o) Âdi malûllük aylığı bağlanacaklardan; 
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bu aylık ile ödenen vazife malûllüğü aylıkları 
arasındaki farkların toplamı adlarına borç kay
dedilerek yeni aylıklarının lıer ay 1/5 i kesilmek 
furetiyle geri almır, ölümleri halinde borç ba
kiyeleri silinir. 

ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan 
vazife malûllüğü aylığının ödendiği her ay için 
toptan ödemenin fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine göre bir aya isabet eden miktarı kad-ır 
indirme yapılır. 

d) Âdi malûl iken vazife malûllüğü aylığı 
bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve hareketle
rinden ileri gelmiş ise, müddet kay di ile mu
kayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri al-

.1949 0 : 2 
ma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle 
yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce 
ödenen aylıkların tamanu mahsup edilir. Borcu 
kalırsa bu da hükümle tahsil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama sonucunu arzediyorum: 
Vergi Usul Kanununa 272 oy verilmiştir. 260 

kabul, 11 red, 1 çekinser vardır. Nisap tamam
dır. Tasarının kanunluğu 260 oyla kabul edil

miştir. 
öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 

Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 13 

»&<* 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN —Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 64 ncü mad

dede kalmıştık, devam ediyoruz efendim. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 

Saym Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, tamamen kendi ifadeleri ile, birkaç 
yüz bin vatandaşı ilgilendiren bu mühim kanun 
da, gerek birinci ve gerek ikinci müzakerelerin
de katiyen ekseriyet bulamamaktadır. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşla
rına rica et de gelsinler. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Ve 
maalesef Meclisin ancak yedide sekizde bir ek
seriyetiyle bu kanun müzakere edilmektedir, 
Şimdi şu celsede ekseriyet yoktur kanaatimce 
(Var sesleri). 

Celsenin açılması lâzımdı. Yüksek Başkanlı
ğa bu ciheti arzetmek-isterim. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ek

seriyet olmadığına kaniim. Onun için Meclisin 
tatil etmesi Tüzük gereğince lâzımdır. 

' AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Yapılan yoklamada bendeniz işaret ettim. 
30 kişi vardı. Sonradan gelenleri de hesap 
edersek ancak elli kişi olabilir. Bu ekseriyet mi
dir? Böyle mühim kanunlar hep böyle ekseriyet 
olmadan çıkıyor. 

BAŞKAN — Vardır, rica ederim, müşkülât 
çıkarını yalım. 

AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — Ekse
riyetin olması için Mecliste 233 arkadaşın ha
zır bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Rica ederim. Ekseriyet var
dır. 

On sekizinci Kısım 
Harb Malûllüğü 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vazife 
malûllerinden bu malûllüklere : 

a) Harbde fiilen ateş altında; 
b) Harbde harb bölgelerindeki harb hare

ket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesisleriyle; 

e) Harbde veya harbe hazırlık devresinde 
her nevi düşman silâhlarının tesirleriyle; 
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Ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve 

hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin se
bep ve tesirleriyle; 

Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ge
dikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve er
lerle, (Gönüllü erler dâhil) orduca vazifelen
dirilen sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı ay
lık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (Harb malû
lü) denir ve bunlara vazife malûllüğü aylıkları 
ile birlikte ve malûllükleri derecelerine göre 
aşağıda yazılı miktarlarda (Harb malûllüğü 
zammı) ödenir : 

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında 
Hazineden alınır. 

Malûllük 
derecesi 

1 
2 
o o 

4 
5 

İştirakçiler için 
Lira 

250 
200 
150 
125 
100 

Erler için 
Lira 

60 
50 
40 
30 
25 

6 75 20 
Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden 

bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde 
şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak ce
saret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu ma
lûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tarafın
dan Millî Savunma Bakanlığına bildirilen ordu 
mensuplarına ait harb malûllüğü zamları % 25 
i'azlasiyle bağlanır. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen altmış 

dördüncü maddenin (Ç) bendinde (hudut) ke
limesinden sonra (eşkiya) kelimesinin eklen
mesini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muvafakat 
edemiyeceğiz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben
deniz bir defa izah edeyim. Sayın Komisyon 
daima muvafakat edemez cevabiyle işi kestirip 
atıyor. Ama siz muvafakat edersiniz. Kanun 

. İ949 O : â 
muvafakat eder. Kanun bunu şehit addetmiş 
ayrıca kanun mevzuu diye kanun koymuş ve 
bunlar şehittir diye kayıt koymuştur. O ka
nunların numarasını okursam komisyon söyle
diğim hakkı müktesepleri kabul edemiyeceğine 
göre oraya bir «Eşkiya» kelimesini koymak za
rureti karşısında olduğunu anlar. 

1683 numaralı Kanunun 45 nci maddesinde 
bu cihet göz önünde bulundurulmuştur; 4298 
ve 5107 numaralı kanunlarla bunlar harb ma
lûlü olarak kabul edilmiştir. Ve ölenleri de şe
hit addedilmiştir. Hak bu kadar ortada iken 
bunları ortadan kaldırıp sakatları malûl ölen
lerini şehit addetmek doğru bir şey değildir. 
Onun için, komisyondan ziyade Yüksek Mec
lisinizden rica ederim eşkiya müsademesinde 
yaralanmış da dereceye giriyorsa harb malûlü 
ölenlere de şehit muamelesi görmek zaruretin
de olduğumuzu arzeder ve Heyeti Celilece ev
velce kanun haline getirilmiş olan bu hususun 
müktesep hak olarak bugün de tanınmasını 
yani «eşkiya müsademesi» kelimesini ilâve ede
rek bunlara hak verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz. 
(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
G. K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; eşkiya tâ
biri dilde bir türlü, mevzuatta da türlü türlü 
anlaşılan bir kelimedir. Eşkiya kimdir? Yol bo
yunda pusu kurup adam soyan mıdır? Şehir 
içinde dükkân basıp soygunculuk yapan mı
dır? Yoksa men'i şekavet kanununa göre şaki 
ilân edilen kimse midir? Kırda mücadele de 
malûl düşenin haliyle şehirde vazifesini ifa sı
rasında bir bedbahtla yapacağı müsademe ne
ticesinde malûl kalmanın arasında ne fark 
vardır? O da bu da vazife malûllüğüdür. Harb 
malûlleri arasında iç tedip harekatına iştirak 
edenler harb malûlü addedilmektedir. Harb 
malûlü olarak kabul edilmektedir. Bunu Sayın 
arkadaşımızın dediği gibi bunu aldığımız tak
dirde kaçakçılık müsademesinde yaralanan 
Gümrük Muhafaza memurlarının vaziyeti bun
dan neden hariç kalsın. Bu kanunun maksadı
na asla uymaz. Harb malûlü ne demektir, bu 
bütün dünyada tarif edilmiştir. Biz esasen Ge
nelkurmay ve Millî Savunmanın teklifiyle ta
mamen mutabık olarak bunu kabul etmiş bu-
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hüyoruz. Artık bunun bir tadil ve tefsire gi
decek tarafı da yoktur. 

.BAŞKAN — önergeyi oya koyacağım. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Müsa

ade buyurun söz benimdir. 
BAŞKAN — Efendim konuşuldu. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Son 
söz benimdir, yani Milletindir, konuşayım da 
sonra.. Ff 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ar
kadaşlar; Devletin her hangi kanunlarında bir, 
eşkıya çetesini takibe memur bir jandarma müf
rezesi, onlarla müsademe ederken zabiti, ve
ya efradından bâzıları ölmüşse bunlara şehit 
.demiyor muyuz? Bu müsademede bir de ölme
yip de yaralanarak, sakatlanmış ve kanuni yol
lardan gidilerek lâzım gelen muamele yapılmış 
biz buna 4 neü dereceden malûl olmuşsa buna 
551 sayılı Kanuna tevfikan maaş tahsis ediyo
ruz. Buna ait kanun numaralarını da veriyo
rum ; £298 ve 5107 sayılı kanunlar eşkıya ile 
müsademede yaralananları harb malûlü telâkki 
ettiği gibi ölenleri de şehit telâkki ediyoruz. 
Şimdi bu müktesep hak dururken bunu alma
mak kabil değil midir'? Polisin vazife esnasın
daki yaralanma ve malûl kalma hallerinden 
bahsettiler; eğer orada da müktesep bir hak 
varsa onu da buraya koyun. Biz müktesep hak
ları koruyacağımızı ortaya attık. Bir eşkıya 
takibinde, müsademede şehit olmuştur, 

Bunun bugüne kadar almakta, olduğu hakkı 
keselim mi? Onun için rica ediyorum, Saym Ko
misyon bunu alsın, müktesep haklarını tanısın. 
Bunu kaldırmak doğru olmaz. Bir de önerge 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEY
Zİ OĞLU (Kayseri) —• Müktesep haklara zerre 
kadar taallûku yoktur, ve kesilmemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon müktesep hakların 
mahfuz olduğunu beyan ediyor. 

(Sinan Tekeloğlu'nun önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN —- Eşkiya kelimesinin ilâvesini is-
tiyen değiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Nazarı 
dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

. 1949 Ö : § 
ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Harb malûl

lerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır : 
a) Eksilen vücut organları, son usullere gö

re yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır 
ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptın-
lir, 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı 
Sağlık Kurulunca tasdik olunacak raporla anla
şılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

e) Kurumlarla yabancı ortaklık!arın işlet
tikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları 
yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve 
fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf 
ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer 
temininde tercih edilirler. 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi 
Aendine yapmaktan âciz oldukları Sağlık Kuru
lunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlik
leri 108 nci maddeye göre belirtilecek olanlar 
Sandıkça, kurulacak (Kimsesiz malûlleri bakım 
yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yap
tırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, 
bunların aylık ve harb malûllüğü zarcılarından ke-
siliı*. 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş ve
ya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa 
yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl. adedi yü
zü geçmemek üzere Devlete ait yatılı ortaöğrenim 
okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. 

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır. 
Şu kadar ki, talip olanlar (100) ü geçtiği tak

dirde Millî Eğitim. Bakanlığınca yapılacak müsa
baka ile yalnız bu, miktar alınır. 

e) Gerekli ilâç ve sağlık malzemesi en ya
kın genel, katma ve özel bütçeli dairelerle beledi
yelerin hastanelerinden maliyet bedeli karşılığın
da verilir. 

f) (e) fıkrası dışında kalanlar, müracaat 
edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle bele
diyelerin hastanelerinde parasız muayene ve te
davi edilirler. 

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar 
için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonun
da faturası karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN Değiştirgeler vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Altmış beşinci maddenin beşinci fıkrasında 

harb kelimesinden sonra ve vazife kelimesinin 
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Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin (e) fıkrasındaki (Kimsesiz 

Malûlleri Bakım Yurdu) ifadesinin (Harb Ma
lûlleri Yurda) şeklinde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

BAŞKAN — Kmisyon ne diyor? 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMl FEYZÎ-

OĞLU (Kayseri) Efendim, Kamutayın karariy-
le fıkra bu şekli aldı. Vazife malûlü diye kabul 
ettiğiniz takdirde bunun hududu sivil, asker 
hepsine şâmil olacaktır. Rica ederim bu tek
liflerinden vazgeçsinler. 

Bekir Kaleli arkadaşımız bir tâbir değişik
liği istiyorlar komisyon muvafakat ediyor, 
harb malûlleri yurdu diye bir isim değişikli
ğinden ibarettir. 

BAŞKAN — Harb malûlleri yurdu, bakım 
kelimesi yoktur. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Evet, harb 
malûlleri yurdu. 

BAŞKAN —• Bu şekilde tashih ediyoruz. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşar; 551 sayılı Kanun bilûmum askerî 
malûller hakkındadır. Şimdi bu askerî malûller 
içinden harb malûllerini alıyor, diğerlerini bı
kıyoruz. Tasavvur buyurun ki, bir tayyare za
biti tayyareden düşerek bacağı kırılmış, ne ola
cak bunun hali? (Vzife malûlü olacak sesleri) 

Bir bacağı kırılmış bunu tedavi ettirmiye-
cek miyiz? İşte bunların bu hakları buradan 
kaldırılıyor. Binaenaleyh vazife malûlleri 
harb malûlleri vaziyetindedir. 551 sayılı Kanun, 
bilûmum askerî malûller diyor. Şimdi burada 
harb malûlleri ile vazife malûllerini birbirinden 
ayırıyoruz. Meselâ havada uçan bir tayyare 
subayı; uçuş yaparken zatürrie oluyor; verem 
oluyor. Biz bunları hastanelerde tedavi ettir-
miyelim mi Kendi ^hallerine mi bırakalım. Böy
le vaziyette bırakırsak tayyare subayı bula
mayız. 

Rica ederim; elde mevcut kanunlarda mük
tesep haklar varken, bunların tedavisine cevaz 
verirken, bunları ihlâl edici hükümler yaratmak
tan sakınalım. Komisyondan rica ederim, 551 
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numaralı Kanunu okusunlar. Buraya yalniz 
harb malûlleri girmemiştir. Bilûmum askerî 
malûller girmektedir esasen 551 sayılı Kanunun 
başlığı da böyledir 

BAŞKAN — Tekelioğlu! komisyon muvafa
kat etmese de, deminki oturumda görüldüğü gi
bi, Yüksek Meclisin tasvip ettiği önergeler var
dır. Binaenaleyh komisyon tasvip etmezse Mec
lis tasvip etmez gibi sözlere mahal yoktur, rica 
ederim. 

Önerge anlaşıldı değil mi efendim? (Anla
şıldı sesleri) 

Mamafih önergeyi tekrar okutacağım. 
(Sinan Tekelioğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Anlaşılmadı efendim. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyentler... önerge kabul olun
mamıştır. 

Bekir Kaleli'nin teklifini komisyon da ka
bul etmiştir, bu tashihle maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu kısım 
Dul ve yetim aylığı bağlanacak haller 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Dul ve ye
tim aylıkları: 

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan 
sonra ölenlerin, 

b) İştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 
15 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, 

c) Emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak du
ruma girip de henüz bağlama yapılmamış olan
lar dâhil) ölenlerin, 

ç) İştirakçilerden 45 nci maddede yazılı va
zifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı 
sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üze
rine tedavi veya ameliyatları sırasında ölen
lerin, 

d) Erlerden 56 nci maddede yazılı vazife
den doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden 
doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi 
veya ameliyatları sırasında ölenlerin, 

e) Erlerden 56 nci madde gereğince va
zife malûllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müsta
hak duruma girip de henüz bağlama yapılmamış 
olanlar dâhil) ölenlerin, 

f) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha 
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£azİa olup da kesenekleri geri verilmemiş du
rumda olanlardan (60) yaşını doldurmadan 
ölenlerin, 

g) Vazife malûllüğü geçtiğinden dolayı ay
lığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş ve fiilî hizmet müddet
leri de 15 yılı doldurmuş bulunanlardan ölen
lerin, 

ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müs
tahak dul ve yetimlerine bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 66 ncı mad
dede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır : 

a) Kari; 
b) Koca; 
c) Çocuklar; 
çj Ana; 
d) Baba, 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirminci Kısım 
Dul ve yetim aylıkları 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Dul ve 
jet im aylıkları; 

ölenin bağlanmış veya bu kanun hükümle
rine göre hesaplanacak emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylıklarının : 

a) Dul karı veya dul koca için % 50 si; 
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri 

için % 25 i; 
Nispetinde bağlanır. 
Evvelki karıdan veya kocadan olan çocuk

larla hem baba ve hem anadan yetim çocukla
rın aylıkları % 30 nispetinde bağlanır ve son
radan bu duruma girenlerin bağlanmış aylık
ları da bu miktara yükseltilir. 

ölen dul karı veya koca bırakmazsa veya bı
raktığı bu kimseler aylığa müstahak değilse, 
bunların payları, müstahak olan çocuklar ile 
ana veya babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. 
Şu kadar ki, bu aylıkların her biri, yapılan ek
lemelerden sonra, bağlamaya esas tutulan emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığınuı 
% 30 unu geçemez. 

Yukarda yazılı nispetlere göre bağlanacak 
dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas 
tutulan emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylıklarından fazla olursa fazlası, dul 
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ve yetimlerin aylıklarından mütenasiben indi
rilir. 

Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık 
hiçbir suretle diğerlerinin aylıklarına eklene-
mez. Ancak bu aylıklardan bağlama sırasında, 
toplamının bağlamaya esas tutulan aylıktan faz
la olması dolayısiyle, indirme yapılmış ise, boşa
lan aylıklar bu indirmeler giderilineiye kadar 
geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

72, 74 ve 80 nci maddelere göre birer yıllık 
müddetler içinde yazı ile Sandığa müracaat 
eden ilgililerden müstahak bulundukları anlaşı
lanlara da aylık bağlanır ve gerekiyorsa evvelce 
bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Dul ve 
yetim aylıklarının bağlanmasında : 

a) iştirakçilerle 88 nci madde gereğince 
kesenekleri geri verilmemiş olanlardan veya va
zife malûllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hak
kı tanınan bir vazifeye' tâyin edilmemiş du
rumda bulunanlardan ölenler için; bunların 
âdi malûl olmaları halinde kendilerine bağlan
ması gereken aylıklar. 

b) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı almakta olanlardan, (aylığa müs
tahak duruma girip de henüz bağlama yapılniR-
mış olanlar dâhil) ölenler için; bu aylıklar ile 
varsa son hizmet ve harb malûllüğü zamları top
lamı; 

c) İştirakçilerle emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı bağlandıktan sonra tek
rar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete giren
lerden vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile 
aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları 
üzerine tedavi veya ameliyatları sırasında ölen
ler için kendilerinin birinci dereceden vazife 
malûlü olmaları halinde bağlanacak vazife ma
lûllüğü aylıkları; 

ç) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı alanlardan yedek er olarak silâh altı
na alınanlardan (C) fıkrasında yazılı surette 
ölenler için; eski aylıkları ve 56 ncı maddeye gö
re birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife 
malûllüğü aylıkları toplamı; 

d) Yukarıki (C) ve (Ç) fıkralarında yazılı 
olanlar 64 ncü madde şümulüne girmekte iseler 
veya yine 64 ncü maddede yazılı hallerde şehit 
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olınuşlarsa ayın fıkralarda yazılı aylıklar 64 ncü 
maddeye göre birinci derece üzerinden hesapla
nacak harb malûllüğü zammı toplamı; 

Esas tutulur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

YETMÎŞlNCÎ MADDE — Birden fazla ka
rısı olan kocanın ölümünde 68 nci maddede ya
zılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar 
arasında paylaştırılmak suretiyle bağlanır. 
Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının ke
silmesini gerektiren bir duruma girmesinde ay
lığı, en çok bir yıl içinde yazı ile sandığa mü
racaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun 
aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların 
aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkra
sı hükümleri bunların birbirleri hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMÎŞ BÎRÎNCl MADDE — İştirakçi ka
rı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük 
ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağ
lanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel 
yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme 
yapılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Ölen iştirak
çilerin dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmıyan 
ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldur
muş bulunan koca ve babalarına, ölüm tarihin
den itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaat etmeleri şartiyle, müracaat tarihini 
takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. 
Muhtaç koca ve babalardan geçimini sağlıyarm-
yacak derecede malûl olanlar için yaş kaydı aran
maz. 

Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan' baba
nın ölümünde bunun aylığı muhtaç olması şar
tiyle öz anaya bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 67 nci mad
dede yazılı çocuklardan, Türk Medeni Kaimini 
hükümlerine göre : 

a) Nesebi sahih; 
b) Nesebi tashih edilmiş; 
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c) Evlât edinilmiş; 
ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa 

müstahak olma halinde) 
d) Tanınmış; 
f) Babalık dâvası ile hükmen tanınmış 

(Türk Medeni Kanununun 297 nci maddesi ge
reğince babanın yalnız para ödemesi için açı
lan dâvalar sonunda bu yolda hüküm alınması 
hariç) 

Çocuklar anlaşılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE— Ölüm ta
rihi ncip orta öğrenim, yapmakta ise 20, değil ise 
18 yaşını ve yüksek öğrenimi yapmakta ise 25 
yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağ
lanır. 

Ancak çalışmaya mâni, tedavisi ka/bil olmı
yan hastalık veya çalışmaya mâni malûllük se
bepleri ile muhtaç oldukları sağlık kurulunca 
tasdik olunacak raporla anlaşılanlara, muhtaç 
olmak ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir 
yıl, ehliyeti haiz olmıyan, veli veya vasileri bu-
lunmıyanlar için beş yıl içinde kendileri veya 
veli veya vasileri tarafından yazı ile Sandığa 
müracaatları şartiyle ölüm tarihinde yaşları ne 
olursa olsun, aylık bağlanır. 

Aylık almakta iken bu duruma düştükleri 
aynı şekilde anlaşılanların aylıkları; yaşları do
lay isiyle, aylıklarının kesilmesi gereken tarih
ten itibaren en çok bir yıl, ehliyeti olmıyan, ve
li veya vasileri bulunmıyanlar için beş yıl için
de kendileri veya veli ve vasileri tarafından 
yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle yaş kaydı 
aranmaksızın bu durumları geçinceye kadar 
ödenir. 

Hastalığın seyrinde veya malûllüğün derece
sinde veya mahiyetindeki azalıp çoğalmalar, 
mu!h'taçl!klarını ortadan kaldırmadıkça, nazara 
alınmaz. 

Orta Öğrenimin son sınıfında iken 20 yaşını 
dolduran ve okul veya müesseselerin tatil dev
releri hariç, ara vermeksizin yüksek öğrenime 
başlıyanlarm, evvelce kesilmiş aylıkları yük
sek öğrenime başladıkları tarihi takil>eden ay 
başından itibaren tekrar bağlanarak 25 yaşını 
geçmemek üzere, öğrenimlerini tamamlayınca
ya kadar ödenir. 

Ancak sağlık kurulunca tasdik edilecek-, ra-
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porla orta öğrenimi bitirdikten sonra hasta ol
dukları belirtilecekler için 'bir öğrenim devresi 
gecikme kabul edilir. 

Bir yüksek öğrenimin bitirilmesi üzerine ke
silen aylıklar 25 yaşını doldurmadan ikinci bir 
yüksek öğrenime başlanmış olsa da tekrar bağ
lanmaz. 

Hastalıktan başka sebeplerle yüksek öğre
nim müesseselerindeki kayıtları silinenlerin ay
lıkları, silinme tarihini takibeden ay başından 
itibaren kesilir. Kayıt silme muemelesi yetkili 
mercilerce kal'dırlmadıkça hiçbir sebep ve su
retle tekrar bağlanmaz. 

Hastalık yüzünden kayıtları silinenlerin; ke
silen aylıkları, en çok bir yıl içinde, yüksek öğ
renimi istekleri ile bırakanların en çok altı ay 
içinde, başka bir yüksek öğrenim müessesesine 
kayıtla devama başlamaları şartiyle, kayıt tari
hini takilbeden ay başından itibaren tekrar bağ
lanır. 

ölüm tarihinde 20 yaşını henüz doldurmuş 
ve orta öğrenimi de bitirmiş durumda olanlar
dan yüksek öğrenime başlıyanlara yukarık} 
esaslara göre aylık bağlanır. 

Doktora yapmak üzere geçen müddetler yük
sek öğrenim sayılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞÎNCt MADDE — Kendisinden 
aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde, evli 
bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır. 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlar
dan sonradan boşanan veya dul kalanların da 
eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Ölüm tari
hinde gebe olan karının sonra doğurduğu çocu
ğa, doğum gününü takibeden ay başından iti
baren aylık bağlanır. Ve evvelce 68 nci madde 
gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve ye
timlere bağlanan aylıklarda, doğan çocuk da na
zara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme ya
pılır. 

ölümden sonra mahkemece babalığa hükmo-
lunan çocuklar hakkında da aynı hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yirmi birinci Kısım 

Dul ve yetim aylığının bağlanmıyacağı haller 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda 

yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlan
maz: 

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirak
çiyi veya emekli, âdi malûllük, vazife malûllü
ğü aylığı alanı; 

Kasten ve haksız yere öldüren veya öldür
meye teşebbüs edenlere veya bu kanun gere
ğince âdi malûl sayılacak hale getirenlere; 

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçi
ye, veya emekli, âdi malûllük, veya vazife ma
lûllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır 
bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı ka
nunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük 
bir kusur irtikâp eylediğinden dolayı ölüme 
bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere; 

e) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — İştirakçi
lerle 88 nci maddeye göre kesenekleri geri veril
memiş veya 62 nci maddeye göre vazife malûllü
ğü aylığı kesilerek emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş durumda olup da mah
kemece gaipliklerine hükmolunanlardan; fiilî hiz
met müddetleri 15 yıl ve daha fazla bulunanla
rın, dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına 
lıükmolunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yi
ne yazı ile Sandığa müracaat edenlere de müra
caatları tarihlerin takibeden ay başlarından iti
baren 68 nci madde esaslarına göre aylık beğlanır 
ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan ay
lıklar, gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi taki
beden ay başından itibaren kesilir. 

Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emekli
lik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin olunanlar, 
iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler. Ye 
gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş 
aylıkların veya toptan ödemenin toplamı adları
na borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarın
dan, emekli, âdi malûllük veya vazife malûlü ay
lığı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü 
halinde de dul ve yetimlerine bağlanacak aylık
lardan % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

İlgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait vçr-
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giler Sandığın işarı üzerine Hazinece toptan geri I 
verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı müddet içinde emekli 
lik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmiyenle-
rin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş 
keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere 
ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fık
rasına göre yapılan toptan ödemenin toplamın
dan fazla ise, fazlası toptan kendilerine ödenir. 
Noksan ise farkı aranmaz. 

Gaiplikleri geçenlerden; emekli âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmasına hak 
kazanmış durumda olanlar hakkında yukarıki ı 
fıkra hükmü tatbik edilmeyip istediklerinde ken
dilerine müstahak oldukları aylıklar bağlanır. 
ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu 
aylıklarmdan kesilir. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylıklarından birini almakta iken gaipliklerine 
hükmblunanlarm dul ve yetimlerine aylık bağ 
lanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının 
ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul 
ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli 
aylıkları toplamından eksik ise, farkı ayrıca ken
disine toptan ödenir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu 
tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geç
mediği gibi durumu da tesbit edilemiyen iştirak
çilerin dul ve yetimlerine, gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi takibeden ay başından itibaren va
zife yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına 
göre bu kanunun ilgili hükümleri gereğince aylık ı 
bağlanır ve evvelce bağlanmış aylıklarda düzelt
me yapılır, bunlardan fiilî hizmet müddetleri 
15 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimle-
rine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para bağ
lanan aylıkların müterakiminden indirilerek ı 
varsa artanı aylıklarının dörtte birinin kesilmesi 
suretiyle tahsil olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu 
tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği, 
geçmediği gibi durumu da tesbit olunamıyan 
erlerin, dul ve yetimlerine de yukarıki fıkra hü
kümleri dairesinde aylık bağlamı. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
(78) nci maddenin sonuna (bu madde hük-
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ıü tevdiatçılara da kıyas yoliyle uygulanır. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muvafakat edi
yoruz. 

NAŞİT FİRAT (Samsun) — Kıyas yoliyle 
kime ne oluyor? Komisyon izah etsin. 

BAŞKAN — Buyurun Sait Azmi Bey. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kaybolan işti
rakçilerin dul ve yetimlerine aylık Bağlanması 
veya keseneğin iadesi, veya toptan ödeme ya
pılması hakkında bu madde birtakım hüküm
leri ihtiva etmektedir. Tevdiatçılar için ayrıca 
bir madde yoktur. Tevdiatçılar Biriktirme 
Sandığına iştirak edenlerdir. Bunlardan kaybo
lanların dul ve yetimlerine bu madde hükümleri 
kıyas yoliyle tatbik edilecek demektir. Bir açık 
bırakmamak için ilâve yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bu ilâveyi komisyon da kabul 
ediyor. 

Sırrı Day'm önergesini dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Alınmıştır. 

Bu fıkrayı komisyon filhal kabul ederek ilâ
ve ediyor. 

Bu ilâve ile maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 64 ncü 
maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia olu
nanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tara
fından, aylık bağlanması isteği ile yapılacak mü
racaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset ve
sikaları ile sandık gıyabında yapılmış muhakeme 
sonunda aldıkları ilâmlarda gösterilen şehitlikler, 
resmî kayıtlara göre hakikata uygun değilse San
dık, bu vesika veya ilâmlardaki ölümün şehitlik
le olduğu hakkındaki hüküm ve kararların bo
zulmasını ilgili mahkemeden istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

SEKSENİNCİ MADDE — 92 nci madde ge
reğince emeklilik hakkı düşen ve fiilî hizmet müd
detleri 15 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler ile 
aynı madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul 
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ve yetimlerine hükmün katileştiği veya durumla
rının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir 
yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle 
ve o tarihleri takibeden ay başlarından itibaren 
aylık bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdiği 
veya durumlarının zail olduğu tarihleri takibe
den ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde, 
müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında 
yazılı olanların dul ve yetimlerinden yalnız Türk 
sınırları içinde Türk uyruğu olarak kalanlara ay
lık bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge var. Okutuyorum. 

v. Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 80 nci maddenin aşağı

da yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim : 

MADDE 80. — 92 nei madde gereğince emek
lilik hakkı düşen ve i'iilî hizmet müddetleri 
15 yıl ve daha fazla olan iştirakçilerle aynı 
madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin, mezkûr madde 
hükmüne tevfikan hükümlülükleri kesinleş
tikten sonra sandığa yazı ile müracaatları şar
tiyle ve diledikleri takdirde 87 nci madde hük
müne göre emeklilik kesenekleri kendilerine 
ödenir veya müracaat tarihini takip eden ay 
başından itibaren dul veya yetimlerine aylık 
bağlanır. 92 nci maddenin B fıkrasında yazılı 
olanların kesenekleri geri verilmez. Bunların dul 
ve yetimlerinden yalnız Türk sınırları içinde 
Türk uyruğu olarak kalanlara yukarıki fıkraya 
göre aylık bağlanır. 

Manisa Milletvekili 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim î 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ 

Mi FEYZlOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, mahkûm olma yüzünden emekli olmak 
hakkını kaybedenlerden, hizmeti 15 yılı doldur
muş olanlar, hüküm kesbi katiyet edip te hapse 
girdikten sonra ve hapisten çıkıncaya kadar, ken
disini yok farz ederek dul ve yetimlerine aylık 
bağlanıyor. Hapisten çıktıktan sonra aylık kesi
liyor, ölünce yine dul ve yetimlerine aylık bağla
nacaktır, komisyonun kabul ettiği esas buduur. 

Coşkunoğlu arkadaşımız; iştirakçi isterse ver
diği keseneği geri alsın, diyorlar. Keseneğini geri 
alınca kendisinin hapsi ve ölümü halinde de, dul 1 
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ve yetimlerine maaş bağlanamıyacaktır. Fakat 
biz bunu daha ziyade sosyal bir mülâhaza ile 
bu şekilde kabul etmiştik. Bir suçla mahkûm 
olup, keseneğini geri almak suretiyle, kendisinin 
ölümü halinde ailesini ve çocuklarını büsbütün 
istiııatsız bırakmak istemedik ve onun için kese
neğini;.! iaaesiııe taraftar olmadık, aylık bağlama 
esasım kabul ettik ve buna taraftar olduk. 

Sayın Coşkunoğlu nun bir teklifi daha var. 
Diyor ki; kendisi hapisten çıktıktan sonra da, 
bağlanan bu dul ve yetim aylığı devam etsin. 
Namusu ile, sadakatle devlete hizmet etmiş olan 
bir memur ancak 30 yıl hizmet ettikten sonra
dır ki; emekli hakkı iktisap eder. Mahkûm olan 
bir irsan 15 yıl hizmet etmiş ise, dul ve yetimle
rine devamlı maaş vereceğiz. Beri taraftan 15 
yıl çalışmış namuslu vatandaşların dul ve yetim
lerine vermiyeceğiz. Hükümlüyü mükâfatlandı
racağız. Bu ne hukukan doğrudur ve ne de san
dık bu riski karşılar. Arkadaşım müsaade etsin
ler de bu tekliflerinden vaz geçsinler, komisyon 
olarak maddenin kabulünü rica ediyoruz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, maksadımı arzedeyim. 92 madde üzerinde 
kanunun birinci müzakeresinde uzun boylu ko
nuşuldu. Bu maddede iki hal vardır. Her ikisi-
de emeklilik hakkının düşmesini icabettiriyor, 
birinci hal, (A) bendinde yazılıdır. Hülâsatan 
suç işlemek, mahkûm olmak halidir, ikincisi de 
yine, 92 nei maddenin (B) bendinde yazılı; 
Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatan
da şl iğ mı bırakan, yabancı memleket uyruğuna 
giren, yabancı memleketlerde vazife kabul eden
ler hakkındadır. Değiştirgem, bu (B) bendinde 
yazılı hallere taallûk etmemektedir. Doğrudan 
doğruya (A) bendinde yazılı hükümler hak
kındadır. Bu değiştirgeyi vermeye beni sevke-
den dlşünce 80, 87, 92 nci maddelerin birlikte 
tetkiki ile kolay anlaşılır. 87 nci maddenin (K) 
bendinde: (92 nci madde gereğince emeklilik 
hakkı düşen iştirakçiler fiilî hizmet müddetleri 
15 yıldan az olanlarla 15 yıl ve daha fazla ol
makla beraber 80 nci maddeye göre aylığa müs-
tahalc dul ve yetimleri bulunmayanlar;) denil
mekte diî. 

Şimdi, bir memur 92 nci maddede (A) ben
dindeki suçları işlerse hizmet müddetine baka
cağım 15 seneyi doldurmuş mu, doldurmamış
ını? Yani kanuni tekaüt müddetini doldurmuş
um, doldurmamış mı? Tekaüt müddetini dol-
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durmamışsa kesenekleri kendisine geri veriyo
ruz. Doldurmuşsa dul ve yetimleri var mı. yok-
mu diye bakacağız. Dul ve yetimleri yoksa yi
ne keseneğini veriyoruz. Bunlarda ihtilalimiz 
yok. Dul ve yetimi varsa ne yapıyoruz? Bunu 
80 nci madde hallediyor. Bu takdirde bu mah
kûm olan vatandaşın mahkûmiyetini çektiği sı
rada veya öldükten sonra dul ve çocuklarına 
maaş bağlıyoruz. Ancak bu aylığı da mahkû
miyetini çekmesi müddetince veriyoruz. 

Bu kanun sigorta esasına ve prime dayan
maktadır. Bunu birinci müzakerede 92 nci ınad-
d« konuşulurken arkadaşlarım uzun uzadıya 
izah. ettiler! Ben mahkûm memurun kendisine 
maaş bağlıyalım demiyorum, ancak geride ka
lan çoluk çocuğuna bu memurun tutukluğu de
vam ediyormuş gibi tahsis edilen aylığın deva
mını istiyorum. Memur hakkında hiçbir iddiam 
yoktur. Meselâ; 35 sene hizmet etmiş bir adam 
bir kazaû kader basma bir iş gelmiş mahkûm 
olmuş. Buna maaş verilsin demiyorum, ama ço-
hığuna çocuğuna tekaüdiye veya kesenekleri ge
ri verilsin diyorum. Kendisi hasta olabilir, ih
tiyarlığı sebebiyle çalışamıyabilir. Bu o halde 
bu memur dul ve yetimlerine tekaüt maaşı bağ
latmak için ne yapmalı1? Ya intihar etmeli ve
ya hirsızlık yapıp hapishaneye girmeli. Bir di
ğer şekil de terki tabiiyet etmeli. Kanım terki 
tabiiyet edenler için bir istisna kabul etmemiş. 
Terki tabiiyet edenlerin dul ve yetimlerine ölüm 
ve saire gibi hallerle istisna kabul etmemiştir. 
Bir kimse terki tabiiyet etti mi Türkiye dahi
linde ve Türk uyruğunda olan yetim ve dulları
na maaş bağlanmıştır. O halde ceza görenlerin 
dul vo yetimlerine neden maaş bağlamıyoruz? 
Tabiî tekaüt hakkını haiz olanlardan behsedi-
yorum. Bu bizi âdilâne olmıyan bir neticeye isal 
ediyor. Binaenaleyh bu noktadaki teklifi ka
bul buyurmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Ricanızı Meclisten yapının. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU 'Devamla) — Söz

cü arkadaşım benden rica etti ben de mukabele 
ediyorum. Esasen ricam Yüksek Meclistendir 
ona şüphe yoktur. Hâdiseyi bir misalle arzedi-
yornm, bir memur 30 sene çalıştı artık hizmet 
görecek vaziyette değil. Mahkûm oldu diye aile
sine emekli maaşı verilmiyor hastadır, yaşlıdır, 
çocuklarına bakamıyor ne yapsın'? Terki tâbii
yet mi etsin? Bunu, bilhassa nazarı itibara al
manızı istirham ediyorum. Dul ve yetimlerine 
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aylık bağlanmak âdilâne olur. 

BAŞKAN — Önerge anlaşıldı. Yani mahkû
miyetten çıktıktan sonra dahi dul ve yetimleri
ne maaş bağlanmasında devam olunmasını isti-
yo?. önergeyi nazarı itibara alanlar.. Almıyan-
la?.. Nazarı itibara alınmıştır. 

Maddeyi önergeyle komisyona veriyoruz. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Büyük Millet 

Meclisi ekseriyeti kabul ettikten sonra ... 
BAŞKAN — Efendim, Tüzük sarihtir. Ev

velâ nazarı dikkate alınır. Bakınız, oya sunulur
ken kabul edenler diye oya sunuyorsunuz, naza-

i rı dikkate alanlar diyoruz, önerge Komisyona 
gider, Komisyonun ısrar' hakkı vardır. Yüksek 
Meclisin ikinci defa verdiği karar mutadır. 

SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — 66 nci mad
denin (a), (d) ve (e) fıkralarında yazılı olan
ların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, öden
dikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci kısım 
Toptan ödeme 

i SEKSEN ÎKÎNCt MADDE — Toptan ödeme 
| aşağıda yazılı hallerde yapılır : 
j a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan-
| lardan veya (60) yaşmı doldurarak emekliye ay-
I rılmalanm istiyenlerden, fiilî hizmet müddetleri 
* 20 yıldan az olanlara; 
İ b) 39 ncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında 
\ yazılı olanlardan; fiilî hizmet müddetleri 25 yı-
j lı doldurmamış olanlara; 
| c) Haklarında âdi mâlûlllük hükümleri tat

bik edilen iştirakçilerden; fiilî hizmet müddetleri 
15 yıldan az olanlara; 

ç) Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı ke
silmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
tâyin edilmemiş durumda iken (60) yaşını dol
duranlardan; fiilî hizmet müddetleri 20 yıLlan" 
az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve 
fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların; 
dul ve yetimlerine; 

d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan 
iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan 
az olankrm; hüküm tarihinden itibaren bir yıl 
içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve 
yetimlerine. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — (Toptan öde

me) ilgililerin Sandıktaki emekli kesenekleri ile 
kargılıklarının 34 ve 38 nci maddeler gereğince 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri için kurumlar
ca ödenen paralar da dfıhil olmak üzere % 4 
mürekkep faizle kendilerine veya 08 nci mad
dede yazılı esas ve nispetlere ve ölüm tarihinde
ki durumlarına, göre dul ve yetimlerine ödenme
sidir. 

Şu kadar ki, 82 nci maddede yazılı olanlar
dan iştirakçilere ödenecek para, keseneği esas 
olan aylık veya ücret tutarının bir aylığından, 
dul ve yetimlere ödenecek paranın toplamı da 
bu miktarın yarısından aşağı olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 70, 71 ve 
72 nci maddelerle 74 ncü maddenin 1 nci fıkrası 
75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetini 
lere yapılacak toptan ödemelerde uygulanır. 

Ölüm tarihinde çalışmaya mâni ve tedavisi 
imkânsız hastalık veya malûllük sebepleri ile 
muhtaç oldukları Sağlık Kurulunca tasdik edi
lecek raporla anlaşılan erkek çocuklarada r-yş 
kaydı aranmaksızın toptan ödeme aypılır. 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ona, 
baba, koca ile kız çocuğun müstahak sayıl abil-
mesi için ölüm tarihinden itibaren en çok 3 ay 
içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması 
şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BEŞİNCİ: MADDE — Ölüm tari
hinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı tara
fından ölüm tarihinden itibaren en çok ti ay 
içinde yazı ile Sandığa bildirmek şartiyle do
ğacak çocuk için de toptan ödeme tahakkuk et
tirilerek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda 
genel hükümlere göre ödenir. 

Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu 
para, G8 nci madde hükümlerine göre gereki
yorsa diğerlerinin hisselerine eklenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Ölümlerinde 
aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve ye
tim bırakmıyanlarm kesenekleri Sandığa kalır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi üçüncü Kısım 
Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

SEKSEN YEDİNCÎ MADDE — Aşağıda ya
pılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazife
lerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve 
o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek 
Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 nci 
maddelerde yazılı % 10 larm kesenek itibar 
edilen kısımları dâhil) faizsiz olarak kendilerine 
ödenir. 

a) istifa edenler; 
b) istifa etmiş sayılanlar: 
c) Emeklilik hakkı taınnnııyan kadrolara 

nakil suretiyle tâyin edilenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye Başkanlığından veya fi Dai

mî Komisyonu üyeliğinden 39 ncu maddenin 
(b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılan
lardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin edilmemiş veya 40 nci maddede yazılı y>ş 
hadleri sebebiyle tâyin edilememiş olanlar; 

e) îdareten veya cezaen vazifelerine «on 
verilenler; 

f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifele
rine son verilen stajiyerler ve adaylar; 

g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurum
larca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya 
bir a.şağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan 
vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesile
rek aylıksız duruma geçenler; 

lı) Emeklilik .hakkını düşürıniyen hürriye
ti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar, 
(Cezaları tecil edilenler hariç) ; 

i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan ay
lıksız \ eya ücretsiz duruma girenler; 

j) Kadroları kurumlarınca geçici hale ge
tirilenler; 

k) 92 nci madde gereğince emeklilik hak
kı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 
lf> yıldan az olanlarla 15 yıl ve daha fazla ol
makla beraber 80 nci maddeye göre aylığa müs-
tehak dul ve yetimleri bulunmıyanlar; 

I) Millî Savunma Bakanlığının Tlarb okul
larındaki öğrencilerinden okullarını tamamlı-
yamıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğrenci aylıkla
rından kesilen miktarlar) ; 

m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam 
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olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesil- : 

mek suretiyle silâh altına alman iştirakçilerle, ! 
seferberlik, talim veya manevra için er olarak 
silâh altına alman ve vazifeleri ile ilgileri kepi
len hizmetliler; 

Bu maddede yazılı olanlardan fiilî hizmet 
müddetleri ile fiilî hizmet zamları 5 yılı doldur
mamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tek
rar iştirakçi olanların hakları devam eder. 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 80 nci madde, 
teklif üzerine Komisyona verilmişti. Bu madde
nin K fıkrasının onunla ilgisi vardır. Bu iti
barla bu maddenin de Komisyona verilmesini ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de Komisyona veri
yoruz. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 87 nci 
maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j , m) fıkraların
da yazılı olanlardan fiilî hizmet müddetleri 25 
yıl ve daha fazla bulunanların ayrılışlarında 
kesenekleri geri verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi dördüncü Kısım 
tkramiye 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı ilk 
defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve 
bağlanmaya esas fiilî hizmet müddetleri 30 yılı 
doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) 
adı ile bu aylıklarına esas tutulan vazife aylık 
veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı öde
nir. 

Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bu
lunanlardan vazifede veya açıkta iken ölenlerin 
ikramiyeleri fi8 nci maddedeki esas ve nispetlere 
göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine, ve ar
tarsa bu da yine aynı nispetlere göre bunlara 
ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile iste
nilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşı
lığında kurumlarca Sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikra
miyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâris
lerine ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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DOKSANINCI MADDE — Evlenme sebe

biyle veya 25 yaşını doldurmuş olup da muh
taç bulunmamasından dolayı aylığı kesilen kız 
çocuklarla, evlenen dul karıya (Evlenme ik
ramiyesi) adı ile ve bir defa için almakta ol
dukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı 
ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(90) nci maddedeki ( . . . . veya 25 yaşını 

doldurmuş olup da muhtaç bulunmamasından 
dolayı . . . ) cümlesinin tayymı teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muhtaçlık va
ziyeti yukarda kaldırılmış olduğundan tay tek
lifine Komisyon muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Maddedeki (veya 25 yaşını dol
durmuş olup da muhtaç bulunmamasından do
layı) kelimeleri çıkarılmak suretiyle maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
kabul edilmiştir. 

Yirmi beşinci Kısım 
Aylıkların Başlangıcı 

DOKSAN B.IRÎNCÎ MADDE — Bu kanuna 
göre bağlanan aylıklardan : 

a) Emekli aylığı; 
I - 42 nci maddede yazılı olanlar için o mad

dede yazılı olduğu gibi yazı ile istedikleri ta
rihleri ; 

II - Emeklilik hakkı tanınan bir \azifede 
iken emekliliğe ayrılmalarını istiyenler için ya
zı ile yapacakları isteklerinin yetkili makam
larca tasdik edildiğinin yine yazı ile kendileri
ne bildirilmesinden itibaren vazifelerinden ay
rılanların ayrıldıkları tarihleri, (Bunların en 
çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları 
mecburidir) ; 

ITI - Emekliliğe ayrılma isteklerinin kabul 
edildiği yetkili makamlarca yazı ile kendilerine 
bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihlerden 
itibaren, bir aydan evvel olmamak üzere vazife
lerini terkettikleri tariıhleri; 

IV - Re'sen emekliye ayrılanlardan; 
1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar için bu 

hadleri doldurdukları tarihleri veya uzatılmış 
ise uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini; 
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2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün ke

sinleştiği tarihleri; 
3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilen-

lerin vazifelerine son verilme tarihlerini; 
4. Geri kalanlar için emekliye ayrılmaları

nın kurumlarınca tasdiki tarihlerini; 
b) Âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay

lıkları, buna ait raporların sağlık kurulunca 
tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife 
aylık veya ücretleri daha evvel kesilmiş bulu
nanların kesilme tarihlerini; 

c) Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde 
ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere ölüm ta
rihlerini ; 

Takibeden ay başlarından başlar. 
(a) fıkrasının (IV) ncü bendi ile (b) fıkra

sında yazılı başlama tarihlerinden sonra her ne 
sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleri ile 
ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri öde
nenlerin bu suretle geçen müddetleri fiilî hiz
met müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek 
ve karşılıkları alınmış ise geri verilir. 

Şu kadar ki, bağlanan 'aylıklar; vazifelerin
den ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin 
kesildiği tarihleri takibeden ay başlarına kadar 
ödenmez. 

BANKAN' —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti**. 

Yirmi altıncı Kısıra 
Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan ay
lıkların devamlı olarak kesilmesini gerektiren 

sebepler 
DOKSAN ÎKÎNCt MADDE — İştirakçiler

den : 
a) Kasta makrun o İmi yan veya tahrik ne

ticesi vukuagelen fiiller hariç olmak üzere bir 
yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis cezaları ile yahut hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahitlik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, if
tira, irtikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas suçlarının 
birinden dolayı 6 ay ve daha ziyade hapis ce
zası veya en az haddi bir yıldan aşağı olmamak 
üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren suç 
ile veya Askerî Ceza Kanunu hükümlerine gö
re ve başka bir ceza ile birlikte veya yalnız ola
rak verilmiş bulunan askerlikten tart cezası ile 
hükümlü duruma girenlerin, 

b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk 
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j vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyru-
i ğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yaban

cı memlekette vazife kabul edenlerin, 
; Emeklilik hakları düşer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
! bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna 
: göre bağlanan aylıkları alanlardan : 

ı ) 92 nci maddede yazılı durumlara giren-
' lerin, 
i b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek çocuk

ların, (Harb mâlûlleriyle evlenen karılar hariç), 
e) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve ba

banın; 
ç) 74 ncü madde hükmü uygulanmak su

retiyle (İS) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) ya
şın!, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını 
geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek 
çocukların; 

Aylıkları, bu durumlarının katî olarak be
lirtildiği tarihleri takibeden ay başından itiba
ren kesilir ve (e) fıkrasında yazılı haller hariç 
olrıak üzere tekrar bağlanmaz. 75 nci madde hük
mü saklıdır. 

! BAŞKAN — (Saklıdır) kelimesi (mahfuz
dur) şeklinde düzeltilmek suretiyle maddeyi oyu-

; nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Yirmi yedinci kısım 
iki cihetten veya aynı sıfatla (Aylık) veya 

(Toptan ödeme) ye istihkak halleri 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ka

nunda belirtilenler dışında gerek kaldırılan hü
kümlere göre bağlanmış, gerek bu kanuna göre 
bağlanacak aylıklardan ikisinin birleşmesi ha
linde az olanı sürekli olarak kesilir: 

Dul ve yetim sıfatiyle, toptan ödeme yapılan
lara gerek yine dul ve yetim sıfatiyle, gerek ken
di vazifelerinden dolayı müstahak oldukları top
tan ödeme ayrıca yapılır. 

Dul veya yetim aylığı almakta iken başka ci
hetten tekrar dul ve yetim aylığına müstahak 
duruma girenlere, yenisi fazla ise o bağlanır. 
Ancak eşinden aylık alan dul karı ve koca, ayrı
ca ana, baba veya çocuğundan aylığa müstahak 
duruma girerlerse bir ay içinde yazı ile Sandık
tan istemeleri şartiylo fazla olan yeni aylıkları 
bağlanır. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken ev-
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lenmesi dolayısiyle aylığı kesilen kızın; kocası
nın ölümü yüzünden yetim aylığının tekrar bağ
lanması, ölen kocasından aylığa müstahak olma
ması veya bağlanacak aylığın az olması veya kı
zın bu aylığı tercih ettiğini bu duruma girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile Sandığa 
bildirmesi şartiyle mümkündür. 

Evlendiğinden dolayı aylığı kesilen kızın, ko
casının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müsta
hak olması yetim aylığının ödenmesine mâni ol
maz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı almakta iken daha fazla dul veya yetim 
aylığına müstahak duruma girenlere bir ay için
de yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle eski ay
lıkları kesilerek yeni aylıkları bağlanır. Şu kâr 
dar ki, ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktık
ları aylıklar üzerinden aylık bağlanır. 

iki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı 
zamanda müstahak duruma girenler hakkında 
da yukarıki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Dul ve ye
tim aylığı almakta iken emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifeye giren karı ve çocukların; va
zifelerinden dolayı vazife malûllüğü aylığına 
müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır. 

Vazife malûllüklerinin geçmesinde de, müs- , 
tahak iseler, eski dul ve yetim aylıklarının 
ödenmesine başlanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
müstahak duruma girmelerinde bu istikkakla-
rı verilmekle beraber müstahak iseler kesilen 
aylıklarının ödenmesine de başlanır. 

BAŞKAN — Burada (vazife malûllüklerinin -
geçmesinde de) tâbiri vardır, bunu tavzih bu- ; 
yurun. ! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ- ' 
Mi FEYZİOĞLU (Kayseri) — Zail olması de
mektir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Dıd ve ye
tim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna gi
ren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi va
zifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma gir
melerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak 
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şartiyle, kesilen eski aylıklarının ödenmesine 
başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; ye
timlerine emekliliğe esas olan vazife aylıkları 
üzerinden aylık bağlanır. 

Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse 
eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifelerin
den dolayı müstahak oldukları aylıkları bağla
nır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
hak kazaıımıslarsa, bu istihkakları verilmekle 
beraber jdne müstehak olmaları şartiyle, kesilen 
aylı! 1; vrın ödenmesine de başlanır. 

BAŞKAN — Burada da yine muhtaç kelime
si geçiyor, alman madde ile alâkası var mı? 

SAlT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
« ile » ile ayrılıyor. Şümulü yoktur. Kadın ve 
babalar için muhtaçlık kaydı vardır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Toptan 
ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan 
aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müsta
hak duruma girmelerinde evvelce yapılan top
tan ödeme nazara alınmaz. 

Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sı
fatların birinden dolayı toptan ödemeye hak 
kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapı
lır. 

Aylık ve toptan ödemeye istihkak.; aynı za
manda doğmuş olursa yine bu hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi seki? inci Kısım 
Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul 
ve yetim aylığı alanlardan veya kesenekleri 
geri verilenlerle toptan ödeme yapılanlardan 

bir vazifeye tâyin edilenler 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Emekli, 

âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı alanla
rın; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazi
felere tâyin edilebilmeleri için tâyin edilecekleri 
vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olma
ları ve malûllerin, malûllüklerinin bu vazife
leri yapmaya mâni olmadığının sağlık kurulun
ca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — 

Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
ya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; 
hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı 
tamınan vazifelere tâyin edilenlerin,, aylıklarının 
tamamı, bu vazifelere tâyinleri tarihini taki-
beden ay başından itibaren kesilir. Ancak hay
rat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine 
bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da 
yapılmaz. 

Vazife malûllüğü aylığı alanların, varsa, harb 
malûllüğü zammı ile Harbokulu öğrencilerinden 
yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez. 

Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylıkla
rının ayrıldıkları tarihi takip eden ay başında ti 
itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine 
başlanır. 

Peşin ödenen aylıklardan yukarıki fıkra ge
reğince istirdadı gereken ve tâyin tarihlerini ta-
kibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısım
ları, Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca 
ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde 
ve 3 eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil oluna
rak Sandığa gönderilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan; 
«Erler hariç» emeklilik hakkı tanınan vazifelere 
tâyin edilenlerin, ayrılışlarında; 

Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen her 
yıl için keseneğe esas son aylık veya ücreti, 15 
nci maddenin (g) fıkrasmdakilerin tam aylık 
veya ücretleri tutarlarının % 1 i (Son hizmet 
zammı) adı ile eklenir. 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet 
zamlarının toplamı emekli veya âdi malûllük 
aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin ke
seneğe esas aylık veya ücretleri tutarmdan faz
la olanının % 70 ini ve vazife malûllüğü aylığı 
alanlar için •% 90 mı geçemez. 

Tekrar emekliliğe ayrılmaları kendi istekleri 
ile yapılanlardan bu vazife aylık veya ücretlerini 
üç tam yıl almamış olanların, son hizmet zammı
na bir alt derece aylık veya ücret tu tan esas olur. 

Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emekli, 
veya âdi malûllük aylığına esas tutulmuş olan 
aylık veya ücreti tutarmdan az veya ona müsavi 
ise üç yıl kaydı aranmaz. 
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| Toptan ödeme yapılmış,, olanlardan; emeklilik 
i hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin, bu 
i vazifelerden ayrılışlarında da yukarda yazılı su-
i rette hesaplanacak (Son hizmet zammı) aylık 
| şeklinde bağlanır. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nci maddede 
i yazılı hükümler uygulanır. 

[ Yüksek Başkanlığa 
(100) ncü maddenin (4) ncü satırındaki (ge-

! çen her yıl) kaydının (fiilî) ve itibari hizmet 
ı müddetlerinin her yılı) şeklinde ve (12) nci sa-
j fırındaki (3 tam yıl) kaydının (2 tam yıl) ve 
I (15 nci satırdaki (3) yıl kaydının da (2) yıl ola

rak düzeltilmesini teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Sırrı Day 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife muvafa
kat ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeyi kabul 
ediyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Dikka-

| te alanlar ... Almıyanlar ... Önerge dikkate alın
mıştır. 

Maddede « müsavi » kelimesi var. Bunu 
i « eşit » olarak düzeltmekte Komisyon bir mah

zur görmüyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-

I Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Hayır efendim. 
I BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
1 sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
İ Madde kabul edilmiştir. 

I YÜZ BİRÎNCİ MADDE — Vazife malûllü
ğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, çe-

I şitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde 
' bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanu-
I nan ilgili hükümleri ayrıca uygulanır. 
I BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
I bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

i YÜZ İKİNCİ MADDE — Sandıkta birik-
| miş emekli kesneklerini geri almış bulunanlar-
! dan 98 nci maddenin vazifeye almmıya ait hü-
| kümleri saklı kalmak üzere emeklilik hakkı 
j tanınan veya 130 ncu maddede gösterilen vazi-
| felere, Belediye Başkanlığına, illerin Daimî Ko-
i misyonu üyeliklerine geçenler, aldıkları parala-
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rı, tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihten 
itibaren en çok bir yıl içinde ve aldıkları tarih
lerden itibaren % 5 faizi ile toptan Sandığa ge
ri verirlerse; 

Tâyin ve seçilme tarihindeki yaşlarından, 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden 
sonra kalan yaş sayısı, 40 ı geçmemiş olmak şar
tiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları, yukariki müddetler içinde 
geri vermiyenler veya esasen geri vermek istemi-
yenler 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa 
alınmış sayılarak Sandıkla ilgilendirilirler. 

88 nci madde gereğince emekli kesenekleri 
geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen kesenek
lerini henüz almamış olanlardan, birinci fıkrada 
yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın 
iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Yukariki fıkralarda yazılı olanlardan hesap
lanacak yaş sayısı 40 ı geçenler Biriktirme San
dığına alınırlar. 

Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde ge
reğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da 
keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden do
layı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaip
likleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kese
nekleri miktarında bir ara, toptan ödeme yapıl
mış ise, bu para esas almmak suretiyle yukariki 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — (Saklı) kelimesini (mahfuz kal
mak) suretinde düzeltiyoruz. Maddeyi bu tas
hihle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi mâ-
lftlülk veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan; 
talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh 
altına almanlar hakkında aşağıdaki hükümler 
uygulanır : 

a) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından az ise 
geçici olarak kesilir ve kurumlarca ödenecek 
rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok 
ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yal
nız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

c) Er olarak silâh altına alınanların aylık
ları fettümez. 
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(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların ter

hislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 ncü 
madde hükmü uygulanır. 

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

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 39 ncu mad
denin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç 
olmak üzere (e) ve (f) fıkraları ile 92 nci mad
dede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yirmi dokuzuncu kısım 
Yaş 

YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun işti
rakçi ve tevdîatçılara ait çeşitli hükümlerinin 
tatbikmda; emeklilik hakkı tanınan bir vazi
feye ilk defa tâyin sırasında kurumlara gös
terilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı do
ğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan 
sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşmm 
doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul 
ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygubn-
masmda da, dul ve yetim aylıklarına veya (Top
tan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bun
ların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindekî 
do£um tarihleri esas tutulur. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki do?um tarih
leri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri 
arasında fark varsa, nüfus kayıtlarmdald tarih 
ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu 
kayıtları arasında fark varsa, tarihî eski olan 
kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerîn-
den verilmiş bîr karar ile yapılmış veya dü
zeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz 
geçirilmemiş olsa bile iştirakçi veya tevdiat
tılar îçin bu karar 18 yaşın doldurulmasından 
evvel alınmış olmak şartiyle bu knyıt esas olur. 

Ancak, doŞum tarihlerinde. iştirakçi veya 
tevdiatçılar için 18 yaşın doldurulmasından son
ra, dul ve yetimler îçin de aylığa veya toptan 
ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru 
bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alın
maz. 

Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş iı«, o 
yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı, gün 
gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum 
günü sayılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Kurumlar ken
dilerine gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarının 
tasdikli birer örneğini, ilgililerin işe başlama ta
rihlerinden itibaren en çok bir ay içinde Sandığa 
göndermeye mecburdurlar. 

Ancak, Sandık; gönderilen örnekleri nü+us 
idarelerindeki kayıtları ile karşılaştırabilir ve 
bunlar hakkında 105 nci maddeye göre muamele 
yapar. 

BARKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YEDlNOl MADDE — Nüfus hüviyet 
cüzdanları ile nüfus kayıt örneklerinin; Sandığa 
bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit 
zararlardan, ilgisine göre, kurumlar veya nüfus 
memurları ve doğru olmıyan nüfus hüviyet cüz
danlarının bilerek kurumlara gösterilmesinden 
doğan her çeşit zararlardan da bunları gösteren 
veva bunları bilerek kabul edip örneklerini San
dığa gönderenler m al en sorumludurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuzuncu kısım 
Muhtaçlık 

YÜZ SEKlZlNOl MADDE — Kendisini ve 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bak
maya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirme
ye yetecek geliri, malı (Para veya o mahiyette
ki kıymetler dâhil) veya kazancı bulunmıyanlara 
bu kanun hükümlerinin uygulanmasında (Muh
taç) denir. 

Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim 
ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek 
beyan kâğıtları üzerine daimî olarak oturdukla
rı yerlerin bağlı bulundukları il veva ilce idare 
heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça 
gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla be
lirtilir. 

Bu mazbatalara karşı ilrrilî veya Sandık tara
fından Damstayda dâva açılabilir. Sandıkça iti
razda bulunulması halinde netice alınıncaya kar 

dar avlıgın yarısı ve tontan ödeme, kesenek iade
si ve ikramive gibi ödemelerin tamamı emanet 
olarak Sandıkta alıkonulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Sandık Yö
netim Kurulu, idare Heyetlerinin soruşturma ve 
kararları dışında ilgililerin erelir, kazanç ve mal
ları hakkında başka yerlerde de idare makamla
rı vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptır
maya, resmî ve özel idare, müessese ve ortaklık
lardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve 
bunlar da vermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Sonradan vera
set, bağış, vasiyet yoliyle veva başka suretlerle 
para, menkul ve gavrimenkul mal ve gelir edin
miş veva kazanç sağlamış olanlar: bu durumları
nı, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir 
ay içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye 
mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlı
ğını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından 
evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıvan yerler ida
re heyetlerince yeniden karara, bağlattırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge voktur. Kabul eden.-. 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BÎRÎNCt MADDE — Sandık, Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine <röre bakmaya mec-

' bur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağ
lanan nafaka veya sağlanan menfaatin azlığın
dan dolavı muhtaç durumda olmaları hasebiyle 
aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mec
bur yakınları aleyhine «rerekli nafakanın bağlan
ması veva. bağlanan miktarın artırılması icîn doğ
rudan doğrnva veya üçüncü şahıs sıfatiyle dâva 
acmava, vetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz birinci kısım 
Aylık bağlamncaya, toptan ödeme ve kesenek. 

iadesi yapılıncaya k a d ^ verilecek avanslar 
YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — ilgililere bu 

kanun gereğince aylık bağlanmeaya kadar ge
çecek müddet için yazı ile Sandıktan istemele
rinde aşağıdaki esaslara ve bu kanunun genel. 
hükümlerine göre (Avans aylık) ödenir: 

a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alın
mış emekli, âdi malûl ve vazife malûllerinden 
emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları, 

b) Emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylığı bağlanacak veya aylık şeklindi 
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son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıkları
nın dul ve yetimlere de (68) nci maddeye gö
re bağlanması gereken aylıkların yarısı. 

Bağlanan aylıkların avans aylıklardan ar
tanı toptan ödenir. Fazla ödendiği anlaşılan 
kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilme
si suretiyle geri alınır. 

Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılan
lara ödenmiş avans aylıklar genel hükümlere 
göre tahsil edilir. 

ilgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye 
müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen 
avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
gereğince (Toptan ödeme) yapılıncaya kadar 
yazı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş 
kesenekler ilgililere veya (68) nci maddede ya
zılı nispetlere göre ,dul ve yetimlerine avans 
olarak ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ka
nun gereğince kesenekleri geri verileceklere, 
ödeme yapılıncaya kadar, yazı ile istemeleri 
şartiyle, yarısı avans olarak verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BEŞlNCl MADDE — Yersarsıntı-
smdan zarar gören bölgelerin; Bakanlar Kuru
lunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel 
gibi önemli olaylara mâruz kalan yerlerde, yar
dıma muhtaç olacak derecede malca veya be
dence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare 
heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü ve dul ve yetimlere, aylık
larının üç mislini geçmemek üzere Yönetim 
Kurulunca uygun görülecek miktarda avans 
verilir. 

Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit 
taksitlerle ve ödeme tarihinden itibaren iki yıl 
'cinde geri alınır. 

Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu 
ödemeler 112 nci maddede yazılı avans aylıklar 
üzerinden yapılır. 

ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aran
maz. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz ikinci kısım 
Zamanaşımı 

YÜZ ON ALTİNCİ MADDE — Emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylık
larını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk et
tirildiği tarihlerden itibaren aralıksız bir yıl 
sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin 
aylıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihin
den itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandğıa müra
caat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır 
\e geçmiş müddete ait aylıkları da toptan öde
nir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin 
aylıkları, müracaat tarihlerini takibeden ay ba
şından itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve 
geçmiş müddet için bir şey verilmez. 

Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında 
aylık bağlanmasına istihkak kesbedildiği tarih
ten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile mü
racaat edilmezse bu aylıklar, müracaat tarihini 
takibeden ay başından itibaren bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 
gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; 
istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş 
yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile mü
racaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine 
zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 116 ve 
117 nci maddeler, ilgililerin her birini istihkak
ları hakkında ayrı ayrı uygulanır. 

Sandığa müracaat etmemenin makbul veya 
mücbir bir sebebe dayandığını genel hükümlere 
göre isbat edenler hakkında yukarıki maddeler 
hükümleri uygulanmaz. Ölümü duymamış ol
mak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır. 

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

• olundu. 

Otuz üçüncü Kısım 
ödeme 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun gereğince yapılacak her çeşit ödemeler için, 
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kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri tüzük 
ile belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Y ÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bu kanunda 
yazılı her gegit istihkaklar; yerleştikleri yerlerde 
doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine 
veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ancak köyler
de oturanlarm aylıkları, bunların bağlı oldukları 
il veya ilce merkezlerinde ödenir. 

Ödemeler için Sandıkça yapılan masraflardan 
dolayı ilgililerden birşey alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaûul edilmiştir. 

YÜZ YlRMİ BlRtNCl MADDE — Her ne 
suretle olursa olsun istihkaklarından fazla yapı
lan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit 
istihkaklarından hüküm alınmaksızın kesilmek 
suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça ya
pılan bu muamelenin yersizliği hakkında Danış-
tayda dâva açabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YlRMl İKİNCİ MADDE — Bağlanan 
aylıkların üçer aylığı ilgililerin haklarının kesil
mesi için 93 ncü maddede tâyin olunan tarihleri 
geçmemek üzere peşin olarak ödenir. 

25 liradan az aylıkların 6 aylığını aynı suretle 
peşin olarak ödetmeye Yönetim Kurulu yetkili
dir. 

Peşin ödenen aylıklar, Ölüm halinde geri alın
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz dördüncü Kısım 
Yoklama 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aylıkla
rın ödenmesi için aylık sahiplerinin durumların
da değişildik olup olmadığı bakımından yoklama 
yapılır. 

Yoklamanın : 
a) Esas ve şekilleri, 
b) Zamanı ve müddeti, 
c) Kullanılacak belgeler, 
d) Kurumların, memurlarının ücret derece

leri özel teadül kanunları ile belirtilen daire, mü
essese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya 
bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; 
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aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servis
lerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtar
ların ve yabancı memleketlerdeki Türk elçilik ve 
konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri, 

Tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yok
lama için tüzükle belirtilecek vazifeleri yerine 
getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
230 ncu, 

Aylık sahiplerinden tüzükle belirtilecek beyan 
kâğıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya 
bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda 
bulunanlar hakkında 528 nci, 

Tüzükle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru 
olmıyarak düzenleyip göstererek haksız para 
alanlar ve tüzükle belirtilecek vazifeleri yaparken 
veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tan
zim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan bilgi 
ve belge verenler hakkında 343 ncü, 

Maddelerine göre kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiv enler... Kabul edilmiştir. 

Otuz beşinci Kısım 
Biriktirme Sandığı 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Emek
lilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınan
lardan yaşları 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emek
li keseneklerini geri aldıktan sonra emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere, belediye başkanlığı
na, illerin daimî komisyonu üyeliğine veya 130 
ncu maddede yazılı vazifelere geçenlerden: 

a) Keseneklerini geri vererek 102 nci mad
deye göre yapılacak hesapla yaş sayısı 40 ı 
aşanlar; 

b) Keseneklerini tâyin olunan müddet için
de iade etmiyen veya esasen geri vermek iste-
miyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar; 

Tevdiatçı olarak, (Biriktirme Sandığı) na 
alınırlar. 

Tevdiatçılardan, iştirakçilerden alındığı gi
bi her çeşit kesenek ve kurumlarından da kar
şılıkları ile 34 ve 38 nci maddelerde gösterilen 
paralar alınarak bu sandıktaki hesaplarına ge
çirilir ve bunlarla bunların işletilmesinden el
de edilen paralar (Biriktirme Sandığı) nın ge
lirini teşkil ederler. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜ'A YİRMİ ALTİNCİ MADDE — Tevdi-
atçıların; bu kanun gereğince iştirakçilere 
emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylı
ğı bağlanmasını veya (Toptan ödeme) yapıl
masını gerektiren durumlara girmelerinde Bi
riktirme Sandığındaki hesaplarında toplanmış 
bütün kesenek ve karşılıkları, yıllık toplamla
rının % 4 ü üzerinden hesaplanacak mürekkep 
faizi ile toptan kendilerine ödenerek ilgileri ke
silir. 

Ölümlerinde, bu paralar dul ve yetimlerine 
bu kanunun dul ve yetim aylıkları hakkındaki 
esaa ve nispetlerine göre Ödenir. 

Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri 
verilmesini gerektiren sebeplerle .veya 92 nci 
maddede yazılı durumlardan birine girmeleri 
dolayısiyle vazifelerinden ayrılışlarında yalnız 
birikmiş kesenekleri «34 ve 38 nci maddelere 
göre alman paraların kesenek itibar edilen kı
sımları dâhil» faizsiz olarak toptan ödenerek 
ilgileri kesilir. 

113 ve 114 ncü maddeler hükümleri bu mad
de gereğince yapılacak ödemeler hakkında da 
uygulanır. 

Bu kanun gereğince aylığa müstahak dul 
ve yetim bırakmıyan tevdiatçıların (Biriktir
me Sandığı) ndaki paraları Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına kalır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz altıncı Kısmı 
Çeşitli hükümler 

YÜZ YİRMİ YEDÎNCl MADDE — Bu ka-
hun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık 
sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşit
leri ve şekilleri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YlRMl SEKÎZÎNCÎ MADDE — 107 
ve 124 ncü maddeler dışında Sandıkça istenilen 
her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç 
cevap vermiyen kurumlarla tüzel kişiliği haiz 
yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emekli
lik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlar
dan istenilen beyan kâğıtlarını kasten yanlış 
olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanunu

nun, ilgisine göre, 230 veya 528 nci maddeleri 
gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara 
uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlik
te hüküm ile kendilerine ödettirilir. 

Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazife
lerine açıktan alınanlardan iki ay içinde bu ka
nun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge 
ve bilgileri vermiyenlerin mütaakip aya ait ay
lık veya ücretleri ödenmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Va
zifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple za
rar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan 
dolayı âdi malûl durumuna girmiş iştirakçilerle 
tevdiatçılarm veya bunlardan ölenlerin, dul ve 
yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları 
dâvaları Sandık dahi kovuşturmaya ve bu dâ
valara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve 
yetimler tarafından dâva açılmamış ise bunu 
doğrudan doğruya açmaya yetkilidir. 

Dâva sonunda para tazminatı da alınırsa 
bundan kovuşturma için yapılan masraflarla 
birlikte emekli, âdi malûllük, dul ve yetim ay
lıkları bağlanan hallerde bu aylıkların beş yıl
lığı; (Toptan ödeme) veya tevdiatçıya ödeme 
yapılan hallerde de bunların toplamının yarısı 
Sandıkça alınarak, varsa, geri kalanı ilgililere 
ödenir. 

Sebep olanlar iştirakçi veya tevdiatçı ise ve 
bunlara bu kanuna göre Sandıklarca her hangi 
adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkak
ları dâva sonuna kadar hükmolunacak tazmina
ta karşılık olmak üzere ödenmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — iştirakçi veya 
tevdiatçılardan Millî Korunma Kanununa göre 
kurulan kadrolara veya (Kurumlar) dışında ka
lan müessese, teşekkül ve ortaklıklardan ken
dilerine sözü geçen kanuna dayanılarak vazife 
verilmiş bulunanlarda bir vazifeye nakil sure
tiyle tâyin edileceklerin, Sandıkla ilgileri kesil
mez. Buralarda geçecek fiilî hizmet müddetleri 
bu kanun esaslarına göre evvelki fiilî ve itiba
ri hizmet müddetlerine eklenir. Aylıklarından 
kesenek ve çalıştıkları yerlerden de karşılık 
alırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Aylık bağ
lanması gerekirken (Toptan ödeme) yapılmış olan 
hallerde bağlanan aylıklar, ödenen paranın ta
mamı geri alınıncaya kadar verilmez. 

(Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık 
bağlanmış olan hallerde de ödenmiş aylıkların 
toplamı, hesaplanarak (Toptan ödeme) den in
dirilir. 

1949 0 : 2 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun 
mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapı
lacak kanunlarda yor alır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE 
yazılı kanunlar kaldırılmıştır: 

Aşağıda 

i) 
2) 

3) 
4) 

5) 

Tarihi 

27 8 .1337 
27 . 2 .1340 

8.2.1341 
2.6.1926 

22. 6 .1927 

Kanun 
No. 

147 
408 

551 
900 

1122 

A d ı 

6) 25. 6 .1927 1165 

7) 28. 5 .1928 1330 

8) 3 . 6 . 1 9 3 0 1683 
9) 2 . 2 .1931 1746 

10) 19. 7 .1931 1842 

11) 23 . 5 .1932 1977 

12) 25 . 6 .1932 2026 

13) 26 .11.1932 2071 

14) 14. 1 .193:5 2097 

15) 8 . 5 . 1 9 3 3 2169 
16) 20. 5 .1933 2190 

Müftülerin Tekaütten İstisnası hakkında Kanun. 
Mücahedei Milliyede Şehit olan gedikli kuvayi milliye zâbitan ve ef
radı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 

Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mü
hendis ve kondüktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içtima edebile
ceğine dair Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine dair olan 8 Şubat 1341 ta
rih ve 551 numaralı Kanunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
ile 11 nci maddesine merbut cetvelde bâzı tadilât icrasına dair Ka
nun. 
İtalya, Balkan Harbleri ile Harbi Umumide duçarı maluliyet olan
lardan İstiklâl Muharebatına iştirak edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli 
ve 551 numaralı Kanundan istifadeleri hakkında Kanun. 
Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası Memurlarının Tekaüt Maaş
larına dair Kanun. 
Askerî ve- Mülki Tekaüt Kanunu. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra tez-
yiline dair Kanun. 
Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 3 ncü 
maddesinin mülki memurlara ait olan kısmının (a) fıkrası hükmün
den istisnasına dair Kanun. 
1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü ve 6 ncı 
maddelerinin tadili hakkında Kanun. 
7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 ncü maddesinin tadiline ve 
mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun. 
Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 
Tekaüt Maaşları hakkında Kanun. 
Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 nci maddesinin tadili hak
kında Kanun. 
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

17) 3 . 6 .1933 2264 İstanbul Mahallî idaresi ile Ankara Merkez Belediyesi llemurlan 
Tekaüt Kanunu. 

18) 26 .10 .1933 2324 788 numaralı Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra .ila
vesine dair Kanun. 

19) 9.12.1933 2348 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
Memurlarına dahi teşmili hakkında Kanun. 

20) 8 .3 .1934 2388 Polis Mensuplarının Yaş hadlerine dair Kanun. 
21) 28. 5 .1934 2454 Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme Umumi tdaresi Memurları 

Tekaüt Sandığı Kanunu. 
22) 14. 6 .1934 2509 1683 numaralı Kanunun 21 nei maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Kanun. 
23) 25 . 6 .1934 2543 Tekaüt Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Kanun. 
24) 22.12.1934 2636 Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

olan 2324 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 
W) 23 .12 .1934 2662 2454 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 3-ncü fıkracını değiştiren-

Kanun. 
26) 27 . 1 .1936 2904 Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme Umumi tdaresi Memurları 

Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek Kanun. 
27) 20. 3 .1936 29-21 tnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu. 
28) 6 .4 .1936 2936 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 

ve bâzı maddelerine fıkra^ eklenmesine dair Kanun. 
29) 13 .4 .1936 2941 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
30) 15 .4 .1936 2945 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlümü 

Memurlarına dph i teşmili hakkındaki 9 Kânunuevvel 1933 tarih 
ve 2348 sayılı Kanuna ek Kanun. 

31) 15 . 5 .1936 2969 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun. 

32) 11 6 .1936 3028 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dnir 
Kanun. 

33) 12. 6 .1936 3048 Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkil «îti 
hakkındaki 2248 numaralı Kanunun 15 nci maddesine ek Kanun, 

34) 20 .11.1936 3066 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun. **"*"* -'* ' ~ ••••-••'• 

35) 21.12.1936 3079 Subay ve askerî memurların- tekaüdü için rütbe ve sınıflarına 
göre tâyin olunan yaşları bildiren Kanun. 

36) 29 .1 .1937 3107 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkra-
lar eklenmesine iair Kanun-

37) 15. 2 .1937 3137 Denizyolları ve Akay tşlefmeleri ile Fabrika ve Havuzlar tdareleri 
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu.. 

38) 12 . 6 .1937 3255 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa-, ek Kanun. 
39) 17 .12 .1937 3286 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 69 neu maddesinin değiştirilme

si hakkında Kanun, 
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40) 

41) 

42) 

43) 

44) 
45) 

46) 

47) 

48) 

1 

3 

21 

13 

2 

26. 
19 

11 

6. 

21 . 

Tarihi 

. 1 .1938 

. 3 .1938 

. 4 .1938 

. 1 .1939 

1 .1939 
. 6 .1940 

.12.1940 

1 .1941 

4 .1941 

Kanun 
No. 

3297 

3337 

3360 

3549 

3575 
3886 

3937 

3977 

4001 

A d ı 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 nci maddesinin değiştiril 
meşine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 nci maddesini değiştiren 
Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 ncü maddesini değiştiren 
Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair Kaunun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun. 
Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 
Tekaüt Maaşları hakkındaki 2097 sayılı Kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanun. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 neı maddesi ile 67 
nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun. 

Hatay Hükümeti iden devrolunan Mütekait ve Yetimlerin Aylık
ları hakkında Kanun. 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşîetme Umumi îdaresi Memur
ları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara hnn 
hükümler eklenmsine ve bu kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

49) 21 . 5 .1941 4034 Dahiliye Memurlarından bir kısmının Tahdidi sinlerine dair Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kamın. 

50") 2 . 6 ,1941 4056 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 neı maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bâzı maddeler ilâvesine dair Kanun. 

51) 18. 6 .1941 4067 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet
velin değiştirilmesine dair Kanun. 

52) 2 . 7 . 1 9 4 1 4085 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Mr-
. murları Tekaüt ?andığı teşkiline dair Kanun. 

53) 2 . 2 . 1 9 4 2 4188 Askerî Fafrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun. 

54) 20. 5 ,1942 4222 tktisadi Devlet T eşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkında 
Kanun. 

55) 14 . 8 .1942 4295 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun 36 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

56^ 14 . 8 .1942 ._ 4298 Eşkiya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 sayılı Kanun
ların 24 ve 21 nci maddelerinden istifade etmeleri hakkında Ka
nun. 

57) 30 .12 .1942 4346 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

58) 14. 1 .1943 4369 inhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bâ?ı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme 
iine dair Kanun. 
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

59) 15 . 1 .1943 4380 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 3066 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 
tadiline dair Kanun. 

60) 14 . 7 .1943 4463 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı Kanuna ek Kanun. 
61) 19 . 7 .1943 4477 İktisadi Devlet Tşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 

4222 sayılı Kanana ek Kanun. 
62) 6 . 3 . 1 9 4 4 4526 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine ait 551 sayılı Kanunun 11 nci 

maddesine bağlı emraz cetveline bîr fıkra ilâvesi hakkında Kanun. 
63) 10. 4 .1944 4540 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecek te

kaüt aylığı ve tazminat hakkında Kanun. 
64) 17 . 4 .1944 4546 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 nci maddesini değiştiren 

Kanun. 
65) 19 . 6 .1944 4594 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me

murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 

66) 2 . 8 . 1 9 4 4 4640 Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı hakkındaki Kanuna ek 4001 sayılı Kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

t 67) 25 . 6 '. 1945 4765 Subay ve Askerî Memurların Tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre 
tâyin olunan yasları bildiren 3079 sayılı Kanuna ek Kanun. 

68) 2 . 7 . 1 9 4 5 4778 Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanının 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. > ^ 

69) 13 .12 .1946 4867 Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü Me 
murlan Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı Kanunun bâzı nvıd-
delerinin deği^+irilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 

70) 3 . 6 .1946 4913 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve tiler Bankası Emekli 
Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı Kanuna ek Kanun. 

71) 10 . 6 .1946 4923 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinir değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun. 

72) 1 7 . 6 . 1 9 4 7 5094 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun. 

73) 18 . 6 .1947 5101 Polis Memurlarının Yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

74) 18 . 6 .1947 5107 Emekli, dul ve Yetim Aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 
sayılı Kanuna ek Kanun. 

75) 20. 2 .1948 5191 Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli ol-
mıyan subay, askerî ve mülki memurlarla bunların yetimlerine bir 
defaya mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye tâbi tu
tulmaması hakkında Kanun. 

— 479 — 



B : 103 7.6.1949 O : 2 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1306 

tarihli îdarei Mahsusa Memurları Tekaüt Ni
zamnamesi kaldırılmıştır : . 

2) 

4) 

5) 

Kanunun 
Tarihi Sayısı Adı 

1) 21.12.1330 147 

24 .12 .1330 

13.10.1335 

18. 3 .1926 

7 . 6 .1926 

172 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

26. 

26. 

23. 

25. 

28. 

24. 

15. 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

.1927 

.1927 

. 1927 

.1927 

. 1928 

.1929 

.1930 

Mektebi llarbiyeden başaha-
detname neşet edenlerin kı
taata sureti tevzi ve istihdam
ları hakkında Kanunu muvak
kat. 
Bahriye efrat ve küçük za-
bitanı ile gedikli zabıtanı Ka
nunu. 
Tahsisatı Fevkalâde Kararna
mesi 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda 
yazılı kanunların, hizalarında gösterilen madde, 
fıkra ve hükümleri1 kaldırılmıştır: 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

7 nci maddesinin emeklilik iş
lerine matuf hükmü. 

788 Memurin Kanunu 

912 Ordu, Bahriye, Jandarma, Zâbi-
tan ve Memurini hakkında Ka
nun 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

1108 Maaş Kanunu 

1144 Dalgıç, Zâbitan ve Efradına ve
rilecek zamaim hakkında Kanun. 

22 ve 25 nci maddeleriyle 20, 21, 
23 ve 24 ncü maddelerinin emek
lilik hususlariyle ilgili hükümleri. 
Erat ve askerî okullar öğrencileri
nin aylıklarının tahsisatına 
ait olanlar dışında kalan hü
kümleri. 
37 ve 75 nci maddeleri ile 77 
nci maddenin emekliye ayırmıya 
ait hükmü ve müzeyyel maddesi. 
3, 10 ve 11 nci maddeleri ile 1278 
sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desinin emekliye ayırmıya ait hü
kümleri. 
60 nci maddesi ile 47, 48 ve 138 nci 
maddelerinin bu kanuna uymıyan 
hükümleri. 
13 ncü madesinin bu kanuna uy
mıyan hükmü ile 20 nci maddesi
nin emekli aidatına ilişkin hükmü. 
5 nci maddesi. 

1154 Hariciye Vekâleti Memurin Ka- 11 nci maddesi 
nunu 

1324 Damga Resmi Kanunu 

1453 Zâbitan ve askerî memurlann 
maaşatı hakkında Kanun 

1613 Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hak
kındaki Kanun 

32 nci maddesinin 12 nci ve 3478 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile değişik 23 ncü fıkraları. 
7 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli aylığı
nın hesabında esas tutulacak ay
lığa ait hükmü. 
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13) 

Kanunun 
Tarihi Sayısı 

2 1 . 5 .1930 

14) 

15) 

16) 

10 . 6 .1930 

20. 6 .1931 

T. 1 .1932 

1626 

17/2 

1851 

1920 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

29. 

31. 

29. 

16. 

30. 

4 

5 

5 

6 

6 

.1932 

. 1933 

.1934 

.1934 

.1934 

2159 

2248 

2467 

2514 

3550 

22) 

23) 

24) 

4. 7 

23 .12 

23.12, 

.1934 

.1934 

,1935 

2556 

2658 

2871 

Adı 

11 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 
muaddel maddesinin tadiline 
dair Kanun 
İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hak
kında Kanun 
Vilâyetler İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerini muaddil Ka
nun 

Gümrük memurlarından vazif ei 
memuresini suiistimal edenler 
ile vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmi-
yenler hakkında yapılacak mu 
ameleye dair Kanun. 
inhisarların İdaresi hakkındaki 
1660 numaralı Kanuna müzey-
yel Kanun. 
Denizyolları A. K. A. Y. işlet
meleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilâtı hakkında Kanun. 
istanbul Üniversitesini!) Muva-
zenei Umumiyeye alınmasına 
dair Kanun. 
Divanı Muhasebat Kanunu. 

Kaçakçılığın'Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 57 
ve 60 ncı maddelerini değiştiren 
ve bu kanuna bir madde ekiiyen 
Kanun 
Hâkimler Kanunu 

Memurin Kanununa-'ekli Kanun 

Arazi ve Bina vergileri ile bun
lardan alınacak iktisadi Buhran 
Vergisinin Vilâyet Hususi İda
relerine devri hakkında Kaımn 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

Muvakkat maddesinin son fıkrası 

29 ncu maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin son fıkrası 

1 ve 2 nci maddelerinin 
lige ait hükümleri. 

emekli-

7 nei maddesi. 

15 nci maddesi. 

8 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

72 ve 73 ncü maddeleri ile 11 nci 
maddesinin bu kanuna uymıyan 
hükmü. 
3 ncü maddesmin emekli, dul ve 
yetim aylıklarına ve tazminata ait 
hükümleri. 

69 ncu maddesi ile 79 ncu mad
desinin (d) fıkrası ve 80 nci mad
desinin emekliliğe »ait hükmü. 
1 nci maddesinin emekliye ayırma
ya ait hükmü. 
14 ncü maddesi. 
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Kanunun 
Tarihi Sayısı 

25) 16 . 3 .1936 2919 

26) 29 . 5 .1936 2996 

27) 29 . 5 .1936 2997 

28) 8 . 6 .1936 3007 

29) 9 . 6 .1936 3017 

30) 10. 6 .1936 3023 

31) 12. 6 .:«36 3045 

32) 4 . 6 . 1 9 3 7 3201 

33) 4 . 6 . 1 9 3 7 3202 

34) 4 . 6 .1937 3204 

35) 30 . 5 .1938 3407 

36) 3 . 6 . 1 9 3 8 3424 

37) 10. 6 .1938 3433 

38) 17. 6 .1938 3460 

39) 24 . 6 .1938 3485 

3 : 103 7.6.1949 O 

Adı 

Memurin Kanununun bâzı mad
deleri ile buna müzeyyel olan 
1777 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında 
Kanun. 
Maliye Vekâleti Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun 
Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkında Kanun 
Kültür Bakanlığına bağlı Ertik 
Okulları öğretmenleri hakkında 
Kanun. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Ka
nunu 
istanbul ve izmir Limanlarının 
sureti idaresi hakkında Kanun 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası Teşkilât ve Orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyele
ri hakkında Kanun 
Emniyet Teşkilâtı Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu 

Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu 
ilk Tedrisat Müfettişlerim 
Muvazenei Umumiye içine alın
masına dair Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkında Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle ku
rulan iktisadi Teşekküllerin Teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri 
hakkında Kanun. 
Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun 
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: 2 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

3 ncü maddesinin emekliye ayrıl
ma ve ayırmaya ve emeklilik 
hususlarına ait hükmü. 

Geçici 3 ncü maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 
Geçici 1 nci maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 

2 nci maddesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

81, 82, 85 ve 86 nci maddeleri. 

22 nci maddesi. 

11 nci madesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

56 nci maddesinin, son bendi ile 
57 nci maddesi. 
55 - 69 ncu maddeleri ile 70 nci 
maddesinin 3 ve 4 işaretli bend-
leri. 
3 ncü madesinin 2 nci bendi. 

5 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 
8 nci maddesi. 

Muvakkat maddenin (e) bendi. 

11 nci maddesi İle 5131 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi. 



B : 103 7.6.1949 O : 2 
Kanunun 

Tarihi Sayısı 

6 .1938 

6 . 1938 

5 . 1939 

6 . 1939 

6 .1939 

3486 

3492 

3613 

363J 

3653 

6 .1939 

1 .1940 

5 .1940 

3656 

3779 

3835 

12.1940 

6 .1941 

3944 

4060 

12.1941 

12.194! 

6 .1942 

4157 

4161 

4274 

Adı 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

Denizaltı sınıfı mensuplarına ve- 9 ve 10 ncu maddeleri. 
rilecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez 6 ncı maddesi. 
Bankası Kanununun bâzı hü
kümlerini değiştiren Kanun 
Münakalât Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanun. 

Devlet Denizyolları ve Devlet 
Limanları işletme Umum Mü
dürlüklerinin Teşkilât ve Vazi
felerine dair Kanun. 
Yalova Kaplıcalarının İşletmesi 
ve kaplıcaların inkişafı işlerinin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletine bağlı hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekküle devri hakkın
da Kanun. 
Devlet Memurları Aylıklarının 24 ncü maddesi. 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanun 

3 ncü maddesinin Denizyolları VÖ 
Limanları Emekli Sandığına ait 
hükmü. 
17 ve 18 nci maddeleri 

14 ncü maddesinin emekliye ait 
hükmü. 

Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka
nun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunda bâzı değişiklikler icrası
na ve vatanî hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılması
na dair Kanun 
Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı Memurları Teşkilâtı hak
kında Kanun 
% 5 faizli Hazine Tahvilleri ih
racına dair Kanun 

Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin Biriktirme ve Yardım San
dığı hakkında Kanun 
Maaş Kanununa ek Kanun 

Köy okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanunu 

11 nci maddesi. 

Vatani hizmet tertibinden bağla
nan maaşlara zam yapılması hak
kındaki 2 nci maddesi dışında ka
lan hükümleri. 

5 nci maddesi ile 13 ncü maddesi
nin emekliye ayırma ile ilgili 
lükmü. 
2 nci maddesinin bu kanunun ge* 
cici 2, 3 ve 5 nci maddelerinde ge
çici olarak çalışmaları kabul edi
lenler dışında kalan emekli san
dıklarına ait hükmü. 
1 nci maddesinin (b) ve (c) fık
ralarının bu kanuna uymıyan hü
kümleri. 
9 ncu maddesi ile bu kanuna ay
kırı hükümleri. 
65 nci maddesi. 
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Kanunun 
Tarihi Sayısı 

53) 5 . 7 .1943 4454 

54) 9 . 7 . 1 9 4 3 4459 

55) 1 4 . 7 . 1 9 4 3 4464 

5ü) 14 . 7 . L943 44Ö6 

57) 16. 7 .1943 4467 

58) 13 . 9 .1943 4489 

59) 24. 1 .1944 4517 

60) 2 1 . 6 .1944 4598 

61) 2 1 . 6 .1944 4600 

î : 103 7.6.1949 O 

Adı 

Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Ka
nunu. 
Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Me
murları Teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
Memurini Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 
1683 sayılı Kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olan tekaüt ve yetim ay
lıkları ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hakkında 
Kanun 
Mamak Gaz Maske Fabrikasının 
Millî Müdafaa Vekâletine devri 
hakkmda Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
2424 ve 3822 sayılı Kanunlarda 
değişiklik yapılması ve bu ka
nunlara bâzı hükümler ilâvesi 
hakkında Kanun 
Yabancı memleketlere gönderile
cek memurlar hakkında Kanun 
Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün kaldırılması ve 
vazifelerinin Devlet Denizyolla
rı ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne verilmesi hakkın
da Kanun. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Maaşlarına dair 3661 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Ka
nun. 

: 2 
Kaldıralım madde, fıkra ve 

hükmü 

50 nci maddesi ile 41 nci maddesi 
nin emeklilik ile ilgili hükmü. 

16 nci maddesinin emekli sandı
ğına ait hükmü. 

Vatani hizmet tertibinden bağla
nan aylıklara ait 4 ncü maddesi 
dışında kalan maddeleri. 

4 ncü maddesinin hizmetlilerinin 
emeklilik işleri için 3575 sayılı 
Kanuna atıf yapan hükmü. 
3 ncü maddesi. 

2 nci maddesinin (a) fıkrasının 
fiilî hizmete ait hükmü. 
3 ncü maddesi. 

8 nci maddesinin emekli ikrami
yesinin vergi ve tevkif ata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

4 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine atıf ya
pan hükmünün emekli ikramiye 
yesine ait kısmı. 

- * 8 4 -



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

62) 2 1 . 6 .1944 4601 

63) 10. 7 .1944 4609 

64) 17. 7 .1914 4620 

65) 17. 7 .1944 4621 

6C) 13 7 .1944 4'.23 

'O'1') 3 8 .19W 4644 

68) 3 . 8 . 1 9 4 4 4648 

69) 15 . 1 .1945 4697 

70) 13 . 6 .1945 4759 

71) 27 . 6 .1945 4772 

: 103 7.6.1949 O 

Adı 

Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3779 numaralı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun. 
Devlet Memurları Aylıklarımı 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka
rnın un 18 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair olan Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 3173 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
Bankalar ve Devlet müessesele
ri Memurlan Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun. 
Yer sarsıntısından evvel ve son
ra alınacak tedbirler hakkında 
Kanun. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna ek Kanun 

Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
ek maddelerin çıkarılmasına dair 
Kanun 

Şirketi Hayriyeııin satınaknma-
sma dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkında Kanun. 
tiler Bankası Kanunu 

tş Kazaları ile Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortalan Ka
nunu 

— 486 — 

: 2 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

3 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine atıf ya
pan hükmünün emekli ikramiye
sine ait kısmı. 

1 nci maddesinin son fıkrasının 
900 sayılı Kanuna atıf yapan 
hükmü. 

10 rıcu maddesinin emekli ikra
miyesinin vergi ve tevkif ata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

8 nci maddesinin emekli ikramiye
sinin vergi ve tevkifata tâbi olma
dığına dair hükmü. 

28 ve 29 ncu maddelerinin emek-
lij dul ve yetimlere ait hükümleri. 

6, 7 ve 8 nci maddeleri ile geçici 
2, 3, 4, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 
geçici 5 nci maddesinin emeklili
ğe ait hükümleri. 
Millî Korunma Kanununun bu ka
nunla değiştirilen 6 nci maddesi
nin (XI) nci ve (XII) nci bent
lerinin emeklilikle ilgili hüküm
leri. 
5 nci maddesi ile Sözleşmenin 4 ncü 
maddesinin bu Kanuna uymayan 
hükümleri. 
24 ncü maddesi.. 

83 ncü maddesinin bu kanuna uy
mayan hükümlerim 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

72) 21.12.1945 4805 

73) 21.12 .1945 4806 

74) 21.12 .1945 4807 

75) 29. 5 .1946 4910 

76) 13. 6 .1946 4936 

77) 14. 6 .1946 4947 
78) 28 .12 .1946 4988 

79) 28.12.1946 4989 

80) 28.12.1946 4990 

81) 28 . 12 .1946 4992 

: -403 7.6.1949 O 

Adı 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Ka
nun. 
Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 sayılı Kanunda 
ve gedikli subay maaşlarında 
değişiklik yapılması ve aylıkla
rından % 5 emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 
Kanun. 
Üniversiteler Kanunu. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanunu. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunla buna ek 
4644 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun. 
Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı 
Kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları
na zam yapılması hakkında Ka
nun. 
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: 2 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

4 neü maddesi. 

3 neü maddesi. 

3 neü maddesinin 4805 sayılı Ka 
nunun 4 neü maddesine atıf ya
pan hükmü ile 4 neü maddesinin 
son fıkrasının 4598 sayılı Kami
limi 8 nci maddesinin emekli ik
ramiyesine atıf yapan hükmü. 
L7 nei ve geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri. 

66 ncı maddesi. 

Geçici 7 nci maddesi. 

2 nci maddesi ile 3 neü maddesi
nin emekli kesenekleri ile -emekli 
aylıklarının hesabında esas tutu
lacak aylık aslına ait hükmü. 

2 nci maddesinin emekli kesenek
leri ile emekli aylıklarının hesa
bında esas tutulacak aylık aslına 
ait hükmü. 
3 neü maddesinin emekli kese
nekleri ile emekli aylıklarının he
sabında esas tutulacak aylık as
lına ait hükmü. 

1 nci ve 4 neü maddelerinin vata 
m' hizmet tertibinden bağlanmış 
aylıklarla ilgili olanlar dışında 
kalan hüküm ve maddeleri. 



82: 

83) 
84) 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı 

4 . 9 .1947 5129 

22 .12 .1947 
30. 1 .1948 

5142 
5166 

85) 10 . 7 . 1Ö48 5250 

Adı 

Köy Enstitüsü mezunu öğret
menlerle Köy sağlık memurları
nın geçimlerini düzenlemek üze
re 3803, 4274 ve 4459 sayılı Ka
nunlara ek Kanun 
1757 sayılı Kanuna ek Kanun 
Özel İdarelerden aylık alan ilko
kul öğretmenlerinin kadroları-
r,ın Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında Ka
nun 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

nci maddesinin emeklilik sandı-
ile ilgili hükmü. 

nci maddesi. 
ncî maddesi. 

4 ncü maddesi. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
135 nci maddesindeki: 
Emekli ve dul aylığı alanlara çocuk zammı 

verilmesine dair olan 28 . XI I . 1946 tarihli 
ve 4992 sayılı Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri
nin kaldırıldığını beyan eden, 81 sıra numara
lı fıkranın tayyedilmesini teklif ederiz. 

Çorum Niğde Niğde 
II. İlgaz V. Sandal II. Ulusoy 

Niğde Balıkesir 
Şükrü Süer Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN —. Komisyon ne diyor? 
Hükümet ne diyor? 
MALÎYE BAKANI İSMAİL KÜSTÜ AK

SAL (Kocaeli) — İltihak etmiyoruz. 
Efendim, arkadaşlar tarafından verilen 

takrir, halen emeklilere verilmekte olan oçcuk 
zamlarının devanı etmesi hakkındadır. Bu iş 
daha evvel de burada mevzuu müzakere olmuş 
ve kabul edilmemiştir, bu hususta Hükümetiniz 
noktai nazarını arzetmiş bulunuyor. 

Bunda bir defa esas şudur; biz bu sistemle 
bütçeden tamamen ayrılıyoruz. Bugün emekli
ler bütçe .sistemi içinde olduğu için emeklilere 
de bu çocuk zammı kabul edilmiştir, fakat bu 
kanunla bu sistemden ayrılıyoruz. Evet anlıyo
rum arkadaşların haklı bir endişeleri var; ço
cukları olan ve halen çocuk zammı alan emek
lilerin bu kanun çıktıktan ve çocuk zamları 

kesildikten sonra halen almakta olduklarını ala-
mıyacaklarmı veya pek az bir zamma mazhar 
olacaklarını düşünüyorlar. Ve bunu önlemek 
için bir arkadaşım bir takrir verdi. Orada ha
leni emekli aylığı alan emeklilere verilmekte 
olan çocuk zammının yine verilmesini istedi. 
Halbuki bu kanunla bağlanacak aylık bu gi
biler için % 10 dan aşağı olamaz, diye bir hü
küm tazammun eden bir önergeyi kabul etmiş 
bulunuyoruz. O takdirde arkadaşlarımızın bu 
endişeleri, yani bu kanunla evvelkine nazaran 
daha az bir para geçecek gibi endişeleri de za
il olmuş oluyor. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ K. BAŞKANI SAİT AZMİ FEYZl-

OĞLU (Kayseri) — Arkadaşımızın endişelerine 
mahal yoktur, bunun için komisyon muvafakat 
etmemektedir. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka-
daşlar, Hükümetin yaptığı hesap tatminkâr 
değildir. Ben bu işten anlamam. Fakat anlıyan 
arkadaşlarım ve dışardaki halk tabakası bunu 
uzun mektuplarla yazdılar ve hattâ Meclise 
kadar geldiler, anlattılar bugün halk efkârın
da şöyle bir zihniyet vardır. Mademki bir prim 
esasına göre emekli sandığı yapılıyor, memur
lara emekli hakları eskisinden daha fazla veri
liyor. bunu bilmekle beraber vatandaş, bir 
nokta üzerinde duruyor; ben bir mfcnur olarak 
hayatımda yıprandım, bend«n Gtelir Yergisi 
alıyorlar, hem de bizi çocuk zammından mah-
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B : 103 7 .6 
rum ediyorlar, diyorlar siz ne kadar para ek
lediğinizi söyleseniz de vaziyetimiz budur diye 
ısrar ediyorlar. Emekliler çocuk zammı olan 
beş liranın kesilmesini istemiyorlar. Çocuk pa
rası bizde kalsın, beş liramıza bundan sonra ek
lediğimiz kısım ne ise onu veriniz bu şekilde 
tatmin edilmiş olalım, diyorlar. Ben bu hesa
bın içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Hü
kümetin % 10 fazla emekliye para vereceğiz 
sözünü kâfi buluyorum çocuk zammından is
tifade edecekler azdır çünkü emeklilerin ekse
risi vaşlıdır. Avrıca birçok aileler vardır ki bu 
paraları kumbaralara atarak çocuklarının tah
sil parasını biriktiriyorlar, eksiklerini alıyorlar 
aile bütçesi bunun üzerine müessestir, tasarruf 
esası buna £Öre hazırlanmıştır, her çocuk bili
yor ki kendisi için babasına Hükümet (5) lira 
verivor. aiVde bütçesini buna göre tanzim et
tiğinden Yüksek Samahatinizi rica eder. Bu 
takririni i 7i kabul buvurm anızı rica ederiz. 

rtEcîcî KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOfİLU (Kayseri) — Bakanın izah
larına ilâve edecek bir şeyim yoktur. Bu 2,5 - 3 
milvon lirabk bir tahsisat artırılmasını icabet-
tıroeektir. eğer bu teklif kabul edemez ise 
% 10 dan eksik olmamak üzere bir zam tekli
fi, sayın Bakanın da sövlediği gibi huzurunu
za arzedeeeğiz. Eskiden kendilerine çocuk zam
mı verilmiş olanlar bu suretle tatmin edilmiş 
oluyorlar, îlga edilenler mevanmda bu mad
deyi çıkarırsak emekli sandığına devamlı ola
rak külfet yüklemiş oluruz, doğru değildir. 

VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — İmzamız 
var, söz alabilir miyiz? 

BAŞKAN — Bnvurun, kısaca ifade ediniz. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kavseri) — Takrirde 

elli imza olursa elli kişi de konuşabilir mi? 
BAŞKAN — Hayır. 
VEHBÎ SARTDAL (Devamla) — Bu öner

ge birinci müzakerede reye sunuldu ve hemen 
eşit oy almıştı. Ayağa da kalktık, arada birkaç 
rey farkı vardı. Bu ikinci müzakerede arkada
şımıza. beraber aynı maksatla bir önerge daha 
sunmuş bulunuyoruz. Emeklilere verilmekte 
olan beş lira bir çocuk zammı var. Bu çocuk 
zammı meselesi bir prensip meselesidir. Bunu 
kesmiyelim arkadaşlar. 

Şunu arzedevim ki Avrupa Memleketlerin
de çocuk doğduğu vakit derhal nüfus idaresi 
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onun eline bir tasarruf cüzdanı verir. Bu ta
sarruf cüzdanına ya belediye ya devlet bu beş 
liranın daha üstünde bir değerde para yatırır. 
Önergemizin kabulünü rica ederim. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; demin de arzettim, 
bu çocuk zammı yeni girdiğimiz sistemin esasına 
uygun düşmez. Hükümet yeni tasarıyı teklif eder
ken bütçeye yapacağı akisleri derpiş etmiştir. 
Çocuk zammını kabul ettiğimiz takdirde yeni gir
diğimiz esasla kabili telif olmıyan bir yola girmiş 
olacağız. Bunu Sayın Sandal'da teslim eder. 

îkincisi; daha evvel tutulan hesapları altüst 
eder ve bütçeye külfet tahmil eder mahiyettedir. 

Sonra bir de garanti veriyoruz. Çünkü arka
daşlarımızın endişesi şu olacak; yapılan zamma 
rağmen mütekaitlerin eline çocuk zammı kesildik
ten sonra, şimdi almakta olduklarından daha az 
para geçeceğidir. Bunu karşılamak üzere bir ar
kadaşım tarafından verilen bir önergeyi kabul 
ediyoruz ve müteakitlere yapılan zam her halu 
kârda % 10 dan aşağı düşmiyecektir. Bunu temi
nat altına alıyoruz. Bununla zannederim maksat 
hâsıldır. 

BAŞKAN — Maksat hâsıldır diyorlar; öner
genizde ısrar ediyor musunuz?. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bence maksat 
hâsıl deŞildir, önergemiz reye konsun. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz ve arkadaşlarının 
önergesini nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Otuz yedinci kısım 
Geçici hükümler 

A) Devir muameleleri 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Aşağıda yazılı Emek

li sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve 
tahvilâtı, menkul ve gayrimenkul bütün malla
rı, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter 
-e belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunur. 
Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka

dar olan muameleleri gösterir şekilde hazırla
nacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerek
li müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır: 

a) 20 . ITI . 1936 tarihli ve 2921 sayılı Ka
nunla kurulu; İnhisarlar Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı; 
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b) İ5 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka

nunla kurulu; Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt 
Sandığı; 

c) 4 . VI . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanu
nun 55 nci maddesiyle kurulu; Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt San
dığı; 

ç) 24 . VI . 1938 tarihli ve 3492 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesiyle kurulu; Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt San
dığı; 

d) 2 . VII . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Ka
nunla kurulu; Belediyeler ve iller Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı; 

e) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Ka
nunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurumları Me
murları Emekli Sandığı; 

f) Türkiye Emlâk, Kredi Bankası Emekli 
Sandığı; 

4085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde ya
zılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle 
diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere da
yanılarak evvelce fiilî hizmet müddetlerine ek
letmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı 
olarak Belediyeler ve iller Bankası Memurları 
Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan 
tahsil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili beledi
yelere devrolunur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 28 . V . 1934 tarihli 
ve 2454 sayılı Kanunla kurulu (Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme Umumi idaresi Me
murları Tekaüt Sandığı) mn adı (Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı) olarak değiştiril
miştir. 

Sözü edilen işçiler Emekli Sandığı, bu ida
renin; 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ilgi-
lendirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçi
lerinin, 2454 sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırılan 
ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik mua
melelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrıl
mış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve 
yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim ay
lıklarını ödemek üzere ilgililerin müktesep hak-

. 1949 Ö : 2 
lan ihlâl edilmiyecek şekilde özel bir kanunla 
işçi sigortalarına devredilinceye kadar geçici 
olarak çalışmasına devam eder. 

Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcut
ları ile alacak ve borçları aşağıda gösterilen 
şekilde tasfiyeye tâbi tutulur: 

a) Geçici 1 nci madde gereğince hazırla
nacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre ida
renin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğiyle ilgilendirilecek memur ve hizınetlileriyle 
(işçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçi
lerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paraları 
ayrı ayrı tesbit edilir; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan, memur 
ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunan
ların bu kanunla yapılan zamlariyle birlikte 
onar yıllıkları hesaplanır; 

c) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle 
alacaklarından, borçlan ve (a, b) fıkralarında
ki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) 
fıkrasında gösterilen keseneklere nispet edile
rek ikiye ayrılır; 

ç) Yukarıki (a), (b) ve (c) fıkralarında 
gösterilen paralardan, memur ve hizmetlilere 

ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğına ve işçilere ait miktar da (işçiler Emekli 
Sandığına) devrolunur; 

d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış 
borçlanmaların bakiyeleri, yukarıki hesaplaş
malara dâhil edilmiyerek bunlardan memur ve 
hizmetlilere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığına ve işçilere ait bulunanlar da 
(işçiler Emekli Sandığına) devrolunup bura-
' arca tahsillerine devam edilir; 

e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve 
borçlarının ödenme işleri o Sandığa izafetle 
işçiler Emekli Sandığı) nca yapılır. 

Yukariki fıkralar yereğince yapılan devir ta
rihinden itibaren 6 ay sonunda teknik bir he
saplaşma yapılarak buna göre her iki Sandığa 
ayrılan miktarlarda fark görülürse fazla almış 
olan Sandık, bu farkı % 4 mürekkep faiziyle di
ğer Sandığa öder. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (2) nci maddenin (b) fıkrasının (2) 

nci satırındaki (bu kanunla) sözünün (4992 sa
yılı Kanunla) şeklinde değiştirilmesini teklif 
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ederim. I 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muvafakat edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu tashih ile maddeyi oyunuza | 
sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE a. — 26 . I .1939 tarihli 
ve 3575 sayılı Kanunla kurulu (Askerî Fabrika 
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) yle ilgili hiz
metlilerin; kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile 
karşılıkları ve <:/c 4 mürekkep faizi, ayrıca me
mur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olan
lar ile yine bu sınıfa dâhil olanlardan ölmüş olan
ların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar bağlanmış aylıkların bu kanun
la yapılan w,»«a-iyle birlikte on yıllığı, (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devrolunur. 

Hizmetlilere ait borçlanmaların bakiyeler 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına dev
redilerek oraca tahsillerine devam edilir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa 
dâhil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bü
tün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 
sayılı Kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin 
yardım işlerini tedvir etmek üzere - ilgililerin 
müktesep hakları ihlâl edilmiyeeek surette özel 
bir kanunla işçi sigortalarına devrolununcaya 
kadar - 3575 sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırı
lan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak 
çalışmasına devam eder.. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (3) ncü maddenin (6) ncı satırındaki 

(Bu kanunla) kaydinin (4992 sayılı kanunla) 
şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri") — Komisyon mu
vafakat ediyor. | 
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BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile oyunuza 

sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklardan kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla 
yapılacak toptan ödemeler, bu kanunun esasları
na göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. _ 14 . T . 1933 tarihli 
ve 2097 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle kurulu 
(Vilâyet Hususi idareleri Tekaüt Sandığı); 
(Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) 
adı altında ve 1683 sayılı Kanun hükümlerine 
göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarının 
ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hüküm
lere göre çalışmasına devam eder. 

Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı me
mur ve hizmetlilerinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar geçen ve kesenekleriyle kar 
şılıkları geçici 1 nci maddenin (D) işaretli fıkra
sında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt 
Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına devredilecek olan fiilî ve itibari hiz
met müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra geçecek'hizmet müddetlerine eklenmek su
retiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığıyle ilgilendirilirler. 

Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur v 
hizmetlileriyle kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait 
kesenek karşılıkları (özel İdareler Zat Maaşları 
Sandığı) tarafından ödenir. 

Özel İdarelerle yukarda yazılı belediyeler 
memurlarndan; kaldırılan hükümlere göre borç
lanmış olanların borçlarından yapılan tahsilâı 
ile borç bakiyeleri ilgili özel idare ve belediyelere 
devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelere göre yapılacak devir muamelelerinin 
kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müd
det içinde tamamlanacağı Maliye Bakanlığı ile 
sandıkların bağlı bulundukları Bakanlıklarca 
birlikte tesbit olunur. 

— 490 — 



Ö : 103 7 .6 
I)evir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamla
nır. 

•Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hiz
metlileri, devrin sonuna kadar (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığının memuru olarak ve al
makta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde 
çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Kaldırılan sandıkla
rın memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geç
mek istiyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak 
şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulun
dukları kurumların kadrolarına, almakta ol
dukları aylıklarla, tereihan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında 
veya kurumlarda bir vazifeye almmıyanlara ve
ya geçici 0 ncı madde gereğince devir işlerin
de çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık 
ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) San
dığınca tam olarak ödenir. 

.İMA Ö : 3 
Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez VC 

bunlar için karşılık da verilmez. 
Bu müddet içinde kurumlarda aylık veya 

ücretli bir vazifeye tâyin edilenleri mütaakıp 
ay ücretleri ödenmez. 

Yukarda sözü geçen memurlardan fiilî hiz
met müddetleri (25) yılı doldurmamış ve emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bu
lunanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan iste
diklerinde her hizmet yılı için; kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları üc
retleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, 
emeklilik hakları tasfiye olunur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Komisyon, komisyona verdiğimiz maddeleri 
tetkik buyurun, intaç ederek getirmeye gayret 
edin. Saat 17,15 de Devlet Ömek çiftliklerini ko
şacağız, ondan sonra bu maddeleri konuşacağız, o 
vakte kadar intaç edilmesini rica ederim. 

15 dakika birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl). 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunöeli), Sedad Pek (Kocaeli), 

>*•» 

BAŞKAN — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar; vermiş olduğum bir önerge 
ile Yüksek Başkanlığın Pazartesiden evvel ta
til yapmak rivayetine göre sorularımızın ne gün 
konacağını sorduk. Yüksek Meclis buna karar 
verdi. Kanunların konuşulmasından sonra ^oru 
önergeleri cevaplansın dendi. Pazartesiden ev
vel tatil yapılması icabı varsa soru önergeleri
mizin en sonunda gündeme alınmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge başkanlıkça tetkik edilip arzedilecektir. 
kendilerinin intizarda bulunmasını rica ederim. 

Gündemimiz birinci defa görüşülecek işleri 
meyanmda Albay ismail Hakkı Seskir'in affı
na dair tasarı vardır. Tasvip buyurulduğu tak
dirde bunun yeğlikle görüşülmesini oyunuza su
nacağım. (Yarın, yarın sesleri). 

Yarma tehirini mi tensip ediyorsunuz? (Evet 
sesleri). 

Yarma bırakıyoruz. 
3. — Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Ka

nunu tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/483) [1] 

[1] 249 a ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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FASKAN — Tasarının görüşülmesine başlı

yoruz. ivediliği vardır. Yeğlikle görüşülmesi ön
ce karar altına alınmıştı. 

Bir ve ikinci maddeler kabul olunmuştu. 
Şimdi üçüncü maddeden okunmasına başlıyo
ruz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü bir genel müdürün 
idaresi altında merkez kuruluşu ile merkez dı
şında işletme müdürlüklerinden ve merkez atel-
yesinden teşekkül eder. 

Genel Müdürlüğün merkez kuruluşu iki ge
nel müdür yardımcısı ve uzman müşavirlerle 
aşağıki dairelerden ibarettir : 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
2. Hukuk Müşavirliği; 
3. Tarla Ziraati İşleri Müdürlüğü; 
4. Hayvancılık işleri Müdürlüğü; 
5. B&nçe Kültürleri Müdürlüğü; 
G. Makine işleri Müdürlüğü; 
7. Ekonomi ve Dağıtma işleri Müdürlüğü; 
8. Levazım Müdürlüğü; 
9. özlük İşleri ve Evrak Müdürlüğü; 

10. Genel Saymanlık Müdürlüğü. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük 
Yönetim Komisyonu, genel müdürün başkanlığı 
altında genel müdür yardımcıları, hukuk müşa
viri, Teknik Daire müdürleri ve Genel Sayman
lık müdüründen teşekkül eder. 

Bu komisyon : 
a) Genel Müdürlüğün işletme kurma veya 

mevcut kurumları ve işletmeleri tasfiye etme 
tekliflerini; 

b) Kanun, tüzük, yönetmelik, iş program 
ve plânı, kadro ve bütçe tasarılarını; 

c) Satış fiyat ve şartlarına ilişkin esasları; 
d) On bin liradan yukarı alım, satım, yap

ma, yaptırma, keşfettirme ve bunlara benzer 
diğer işleri ve yıllık on bin liradan yukarı ki
raya verme ve kiralama işlerini, mukavele te
minatlarının geri verilmesi veya irat kaydı hu
suslarını ; 

e) Konutların kira bedellerinin teshirine 
mütaallik genel müdürlük tekliflerini; 

f) 10 ncu madde gereğince yapılacak vaz

geçme, kayıt sildirme, sulh olma ve sozİeşmti 
tadili tekliflerini; 

g) Tüzükle belirtilecek diğer işleri inceler 
ve bir karara bağlar. 

a, b, ve c bentlerinde yazılı hususlarla yüz 
bin lira ve daha yukarı alım, satım, yapma, yap
tırma, keşfettirme ve benzeri diğer işlere ve yıl
lık tutarı yüz bin lira veya daha yukarı olan 
kiraya verme ve kiralama işlerine ve bunlara 
mütaallik sözleşme teminatlarının geri veril
mesi veya irat kaydı hususlarına mütaallik 
kararlar ancak bakanın onaması ile olur. 

Komisyon, kararlarından sorumludur. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Genel Müdürlük Disip
lin Kurulu genel müdür yardımcılarından biri
nin başkanlığı altında teftiş kurulu başkanı, hu
kuk müşaviri ile özlük işleri ve evrak müdürü 
ve ilgili daire müdürlerinden teşekkül eder. 

Bu kurul tâyinleri genel müdürlüğe ait me
murların disiplin işleriyle meşgul olur. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına ait olan me
murların disiplin işleri Bakanlık Disiplin Ko
misyonunda görülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ALTINCI MADDE — Genel Müdür ile yar
dımcıları ve uzmanları Tarım Bakanının 
teklifi üzerine müşte*rek karar ile tâyin olunur. 

Altıncı ve daha yukarı derecedeki memurlar 
genel müdürün teklifi üzerine Tarım Bakan
lığınca, bunun dışında kalan memur ve hizmet
liler genef müdürlükçe tâyin olunurlar. 

Genel saymanlık müdürü ve sorumlu say
manlar ile saymanlık memurları Maliye Bakan
lığınca tâyin olunurlar. Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü mü
fettişleri; Genel Saymanlık Müdürlüğü ile so
rumlu saymanların muamele ve hesaplarını tef
tiş ve tahkik etmeye yetkilidirler. Ancak bun
ların işten el çektirilmeleri Maliye Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

İşletmelerde çalıştırılacak olan daimî ve ge
çici mahiyetteki çeşitli hizmetliler Genel Müdür
lükçe belirtilecek esaslara göre İşletme müdür-
eri tarafından tâyin olunabilir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YEDÎNCÎ MADDE —Genel Müdürlüğün 
merkez ve işletmelerdeki görevleri tüzük ile 
belirtilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

SEKÎZÎNOÎ MADDE — Genel Müdürlük, 
merkez ve taşradaki her çeşit dâvalarla icra 
işlerini kovuşturmak ve sonuçlandırmak için 
sözleşmeli avukat çalıştırabilir. 

Dâva vekili erinin mahkemelere kabul edil
dikleri yerlerde zaruret hâsıl olursa bunlar da 
çalıştırılabilir. 

Genel Müdürlük avukatı veya dâvavekili 
bulunmıyan yerlerde ve zamanlarda bunlara ait 
görevleri idarenin o yerdeki en yüksek üstü ve
ya görevlendireceği memur yapar. Bunların da 
bulunmadığı yerlerde bu görevler, Tarım Ba
kanlığının müsaadesivle o yerde Bakanlık kuru
lusunda bulunan diğer memurlar tarafından ya
pılabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük 
Hukuk Müşaviri ve Avukatı hakkında 8 .1 .1943 
tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 17 nci maddes* 
uygulanır. îdareee kullanılan sözleşmeli avukat 
ve dâva vekilleri bu hükme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ONUNCU MADDE — On bin liraya kadar 
(On bin lira dâhil) bir idare alacağı veya bu 
değerdeki bir hak veya menfaat için mahkemeye 
veya icraya müracaatta veyahut böyle bir alacak. 
hak ve menfaat dâva veya icra yolu ile takip 
olunmakta iken takibata devam etmekte veya 
takibin idare aleyhine neticelenmesi halinde 
yüksek dereceli mahkeme ve mercie baş vurma
da bir fayda umulmazsa müracaattan veya ta
kipten vazgeçme emri vermeye ve dâva veya icra 
kaydını sildirmeye veya böyle bir işin sulh yolu 
ile hallinde menfaat görüldüğü takdirde bu 
bapta anlaşmalar yapmaya, yahut sözleşmeler-
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de idare menfaati gerektirirse yukarda yazılı 
miktarda bir hakkın tanınmasını veya menfaatin 
terkinini tazammun eden tadiller icrasına genel 
müdürün teklifi üzerine Tarım Bakanı yetkilidir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaattan 
veya takipten vazgeçmek, sulh olmak veya söz
leşme tadillerinde bulunabilmek için Danıştaym 
muvafık mütalâası üzerine Tarım Bakanlığınca 
kararname alınması sattır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapıl
masına tevessül edilmiş olsa bile ilgililerin kanu
ni müddetlerinin dolması yüzünden hakkın düş
mesine mâni tedbirler almaları mecburidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
mistir. 

Döner Sermaye 
ON BÎRİNCÎ MADDE — Birinci ve ikinci 

maddelerde yazılı işlerden tohum ve hayvan üret
me, fidan yetiştirmek maksadı ile işletmeler kur
maya; işletmelerin ilk tesis giderleriyle (îdare 
binaları, memur meskenleri ve işletmeler dışın
daki dağıtma tesisleri hariç) işletme ile ilgili 
tesis, ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, imalâtha
ne ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurula
cakların işletilmesiyle ilgili her türlü giderlerle 
her nevi iptidai madde, tohum, hayvan, fidan, 
menkul eşya, makine, malzeme, nakil vasıtaları 
ve yedek malzemeyi satmalma, kiralama, nak
liye, sigorta ve benzeri giderlere ; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım 
merkezlerine yollama giderlerine ; 

Amortisman bedellerine ve işletmeden müte
vellit tamir giderlerine; 

Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve 
24 ncü maddeye göre verilecek fazla çalışma üc
retlerine 

Harcanmak üzere genel müdürlük emrine 120 
milyon lira döner »sermaye verilmiştir. 

Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde 
otuz beşinden fazlası gayrimenkule yatırılmaz. 

BAŞKAN — Yüregir. 
AHMET ERMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Efendim, 11 nci maddenin 4 ncü fıkrasında 
(Harcanmak üzere Genel müdürlük emrine 120 
milyon lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde 
otuz beşinden fazlası gayrimenkule yatırılamaz) 
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hükümlerinde bendeniz geniş bir salâhiyet ve
rildiğini sezdim. Ve hudutsuz bir iş yapılmak
tadır.. Ve aşağı yukarı 120 milyon döner ser
maye kabul edersek 40 - 45 milyona kadar bu 
müdürlük gayrimenkul alacaktır; arazi, bina 
falan. 

Malûmu âliniz döner sermayenin örneğini 
dillere destan olan Orman işletmelerinde işitip 
duruyoruz. Saraylar yaptılar diyorlar, köşkler 
kurdular diyorlar. Hattâ haralarında mermer 
binalar yaptılar ki, bunların biri de bizde Mer
cimek Köyündedir. Bu köyde bir ciltlik bina
sı yapıldı ki, mermer kaplamalı, döşemelidir. 
Binaenaleyh bu döner sermaye yanar sermaye 
gibi bir şey oluyor. Bunun için bir tahdit yap
mak veyahut Bakana bir miktar salâhiyet ver
mek lâzımdır. Çünkü bu gibi salâhiyetler Baka
nın uhdesinde olmalıdır. Onun mesuliyeti al
tındadır. Bu gayrimenkuller de, bilhassa inşaat 
işlerinde, muhakkak surette Bakan haberdar 
olmalıdır. Yoksa böyle hudutsuz bir salâhiyetle 
% 35 e kadar sarf salâhiyeti Umum Müdüre 
veyahut da böyle katma bütçeli bir daireye 
vermek doğru değildir. 

Bendeniz bu itibarla bu fıkranın sonuna bir 
fıkranın eklenmesi hakkında bir takrir veri
yorum. 

Beş bin liradan fazla bu gibi inşaata para 
yatıramaz. Eğer bundan fazla para yatırılması 
ieabederse muhakkak Bakanın tasvibiyle olur, 
denilirse, salâhiyeti Bakana vermiş oluyoruz. 
Umum Müdür beş bin liraya kadar kümes ve 
saire yaptırabilir. Bunu geçti mi. Bakanın tas
vibinden veya onayından geçmelidir. Çünkü 
Bakan Meclisti karşı mesuldür, mesul olan 
Umum Müdür değil. 

Teklifimin kabulünü rica ederim. 
İHSAN YALÇİN (Bolu) -Efendim, döner 

sermayelerin nerelere sarfedileeeğini tâyin 
eden bu maddenin birinci fıkrasında (İdare 
binaları, memur meskenleri ye işletmeler dışın
daki dağıtma, tesisleri hariç) denilmektedir. Bu 
vaziyette döner sermayeden hiçbir para sarf-
edilmiyeeektir. Lüzumu olan bu binaları nere
den yaptıracaktır? Memur meskenlerinden ka
şifleri nedir? Memur meskenleri ilişik kadro
lardaki memurlara mı şâmildir" Yoksa işletme
lerin ameleleri olacaktır, onlara mı yaptırıla
caktır? Memur meskenleri bunun içinde midir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — 

Efendim, şahsını adına konuşacağım, Remzi Yü-
regir arkadaşımın mülâhazalarına arze cevap et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Remzi Yüreğir arkadaşını I I nci maddenin 
sonundaki fıkrayı ele alarak döner sermayeden 
ödenmiş miktarın % 35 inden fazlası gayrimen-
kule yatırılamaz, kaydi üzerinde durdular. Ben
deniz müsaadeleriyle şunu arzedeyim. İşletmele
rin gayrim enkullerini daha ziyade arazi, bu ara
zide kurulacak binalar ve nihayet makineler teş
kil eder. Bendenizin kanaatimce Tarım Komisyo
nu tarafından buraya konmuş olan nispet gayet 
azdır. Aslında nispetin bu miktarın üzerinde ol
ması lâzım gelirdi. 

Bu görüşümü tevsik için, velev yeni kurulacak 
çiftlikler için olsun, bir işletmenin sermayesi hak
kında arzı malûmat etmek isterim, malûmu âlile
ri olduğu üzere, memleketimizde mevcut işletme
lerden mâda, ki, bunlar 22 dir, memleketimizde 
daha 8 işletme kurulması tasavvur edilmektedir. 
Burada verilen malûmata nazaran 40 bin dönüm
lük bir işletmenin maliyeti 2 700 000 liradır. Bu
nun içerisinde bina ve tesislere ayrılan miktar 1 
milyon lira 40 bin dönüm arazi 10 liradan 400 bin 
lira, alet ve makineler, ki, içerisinde atelye ve se-
lökterler de dahildir, bir milyon 800 bin lira ay
rılmaktadır. Şu hale göre bir işletmenin gayri
menkul sermayesi umum sermayenin % 35 nden 
çok fazladır ve nispet Tarım Komisyonu tarafın
dan asgari olarak tutulmuştur. 

Açık arazide kurulacak her hangi bir işletme
de insanların elbette çadırlarda çalışmasını Yük
sek Meclisiniz de kabul etmez. 

İkincisi; asıl işin görülmesi için bir takım te-
s'slere ihtiyaç olduğu aşikârdır. Burada barın
dırılacak olan. işçiler için de bina yapılmasını ta
biî görmek lâzımdır. Binaenaleyh arkadaşımın, 
döner sermayeden' gayrinıenkııllere yatırılacak 
miktarla ı- için t esi) it edilen % 35 in hattâ aşağı 
tutulduğum: kabul etmes: lâzımdır, 

BE KİK KALELİ (Gazianteb) —Komisyon
dan bir sual soracağız. 

ALİ KEMAL YİGLTOGLU (Devamla) ~ 
Komisyon namına değil, sahsım namına arzediyo-
ruır.. 

Ahmet Remzi arkadaşımız 5 000 liraya kadar 
olan inşaatın Bakanlığın onanıma bağlı olmasını 
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istiyorlar. Halbuki bundan evvel kabul edilmiş 
olan 4 ncü maddede iş programının ve on bin li
raya kadar yapılacak inşaatın Bakanın tasvibin
den geçeceği tasrih edilmiştir. Ve arkadaşımın ar
zusu çoktan yerine gelmiştir. Bu itibarla arkada
şımın önergesini geri almasının daha uygun ola
cağı mütalâasındayım. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (İzmir) —• Evvelce kabul edilen mad
delerde, bu gibi sarfiyattan 10 bin liradan faz
lası için vekilin de müsaadesinin alınacağı ve 
buna Yönetim Kurulunca karar verileceği tas
rih olunduğuna göre, burada ayrıca vekilin ve 
sair enin müsaadesi alınır demeye lüzum yoktur. 

% 35 meselesine gelince; hakikaten elde 
mevcut 22 çiftlikten 13 ü Kombinalara ve 11 i 
de Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna ait çift
liklerdir. Hakikaten bunlar çöl denilecek saha
larda bulunan 7-8 sene evvel kurulmuş ve bura
larda çalışan arkadaşlar çadır içinde 2-3 sene 
oturmak ve çalışmak suretiyle araziyi kıymet
lendirmişler, memleketin sıkıntılı zamanlarında 
100 bin tona yakın hububat temin etmişlerdir. 
Şimdi bu çiftliklerde, daha yedinci senelerinde 
bazan amelenin, bazan memurların barınabile
cekleri binalar yapılmış ve yeni yeni esaslı bir 
şekilde kurulmaya başlanmıştır. Binaenaleyh, 
buradaki % 35 kaydı, oradaki hangarlar, tamir
haneler, atelyeler dahil olduğuna göre, az çok 
bu kayıttan daha ileri gidilmemesi için ve asıl 
mütedavil sermayenin müsmir işlerde sarfedil-
mesini temin için konmuştur. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir sual. Madde
de idare binaları hariç, deniliyor. Bu idare bi
nalarını kim yapacak? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMÎ 
KÖKEN (İzmir) —• Katma Bütçeden yapılacak. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Bu teşekkü
lün merkezi şüphesiz Ankara'dadır. Bu böyle 
olduğuna göre, politik mesuliyeti _ /leviyetle 
Bakanda bulunacaktır. Ahmet Remzi Yüregir 
arkadaşımızın, beş bin liradan yukarı sarfiyat 
hakkında Bakanın muvafakati ile alma teklifi
ni ne noktadan encümen uygun görmüyor? Bu 
takdirde bir nevi istişare olursa işler uzar mı 
noktai nazarı hâkim oldu? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (İzmir) —• Salâhiyet verilmezse iş yü
rümez ve işten ümit edilen inkişaf olmaz. Bu 
müesseseler hakikaten muhtelif ahval ve tesira-

tın müşkülâtı içinde çalıştıkları için günü gü
nüne icabeden masrafları merkezden sormak 
ve üç bin, beş bin lira gibi masraflar için mer
kezden izin almak, işleri uzatır. Esasen on bin 
liradan fazla olan işler için Bakanlığın haberi 
oluyor. 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (İstanbul) — 
Bu çiftliklerin durumuna göre, bina işleri, ya
pı işleri plânlaşmıyacak mı? Üç sene, beş sene
ye göre hazırlanmıyacak mı? 

RAHMİ KÖKEN (İzmir) — Programda bu 
hususta malûmat vardır. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Dö
ner sermayenin yüzde 35 şi bu şekilde sarf edi
lecektir. Halen mevcut binaların kıymet itiba
riyle yüzde 35 şi buna dâhil midir ve ne kadar
dır? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (İzmir) — Bunun hakkında bir ista
tistik vardır. 

Efendim, hali hazırda kombinaların elinde 
bulunan arazinin kıymeti 6 milyon lira itibar 
edilmiştir. Yapı ve tesisler 9 milyon lira, de
mirbaş ; 9 milyon 800 bin lira; hayvanlar 8 mil
yon lira, mahsul ve ambarlar mevcudu 7 mil
yon lira, nakit 20 milyon lira, 8 milyon muhte
lif, alacaklar 69 milyon mevcut kıymetler, bun
dan 3 milyon lira borçlar çıkınca 65 milyon li
ra kalıyor. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu: Arazi 
kıymeti 3 milyon, yapı ve tesisler 5 milyon 300 
bin, makine ve demirbaşlar 2 milyon 800 bin, 
hayvanlar 750 bin - hayvan bunlarda daha 
çok -, mahsul ve ambar mevcudu 2 milyon 400 
bin, nakit 750 bin, alacaklar ve muhtelif 865 
biiı, mevcut kıymetler 16 milyon, borçlar 4,5 
milyon lira çıkınca 12 milyon lira kalıyor. Her 
iki teşekkülün yekûnu 85 milyon, kıymetler 
85 milyon lira, kıymetler ve borçlar 7 milyon 
700 bin lira olur, net varlık 77 milyon 808 bin 
lira oluyor. Bu seneki mahsulle beraber bunun 
85 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Yeniden 
8 çiftlik alınacak, bu yeni çiftliklere alet, hay
van alınacağına ve bunlar için işletme serma
yesi lâzım olduğuna göre hesap edilmiştir. Her 
çiftlik için takriben 2,5 milyon lira kurma ve 
işletme sermayesi lâzımdır. Onun için 28 mil
yon, 85 milyon daha 113 milyonu bulacaktır. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Bir şey soracağım. 
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BAŞKAN — Buyurun benden sorunuz. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 65 

milyondan bahsettiler. c/o 30 u 19 buçuk mil
yon lira eder. Bu devredileceklere % 30 dâhil 
değildir. 

BAŞKAN — Maddede döner sermayenin 
ödenmiş miktarının % 35 sinden fazlası gayri-
menkule yatırılamaz deniyor. 

İHSAN YALÇIN — (Bolu) — Efendim, bu 
işte bir yanlıştık oluyor gibi geldi bana. Biz 
bu madde ile idare binalarına ve memur mes
kenlerine, dağıtma tesislerine katma bütçeden 
karşılık vereceğiz dedik. Yine bu kanunun bir 
maddesinden katma bütçenin geliri de istetme
nin kârından olur; başka geliri yok. işletmele
rin kârından olacağına göre, işletmelerden te
min edilen kârdan başka bir yoldan bunları 
yapmış oluyoruz. Binaenaleyh bu şekil dâhilin
de, binalar lüzumu halinde işletmelerin kârla
rı katma bütçeye intikal edeceği için binalar 
yapılmış olacaktır. Bunun neticesi, işletmele
rin istihsal edeceği ve dağıtılması lâzımgelen 
fidan tohum ve sairenin maliyeti yükselecek
tir. Bu bakımdan bendeniz, bunu, maliyeti yük
seltir diye tatminkâr bulmadım. Başka bir yol 
bulamamışlar mı? Açıktan açığa vermiyoruz. 
işletmelerin kârından dolaştırmak suretiyle bu 
memur meskenleri falan yapmış oluyoruz. Ya
ni istihsal ettiğimiz buğdayın kârından. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Efendim, Yiğitoğlu arkadaşım herhalde mâru
zâtımı pek anlamadılar, yahut ben anlatama
dım. Af buyursunlar. 

Bendenizin mâruzâtım şudur : Döner serma
yenin miktarı % 25 yahut 20 olsun, azaltılsın 
diye bir şey söylemedim, azlığından çoğluğun-
dan bahsetmedim. Yalnız benim endişem, gayri-
menkule yatırılmasmdadır. Malûmu âliniz bu 
«gayrimenkul» kelimesi geniş bir kelimedir. 
Arazi de olur, bina da olur. Bilhassa binalardan j 
yüreğimiz yandığı için süslü püslü saraylar, j 
köşkler kurulduğu için, döner sermayenin za- ' 
manla binalara sarfedilmesinden endişe ediyo
rum. Yoksa makine, tohum, fidan; ve bu gibi 
şeyler üzerinde geniş salâhiyetle çalışmak ve 
hakikaten köylüyü bundan faydalandırmak ye
rindedir. Bendeniz bunda müttefikim. Benim 
asıl endişem şudur : Arazi almak işi, bunu bil-
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vesile söylediler, fakat bendeniz anlıyanıadını. 
Devletin elinde geniş mikyasta arazi vardır. 
Bilhassa kombinalar yüz binlerce dönüm arazi 
işgal etmektedir. Sayın Rahmi Köken de izah 
buyurdular. Hakikaten kombinalar çalışmıştır. 
Hizmetlerini talîdir ederiz. On milyonu 60 mil
yona çıkarmışlardır. Fakat Devlet Ziraat İşlet
meleri böyle değildir. Lüks ve israf yolunda za
rar etmişlerdir. Bu bakımdan zarar ateşten 
gömlektir. Biz Devlet müesseselerinin zararsız 
ve aynı zamanda verimli olarak çalışmasını is
tiyoruz. Bu itibarla bendeniz döner sermaye 
işinde bir şey söylemiyorum. Yalnız mâruzâtım 
binalar üzerindedir. Sonra ben toprak alımı işi
ni bi**az tuhaf görüyorum. Biz Toprak Kanunu 
çıkardık, maalesef tatbik edemiyoruz. 12 Hazi
randa da Toprak Bayramı yapacağız. Köylü ıs
tırap içinde yuvarlanıyor, verilen arazi kâfidir, 
buna rağmen Hükümet para ile arazi alarak bu 
çiftçilere tahsis etmek istiyor. Bendeniz teklif 
ediyorum, on bin liraya kadar bakana salâhi
yet tanıyalım, ama akit yapmak ayrı, döner ser
maye ayrıdır. Bu itibarla bakanın behemehal 
burada murakabesini ve mesul, politik bir ar
kadaş olarak bunun üzerinde daha hassasiyetle 
durmasını temin için, eğer beş bin az ise öner
gemi 10 bin olarak tasrih edebiliriz, on bin li
radan yukarı alınacak gayrimenkuller muame
lâtında bakanın tasvibinin lâhik olması şarttır. 
Bendenizin önergemin bu şekilde kabulünü ri
ca ederim. 

CEVDET KERİM ÎNOEDAYT (Sinob) — 
Efendim, İm müessesenin, gayrimenkule sarf-
edeceği para hususunda takyit altına alınması 
bendenizce şarttır. Bu, ne insiyatifini takyit 
eder ne de bir şey. Diğer işletme ve ıslah işle
rinde kendisi tamamiyle serbesttir. Beş bin lira 
da azdır, 10 bin liradan fazla olanı için prog
ramı ve plâniyle beraber bakanlığın tetkik ve 
tasvibinden geçmesi şarttır. Bunun hilâfına bir 
mütalâa bizi bir müddet sonra kötü bir netice
ye götürebilir. 

îki neisi; Komisyon Başkanı arkadaşımız iza
hat verirken, mevcut sermayeleri izah ederken 
ve birtakım eşya, menkul, gayrimenkul şeyleri 
söylerken yüz binlerce dönümlük yeni istimlâk 
işlerinden de bahsettiler. Hakikaten memleke
tin muhtelif yerlerinde kurulacak işletmeler 
için Devlet arazisine başvuruken, Toprak Ka
nunu mevzuatı elimizde olarak bunu süratle ve 
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iyi şekilde tatbik edip halkı topraklandıraca
ğız derken, yeniden kuracağımız yerleri hal
kın malları üzerinde kurup da oraları istim
lâk mı edeceğiz? Bunu sarahatle anlıyamadım. 
Arkadaşlarımın bunu izah etmelerini rica ede
rim. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Devlet üretim çiftliklerinin ade
dini 22 den 30 a çıkarmak isteyişimizdeki mak
sat memleketin değişik ziraat mıntakalarmı ve 
bu mıntakaların hususiyetlerini göz önünde tu
tarak her mıntakanm ihtiyacına göre bir çift
lik kurmaktan ileri gelir. Tasavvur buyurur
sunuz ki, Ankara'da yetişen bir tohumu Ce
nupta yetiştirmeye imkân yoktur. Memleketin 
iklim şartları değişiktir. Şu halde bizim maksa
dımız her mıntakanm hususiyetini göz önün
de tutmak olduğuna göre bu çiftlikleri de o 
mıntakaların hususiyetine göre kurmak lâzım-
gelir. Bugün Ankara'da vardır. Cenupta var
dır. Memleketin muhtelif yerine yayılan Çift
likler vardır. Fakat hiç bulunmıyan yerler de 
vardır, iliç olmıyan yerlerde kuracağ:z. O mın
takanm damızlık, tohumluk ihtiyacını temin 
edeceğiz. Bunu yaparken devlet arazisi varsa 
ondan istifade edeceğiz. Devlet arazisi yoksa 
aşağıdaki maddelerde görüleceği gibi pazarlık 
suretiyle o mmtaka halkının yardımına koş
mak üzere çiftlikler kuracağız. Arkadaşları
mın bilhassa bu noktayı göz önünde tutmala
rım rica ederim. Biz bu çiftlikleri lâalettayin 
yerlerde kıırmıyacağız ve Toprak Kanunun 
tatbikma mâni olacak değiliz. Mıntakaların hu
susiyetlerine göre bu çiftlikleri yaymak niye
tindeyiz. Maksadımız budur. 

BAŞKAN —• Soru soracak var mı? 
AHMET REMZt YÜREGÎR (Seyhan) — 

Zannediyorum ki halen 22 çiftlik mevcuttur 
ve bu, zamanla 30 a iblâğ edileceklerdir. Ona 
göre de kadro yaptıklarını söylediler. 

Bu kanunun tatbikma geçilir geçilmez, bu 
30 çiftlik derhal kurulacak mıdır ki arazi alma
ya böyle teşne bulunuyorlar. Her vilâyette, her 
bölgede miri arazi vardır, bunlardan temin olu
nabilir. Bu 30 çiftlik hemen harekete geçebile
cek midir; bunu öğrenmek istiyorum, j 

TARIM BAKANİ CAVÎD ORAL (Seyhan) | 
— Efendim, 22 çiftlik mevcut olduğuna göre 
yeniden 8 çiftlik kurulacaktır demektir. Fakat | 
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bunları bir sene içinde kurmaya imkân yoktur. 
Bu sene Muş ovasında tatbika geçiyoruz. Bu, 
zamanla tatbik edilecek bir şeydir, hemen bir 
sene içinde tatbik edilmesi de mümkün değil
dir. 

ALI KEMAL YÎGÎTOĞLU (Amasya) — Ar
kadaşım Ahmet Remzi Yüregir'le aramızda 
bir anlaşmamazlık var. Bendeniz bunu görüyo
rum ve hissediyorum. 

Yalnız benim izah etmek istediğim nokta 
şudur; Tesis etmek istediğimiz işletmelerin 
gayrimenkullerinin neden ibaret olduğunu ben
deniz burada saydım. Onların içinde toprak 
var, binalar var. Binalar da iki kısımdır, biri 
idari binalar, bir de bu işleri görmek için 
tesisler, sonra makineler ve saire gelir. 11 nci 
maddenin sonundaki kayıt gayrimenkul serma
yenin hiçbir zaman % 35 i tecavüz edemiyece-
ğine dair hükümdür. Hattâ bu azdır, dedim. 
Bunu tevsik etmek için ilerde tesis edilmesi 
düşünülen bir çiftliğe ait gayrimenkulleri mü
tehassıs arkadaşlarımdan aldığım malûmata 
istinaden arzettim. 

Sonra toprak olsun, bina olsun bunların 
heyeti umumiyesi de bu müessesenin döner ser
mayesine dâhildir. Arkadaşım încedayı bu mad
de üzerinde durdu, toprak mı, satmalacağız de
di. îcabederse toprak da alınacak. Bu hususa 
ait hükümler aşağıda gelecektir. 

Aşağıdaki maddelerin birisinde deniyor k i ; 
kurulan müesseseler evvelemirde Devlet arazi
sinde kurulacak, bulunmadığı yerlerde, satm-
almacak topraklar üzerinde kurulur deniyor. 
Toprak sermayesi de döner sermayeye ithal edil
diğine nazaran gayrimenkuller ağır basıyor 
dedim. 

Arkadaşımızın; bina yapma ve yaptırma sa
lâhiyetlerinin fazla olması hakkındaki endişe
lerine gelince; buna ait hüküm dördüncü mad
dede mevcuttur. 

Dördüncü maddenin D bendinde; 10 bin li
radan yukarı alım satım, yapı ve yaptırma, keş
fettirme ve bunlara benzer diğer işler.... Diye 
başlıyan bir hüküm vardır. Ondan sonra da aşa
ğıda A B ve C bendindeki kararların Bakanın 
onamiyle kesinleşeceği kayıtları vardır. Binaen
aleyh maksatları hâsıldır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Abasıyanık'mdır. 
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AHMET REMZÎ YÜREGlR (Seyhan) — 

Döner sermayenin sonuna bir şey ilâvesinde ne 
mahzur vardır? 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Yigitoğlu arkadaşım da vaziyeti izah ettiler. 
10 bin liraya kadar, yapmak, yaptırmak, alım 
ve satım Yönetim Kurulunun kararma bağlı
dır. 10 bin İradan fazla olursa bunun Vekilin 
onanıma tâbi olduğunu biz dördüncü maddede 
kabul ettik. Şimdi buraya böyle bir hüküm 
koyarsak evvece kabul ettiğimiz madde hükmü 
ile bir tenakuza düşeriz, bu itibarla maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı, 
ALÎ RTZA ART (istanbul) — Efendim ben

deniz kısaca bir noktaya temas etmek isterim; 
yapılacak binalar hakkında şu veya bu tarzda 
yapılması kaydı zikredilmiyor. Birçok devlet te
sislerinde lüzumundan fazla para sarfedildiğini 
görmekteyiz. Bunlar arasında orman teşkilâtının 
sarayları nazarı dikkati celbetmektedir. Bu mad
denin sonuna bir fıkra eklenmesini rica ede
ceğim. 

«Yapılacak işletme binalarının, plânları Ba
yındırlık Bakanlığınca tertip maksada uygun 
ve basit olduğu kabul ve tasdik edilecektir.» 

Çünkü şartsız % 30 hesap ve sarfı bu bina
lara ettiniz mi, orman teşkilâtında tesadüf edi
len lüks ve konfora benzer sarfa benziyecek 
ihtimallare yer veriliyor demektir. Bunu arzet-
mek isterim. 

AITMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Efendim, Sayın Yigitoğlu arkadaşımın sözleri
ne aykırı konuştuğumu zannetmiyorum. 5 bini 
az gördüler, 10 bin lira verdik. Bu mevzuuba-
his olan 4 ncü madde döner sermayeye taallûk 
ediyor, umumi bir maddedir. Halbuki bu ayrı 
bir bölümdür. Döner sermayeyi zikir ve tahsis 
ediyor. 120 milyon lira tahsis edildiği ve bunun 
•da % 35 e kadar olan kısmının gayrimenkulle-
re yatırılabileceği belirtiliyor. Bu itibarla ben
deniz burada işin, sayın Bakanın reyine lâhik 
olmasının ve bilhassa inşaat üzerinde durulma
sının yerinde olduğu kanatindeyim. Bunun 
için bir önerge veriyorum, kabulünü rica ede
rim. Döner sermaye üzerinde hakikati meyda
na koyar ve bu şekilde bir direktif vermiş olu
ruz. Yani Meclis katî ve sarih olarak bir direk
tif veriı-. Bu itibarla önergemin reye konması
nı rica. ederim. 
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Yüksek Başkanlığa 

11 nci maddenin sonuna şu fıkranın eklen
mesini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

Fıkra: 
On bin liradan fazla kıymette gayrimen

kul e para yatırılması, Bakanın tasvibiyle ya
pılır. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul Milletvekili 

Ali Rıza Arı 
«Yapılacak işletme binalarının plânları Ba 

yındırlık Bakanlığınca muhite uygun ve mak
sada kâfi tiplere uygun ve basit olacaktır.» 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir'in öner
gesini tekrar okutuyorum. 

(Ahmet Remzi Yüregir «Seyhan» 'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Dikkate alınmıştır. 

Komisyona veriyoruz. 
(Ali Rıza Arı «istanbul» 'm önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Ali Rıza bey, bu Önergenizin 

bu madde ile münasebeti yoktur. Bu, yapıla
cak binaların şekline ait bir tekliftir ki ayrı 
bir mevzudur. Onun için önergenizin yerini tâ
yin edelim, bu maddede mevzuubahis olamaz. 

ALİ RTZA ART (istanbul) — Ben teklifim
le yapılacak tesis ve binaların şimdiye kadar 
olduğu gibi fazla Lir lükse kaçmılmaması ve bu
nun Bayındırlık Bakanlığından geçmesini iste
dim. Bu düşünceden mülhem olarak bu önerge
mi takdim ettim. Mamafih takdir yüksek heye
tindir. 

TARTIM BAKANI CAVlD ORAL (Sey
han) — Muhterem arkadaşlar; köylerdeki bina
lar tabiatiylo mütevazı olacaktır ve yapılmış 
olanlar da mütevazıdır. Biz mmtakalarm husu
siyetlerine göre bu binaları yaptıracağız. Bun
la.' tabiatiylo Bayındırlık Bakanlığından geçe-
cektiıv Nitekim Ziraî Donatım memleketin 
muhtelif yerlerinde atelye yapmak vazifesiyle 

[ karşılaşmıştır. Bu atelyeleri yapmak için en 
I mütevazı tipleri seçmiştir. Bunu, Bayındırlık 
I Bakanlığı ile temas ve tetkikten sonra tesbit 

— 498 — 



B : 103 7 .6 
etmiştir. Emin olabilirsiniz ki yapılacak bina
lar gayet mütevazı olacaktır. Böyle bir şeye de 
lüzum yoktur. Bunu arzetmek isterim. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Say m Bakan
dan çok eminiz. Seleflerinin yaptıkları israfı 
yapmazlar. Kendilerinden sormak isterim; me
rinos tesislerinden haberleri var mıdır? 
Devlet İşletmelerinden var mıdır? Pekâlâ 
bu yirmi bin liralık bir bina on, on iki bin lira
ya yapılabilir. Şu halde memleketin menfaati
ni gözetmelerini rica edeceğim. 

TARIM BAKANI OAVÎD ORAL (Devamla) 
— Arkadaşım emin olsunlar, en mütevazı ve sa
de binalar olacak ve ihtiyacı karşılıyacaktır. 

BAŞKAN — İsrar ediyor musunuz? 
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Maksat temin 

edilmiştir. 
BAŞKAN —• Ahmet Remzi Yüregir'in öner

gesini komisyon alacak ve tetkik edecekse mad
deyi oya koymıyacağım. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAITMÎ 
KÖKEN (İzmir) —• Aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Teklif edilen fıkrayı komisyon
da kabul etmektedir. Maddeyi bu fıkranın ilâ
vesiyle tekrar okutuyorum. 

Döner Sermaye 
ON BÎRÎNOÎ MADDE — Birinci ve ikinci 

maddelerde yazılı işlerden tohum ve hayvan 
üretmek, fidan yetiştirmek maksadiyle işletme
ler kurmaya; işletmelerin ilk tesis giderleriyle 
(İdare binaları, memur meskenleri ve işletme
ler dışındaki dağıtma tesisleri hariç) işletme 
ile ilgili tesis, ambar, hangar, ağıl, ahır, atel-
ye, imalâthane ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurula
cakların işletilmesiyle ilgili her türlü giderlerle 
her nevi iptidai madde, tohum, hayvan, fidan, 
menkul eşya, makine, malzeme, nakil vasıtaları 
ve yedek malzemeyi satın alma, kiralama, nak
liye, sigorta ve benzeri giderlere; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım 
merkezlerine yollama giderlerine; 

Amortisman bedellerino ve işletmeden mü
tevellit tamir giderlerine; 

Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine 
ve 24 ncü maddeye göre verilecek fazla çalışma 
ücretlerine; 

Harcanmak üzere genel müdürlük emrine 
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120 milyon lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermaenin ödenmiş miktarının yüzde 
otuz beşinden fazlası gayrimenkule yatırılmaz. 

On bin liradan fazla kıymette gayrimenkule 
para yatırılması, Bakanın tasvibiyle yapılır. 

BAŞKAN — Bu fıkranın ilâvesiyle maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — 11 nci maddede ya
zılı döner sermaye aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanır: 

1. Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri 
gereğinco Genel Müdürlüğe devredilecek kıy
metlerden işletmelere tahsis dilecek para, men
kul eşya, levazım ve gayrimenkul] erin geçici 
H ncü madde gereğince tesbit edilecek değer
leri; 

2. 20 nci ve 32 nci maddeler gereğince dö
ner sermayeyo yapılacak ilâveler; 

3. Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 
16 nci ve 17 nci maddelerdeki kısımlar ayrıl
dıktan sonra kalan miktar; 

4. Lüzum ve zaruret halinde Genel Bütçe
den verilecek paralar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun gere
ğince Genel Müdürlüğe devredilecek kıymetle
rin devir bilançosunda sermaye olarak görülen 
miktardan, katma bütçeye tahsis edilecek Ge
nel Müdürlük merkezine ait menkul ve gayri
menkul mallar ile işletmelerin idare binaları ve 
memur meskenlerinin ve işletmeler dışındaki 
dağıtma tesislerinin değerleri ve devredilecek 
kurumların borçları indirildikten sonra kalan 
bîkıye 12 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraların
daki kaynaklara esas teşkil eder. 

Genel Müdürlüğe devredilecek kurumların 
bu madde mucibince ödenecek borçlarına teka
bül eden miktarlar, Genel Müdürlükçe döner 
sermayede açtırılacak bir hesaba emanet ola
rak kaydedilir ve bu hesaptan ödenir. Emanet 
hesaplarındaki paralar Genel Müdürlüğün izni 
ile döner sermaye işlerinde kullanılabilir. 

Bu hesabın tasfiyesinde artan paralar döner 
sermayenin ödenmiş kısmına ilâve edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Döner serma

yeden yapılacak harcamalar 26 . V . 1927 ta
rihli ve 1050 sayılı Mubasebei Umumiye ve 
2 . VI . 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine bağlı 
değildir. 

Bu muamelelerin şekli, satınalma, satma, 
yaptırma, yapma, kiralama, kiraya verme ve he
sap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortis
man payları Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca 
birlikte belirtilip Bakanlar Kurulunca onanacak 
esaslar dairesinde yürütülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — İşletmelerin dö
ner sermayelerine ait bilanço, kâr ve zarar he
sapları ile Genel Müdürlükçe bütün işletmelere 
şâmil olmak üzere düzenlenecek döner sermaye
nin genel bilanço, kâr ve zarar hesapları yıl so
nundan itibaren üç ay içinde Genel Murakabe 
Kuruluna tevdi olunur. Bilanço, kâr ve zarar 
hesapları ve döner sermayenin teknik işleri Ge
nel Murakabe Kurulunca incelenir. 

Bilanço, kâr ve zarar hesapları ile Genel 
Murakabe Kurulu raporu Genel Müdürlüğün 
mütaakıp yıl bütçe tasarısına eklenerek Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON ALTINCI MADDE — Katma bütçenin 
giderlerinin tamamı döner sermayenin yıllık 
safi gelirinden karşılanır. Döner sermaye geliri 
katma bütçenin giderlerini karşılı yamadığı yıl
larda noksanı 17 ııoi maddedeki yedek serma
yeden karşılanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Döner sermaye
nin yıllık safi gelirinden 12 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası gereğince katma bütçenin giderlerini 
karşılıyaeak kısım ayrıldkıtan sonra artanın 
yüzde yirmi beşi yedek sermaye olarak ayrılır. 

16 neı maddenin ikinci fıkrasında yazılı hal 
hariç olmak üzere yedek sermayeden ne gibi 
hallerde harcama yapılacağı Maliye ve Tarım 
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| Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kuru-
! lu kararı ile belirtilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
! mistir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü döner sermayesin-
ce yapılacak işlere harcanmak üzere, Tarım Ba
kanlığının izni ile ve 12 milyon lirayı geçmemek 
şartiyle Millî bankalardan ödünç para almaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Genel Mü
dürlük. işletmelerinden eld* ettiği iyi tohumluk 
damızlık ve fidanları Tarım Bakanlığının belir
teceği esaslar dairesinde peşin para veya taksitle 
yahut trampa suretiyle satar. 

Tarım Bakanlığınca bu esasların belirtilmesin-
; de döner sermayenin umumi zarara uğramaması 

göz önünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret ha-
i linde bir hesap devresi içinde umumi zararı in-
; taç edecek mahiyette fiyat belirtmelerinde önce

den Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. 
: Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara gö

re maliyetten aşağı yapılan satışlar yüzünden hâ
sıl olacak zarar ertesi yıl Tarım Bakanlığı Büt
çesin:1 konulacak öd-enekten karşılanır. 

Maliyetin tâyininde katma bütçeden sağlan
mış gayrimenkul ve tesislerin itfa bedelleri ile 
katma bütçenin diğer giderleri de hesaba katılır. 

Taksitle satışların şekil ve esasları ile taksit 
müdeletleri ve tahsil usulleri Maliye ve Tarım Ba
kanlıklarınca müştereken tesbit ve Bakanlar Ku
rulunca onanaeak esaslar dairesinde yürütülür. 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi 
halinde bütün borç muacceliyet kesbeder ve bu 
ödenin iyen taksit tarihinden itibaren borcun ba
kiyesi için faiz hesap edilir. Borçlulardan alına
cak bore senetleri İcra ve İflâs Kanununun 38 
nci mcd leşinde yazılı vesika hükmündedir. 

Kurr.klık vîya her hangi bir âfet veya mücbir 
ve fevkalâde bir sebeple bir veya birkaç taksi
tin kısmen veya tamamen teciline zaruret görül
düğü hallerde bu tecil Tarım Bakanlığının tekli
fi ve Bakanlar Kurulunun onaması ile kararlaşır. 

Tecil edilen taksitlerden faiz aranmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?, 
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Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Genel Müdürlüğün 
yeniden işletme kurması veya mevcut yahut dev
ralınmış işletmelerin tasfiyesi Tarım Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca verilecek 
kararla olur. 

İşletmeler, Devletin hüküm ve tasarrufu veya 
özel mülkiyeti altında bulunan arazi üzerinde 
kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gayri-
menkuller 2 . V I . 1934 tarihli ve 2490 sayılı Ka
nunun 66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri su
retiyle ve bedelleri döner sermayeye sayılmak üze
re genel müdürlüğe verilir. 

Devlet arazisi bulunmıyan yerlerde genel mü
dürlük ve işletmeleri için gerekli gayrimenkul-
ler pazarlık suretiyle sağlanabilir. Ancak işlet
menin içinde müteferrik durumda bulunan sa
hipli arazi parçaları lüzumu halinde Menafii 
Umumiye istimlâk Kararnamesi hükümlerine gö
re alınabileceği gibi bu kabîl arazi o işletmeye ait 
diğer arazi üe veya işletme dışında mevcut olup 
yukarıki esasa göre ve bedeli döner sermayeye sa
yılmak suretiyle bu maksat için Devletten alına
cak arazi ile muadili kıymette olmak üzere tıram-
pa dahi edilebilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkuller-
den arazi en son bilanço, yoksa defter kıymetleri 
o da yoksa takdir edilecek bedelleri ödenmiş dö
ner sermayeden düşülerek Hazineye devredilir. 

Arazi dışındaki gayrimenkuller genel müdür
lükçe satılır. Bunların genel müdürlüğe devir 
kıymetleri ile satış bedelleri arasında fark olur
sa fazlası ödenmiş döner sermayeye ilâve edilir, 
eksiği ödenmiş döner sermayeden indirilir. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Bu madde üzerinde Bütçe Komisyonunda da bir 
az münakaşa geçti. Çünkü burada biraz genişçe 
salâhiyet verilmektedir. Meselâ maddenin 3 ncü 
fıkrasında «ancak işletmenin içinde müteferrik 
durumda bulunan sahipli arazi parçaları lüzu
mu halinde Menafii Umumiye istimlâk Kararna
mesi hükümlerine alınabileceği gibi..» denmekte
dir. 

Başka çare yok denecek. Ama bunun hududu 
nedirl. Bir hakkı tasarrufu da kabul etmek lâ
zımdır. Bu çiftlikler ne kadar arazi ihtiva edecek
tir?. Bilmiyoruz; 100 bin mi?. 15C bin mi?. Yok
sa 250 bin dönüm mü!. Fakat her hangi bir şah-
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I sın bu çiftlik içinde 300 - 500 dönüm arazisi 

varsa ve adam geçimini oradan sağlıyorsa, buna 
rağmen bu pazarlığa yanaşmıyor ve çiftlik için-

I dedir diye menafii umumiye adına istimlâke gi
dersek, bu salâhiyeti verirsek tasarruf hakkı 
ne olur? Ve o adamın geçimi, durumu ne vazi
yete girer? Evvelee Toprak Kanunu çıkardık, 

I topraksız köylüyü topraklandıralım diye. Fakat 
maalesef Büyük Kurultayın kararma rağmen 
ozamandan beri beşinci kabineyi kurduğumuz 

I halde hâlâ bu Toprak Kanununu tatbik edeme-
j dik. Ama buna mukabil Üretme Çiftlikleri Ka-
| nunu geldi ve çıkıyor. Orman Kanunu da öyle, 
| o da beklemektedir. Bunu huzurunuzda arzet-
j mek mecburiyetindeyim. 
i Burada, Hükümetten veya Komisyondan şu 
j ciheti öğrenmek istiyorum. Kurulacak çiftlik 

ve fidanlıkların sahası ne olacak? Bu çiftlikle
rin âzami, asgari miktarını burada tâyin etmek 
zaruretini hissediyorum. 

Bu vesile ile şunu da arzedeyim: Hatay'a 
toprak dağıtma heyeti gitmiş olduğu halde ora
da bir hareket göstermiyorlar. Topraksız hal
kın bulunduğu bölge civarından arazi verilmi-
yorda, kıraçta, dağ başında arazi verelim di
yorlar. Halbuki Devletin elinde Amik Ovası 
var, orada 200 000 dönüm arazi vardır, fidan
lık yapacağız diye bu araziyi vermemektedirler. 
Oradaki halkın %90 m topraksız, perişan bir hal
dedir. Ben bunu Hatay Milletvekilleri ile gö
rüştüm, haklıdırlar. Baytarlı, Mahmutbeyli ve 

i Kovanlı köylerinden yüzlerce imzalı kâğıtlar, 
mazbatalar gelmektedir. Bunlar Tarım Ba
kanlığına, Başbakanlığa ve milletvekillerine 

i gönderiyorlar. Haritalarını yapmışlar, hattâ 
pullamışlar. Biz perişan haldeyiz diye şikâyet 
ediyorlar. Halbuki beride binlerce dönüm arazi 
mevcut, fidanlık yapacağız diye Tarım Bakan-

j lığı bunları dağıttırmıyor. 50 bin, 100 bin dö-
| nüm fidanlık olur mu? Ben de bu fidanlık için 

bir hudut konulması taraftarıyım. Fidanlık ve 
çiftlik miktarı ne olacaktır, bunu tesbit edelim. 

I İkincisi de arazi işinde, herhangi bir çiftlik 
' sahibinin başına musallat edersek, bir de mena-
j fii umumiye maksadı ile istimlâk olunur diye 

karar alacak olursak biraz tuhaf olur. Bunun 
i için bu maddenin biraz hudutlarının tâyinini is

tiyorum. Bu istisnai maddenin hiç olmazsa bir 
hudutla mukayyet olması lâzımdır, bunlar ge-

| niş salâhiyet tanırsak, rastgele çiftçiye sataşma-
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smlar. Bu işlerde bir engel olabilir. Eğer az bir 
miktara ihtiyacı varsa onu alsın. Fakat bir ada
mın geçimi bu topraklar üzerinde temin edili
yorsa, o adamın başka arazisi de yoksa buna 
dokunmasınlar. Menafii umumiye kararları hak
kı tasarrufu ihlâl etmemelidir. Bu ciheti Mec
lisin yüksek takdirine arzediyorum. istisna mad
desinin iki yıl için uygulanmaması hususunda 
bir önerge veriyorum. Kabulünü arzederim... 

TARIM BAKANI CAVÎD EKlN (Seyhan; 
— Muhterem arkadaşım, Toprak Kanunu, Orman 
Kanunu çıkmadı, Üretme Çiftlikleri Kanunu 
çıkıyor diye bizi bir az tenkid etmek istedi. 

4785 sayılı Orman Kanunu 3116 sayılı Orman 
Kanunu 4753 sayılı Toprak Kanunu ve hattâ 
Toprak ve iskân Genel Müdürlüklerini birleşti
ren tasarı Büyük Meclise sunmuştur. Bu ka
nunların çıkması Büyük Meclisin yetkisi dahi
lindedir, Hükümetinizin bunda yapacağı birşey 
yoktur. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Bunda da bir az gayret sarfedilirse her halde 
daha çabuk çıkar. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Yalnız şunu da arzedeyim ki bu da küçümse
necek bir kanun değildir, bu kanunla memleketin 
tohumluk ve damızlık işi ele alınmış bulunmak
tadır. Bu kanunu kabul etmekle emin olunuz ki 
Büyük Meclis memleketin müstahsili, zürraı 
için çok hayırlı bir iş yapmış olacaktır. (Ço's 
doğru sesleri) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — öte
kiler daha mühimdir. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Hatay'daki arazi işine gelince : Arkadaşlar 
memleketteki orman dâvası hepinizin malûmu
dur, Hatay'da orman yetiştirilmesi için teşebbüse 
geçilmiştir, ancak oradaki halkın arazi vaziyeti 
nazarı itibara alındığı için bu arazinin ancak 
yansı fidanlığa tahsis edilmiştir, diğer yarısı da 
köylülere dağıtılmak üzere emir verilmiştir. Eğer 
Toprak Umum Müdürlüğü bunu yapmakta bir az 
gecikiyorsa, bu para meselesidir. Toprak İşleri 
Umum Müdürlüğünün bütçesi yüksek heyetiniz
ce bilinen bir şeydir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir suai 
soracağım. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla ̂  
•— Arkadaşlar, bugünkü işletmelerimizin içinde 
üç ve beş dönüm, on dönüm arazi parçaları var-
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dır. Bunların rasyonel çalışmaları için bu küçük 
parçaların işletme ortasından çıkartılması lâzım 
dır. Bu madde o kadar insaflı ve ileri gitmiş
tir ki, arazi sahiplerine değerinde para teklif 
ediyor. Kabul etmezse trampa edelim diyor. Bu
nun hiç birisine razı olmıyan bir insana ne yapı
labilir. Memleket menfaatine çalışacak bir mües
sese beş dönümlük bir arazi için sekteye uğratı
lır mı ? Çalışmasına mâni olur mu ? Kanun gayet 
geniş bir zihniyetle hazırlanmıştır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın 
Bakandan bir sualim var. Beyanları sırasında 
buyurdular k i : Hatay'da ormanlık için tahsis 
edilen arazinin yarısı, topraksız halka tevzi 
edilmek üzere emir verilmiştir. Fakat bu emir 
yerine getirilmemiştir. Halk hâlâ bir sıkıntı 
içindedir. Acaba bu emir ne zaman verilmiştir? 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devam
la Bu emri bir kaç gün evvel Orman Umum 
Müdürüne verdim. Sayın Paşam da takdir bu
yururlar ki, toprak dağıtımı bir günlük, üç 
günlük, beş günlük iş değildir. Bir komisyon 
teşkil edilmiştir, o komisyon orada tetkikat 
yapmaktadır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Yani esa
sında emir verilmiştir? 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
—• Esasında emir verilmiştir. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, Sayın Bakan buyurdular ki, böyle 
parça, müteferrik haldeki beş on dönümden 
ibaret sahipli araziyi satmalacağız. 300 - 500 
dönümlük bir arazinin kenarından bir miktar 
alınmak istenirse ve arazi sahibi de bunu ver
mek mecburiyetinde bulunduğuna göre, bir 
kenarından vermek imkânı olmazsa, o vakit o 
vatandaşı göç mü ettireceğiz? 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
— Bir kere arkadaşlar, bu madde asıl bugün 
mevcut olan ve çalışmakta bulunan işletmeler 
için konulmuştur. Bu işletmeler için de böyle 
bir arazi mevcut değildir. Mevcut olanlar üç 
beş dönümlük arazilerdir. Yeni kurulacak iş
letmelerde bu gibi arazinin işletmeler içine gir
memesine çalışılacaktır ve böyle bir ihtilâfa 
meydan verilmiyecektir. 

BAŞKAN — Verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin 4 ncü fıkrasının sonuna 
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aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

F ıkra : 
«Bu fıkranın istisnai hükmü iki yıl için mu

teberdir .> 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Alınmamıştır. 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Müsaade buyu-
rulur mu? Maddede hatırıma geldi, mühim bir 
nokta var. 

Efendim; bu örnek çiftlikleri içerisindeki 
arazi, menafii umumiyeye hadim olması bakı
mından, istimlâk edilecektir. Maddede buna da
ir hüküm vardır. Bu arazide vatandaşların evi, 
ambarı, susu, busu vardır, bunlar ne olacak? 
Bunun hakkında ne düşünülüyor? 

TARİM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
—• Arzettiğim gibi bu arazi içinde ev ve saireye 
benzer bir şey katiyen mevcut değildir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Benim sualim şu idi. Buradaki çiftliklerin ve 
fidanlıkların miktarı nedir? Madde bunu tas
rih etmemiştir, bunun açıklanması lâzımdır. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
—• Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, yeni 
kurulacak arazi miktarını kanunda tesbit etme
ye imkân yoktur. Arazi var 40 bin dönüm, ara
zi var daha küçüktür, mmtaka itibariyle ve 
arazisinin müsaadesi nispetinde nazarı dikkate 
alınacak ve Devlet arazisi üzerinde durulacak
tır. Onun için 25 000 de ve yerine göre 100 bin 
de olabilir. Ne kadar genişlerse o işletme o 
kadar rasyonel çalışabilir. Onun için bu işlet
melerin arazi miktarı şu veya bu olacaktır di
ye bunu tesbit etmeye bugün için imkân yoktur. 

AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) — 
Beni suale sevkeden.... 

BAŞKAN — Ahmet Bey önergeleri okutu
yorum... 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Efendim, bir kanun çıkarıyoruz... 

BAŞKAN — önergeleri okuttum, evvel söy
lemeliydiniz. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Sayın arkadaşım pekâlâ hatırlarlar ki, ziraat 
işletmeleri zamanında arazi feci bir şekil almış, 
hattâ seksen bin dönüm araziyi istimlâk etmiş
lerdi. Bunun yarıdan fazlasını işletemediler. Zan-

. 1949 O : 3 
nedersem bu Hatay'da idi. Bunun bir kısmını 
halka verdiler. Halk da bir kısmını işletemedi. 
Bu itibarla geniş miktarda arazi alınır işleti
lemezse, umumi sermayeye zarar verir. Binaen
aleyh bu cihetin aydınlatılmasını bilhassa ri
ca edeceğim. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşıma şunu arzedeyim ki böyle bir şey 
olmadığı gibi bugün Devlet Ziraat İşletmeleri 
elinde bulunan araziden işimize yaramıyan, iyi 
işletilemiyen arazi de tasfiye edilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Döner serma
yenin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Döner sermayenin yıllık bütçesiyle döner 
sermayeden geçici olarak çalıştırılan çeşitli hiz
metlilerin kadroları ve işletme atelye ve depo
larda ve hayvan bakımı işlerinde sürekli olarak 
çalıştırılan işçi, sanatkâr, şoför, makinist, ara
bacı, bekçi, çiftçi, bahçıvan, çamaşırcı ve bu 
mahiyetteki diğer işçi ve ustaların kadroları 
Tarım Bakanının onaması ile yürürlüğe girer. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, bu 
maddenin tatbikatı hakkında Tarım Bakanın
dan bir ricam var: Birçok Devlet İşletmeleri 
kadrolarında yer alıp da merkezde istihdam 
edilen birçok memurlar vardır. Geçen gün bir 
arkadaşım anlatıyordu: Falan işletmenin 400 
lira ücretli bir kaloriferci kadrosu var, bunun 
yerine bir mühendis alınacak, diye gazetede bir 
ilân görmüş. Şimdi bu kadroda da meselâ ma
kinist kadrosu var, bu kadrolar işletmelere ait
tir, fakat merkezde memur knllanılmaktadır. 

Bu işletmelerin maliyet fiyatı bu yüzden 
yükselmektedir. Bu bakımdan kanunun tatbi
katında Tarım Bakanının bu noktaya dikkat 
etmesini ve üzerinde hassaten durmasını temen
ni ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.; Kabul edilmiştir. 

Müşterek hükümler 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Devlet Üretme 

Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün merkez kadro
ları bağlı (1) sayılı cetvelde, işletmeler ve mer
kez atelyesinin kadroları da (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

.Genel Müdürlük aylıklı memurlarının emek-
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lilikleri 3 . Yi . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nun ve ekleri, daimî hizmetlilerin emeklilikleri 
de 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde yapılır. 

[1] SAYILI CETVEL 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

D. Kadro adı Aded Aylık 

7 
9 

10 
11 
12 

Merkez 

Genel Müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Başmüşavir (Uzmanlık yeri) 
Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 
Teftiş kurulu başkanı 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Hukuk müşaviri 
Avukat 
Tarla ziraati işleri müdürü 
Tarla ziraati işleri müdür yar
dımcısı 
Hayvancılık işleri müdürü 
Hayvancılık işleri müdür yar
dımcısı 
ftahçe kültürleri müdürü 
Bahçe kültürleri müdür yar
dımcısı 
Makine işleri müdürü 
Makine işleri müdürü yardım
cısı 
Ekonomi ve dağıtma işleri mü
dürü 
Ekonomi ve dağıtma işleri mü
dürü yardımcısı 
Levazım işleri müdürü 
Ayniyat muhasibi 
özlük işleri ve evrak müdürü 
özlük işleri ve evrak müdürü 
yardımcısı 
Yapı işleri uzmanı (Y. mühendis 
veya Y. mimar uzmanlık yeri) 
Raportör 
Şef . 
Şef 
Memur 
Memur 

125 
90 

100 
90 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
80 

60 
80 

60 
80 

60 
80 

60 

80 

2 60 
1 70 
1 50 
1 70 

1 50 

1 
3 
6 
6 
7 
7 

100 
60 
40 
35 
30 
25 
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D. 

13 

7 
10 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

Kadro adı 

Memur 
Genel saymanlık müdürü 
Genel saymanlık müdürü 
dımcısı 
Merkez sorumlu saymanı 
Veznedar 
Saymanlık raportörü 
Saymanlık şefi 
Saymanlık şefi 
Saymanlık memuru 
Saymanlık memuru 
Saymanlık memuru 

Aded 

7 
1 

yar-
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
3 

Aylık 

20 
90 

70 
60 
35 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

[2] SAYILI CETVEL 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

D. Kadro adı Aded Aylık 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

4 Müdür (Uzmanlık yeri) 5 
5 » » > 8 
6 » » y> 8 
7 » » » 9 
7 » yardımcısı 6 
8 » » 6 
9 » » 8 
8 Şube şefi 15 
9 » » 15 

10 » » 20 
6 Veteriner veya zooteknist 3 
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D. Kadro adı Aded Aylık 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel Mü
dürlük aylıklı memur ve daimî hizmetlilerin
den emsallerine göre olağanüstü bir hizmet ve 
gayretleri görülen veya yaptıkları işin hususi 
ve mümtaz bir kıymeti bulunanlara Tarım Ba
kanlığı tarafından belirtilecek esaslar daire
sinde ve yılda iki aylıkları tutarını geçmemek 
üzere Genel Müdürlükçe ikramiye verilebilir. 
Her yıl ikramiye verileceklerin sayısı kadro 
mevcudunun yarısını geçemez. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — İşletmeler 
ile merkez atelyesine ait işlerin icaplarından 
olarak çalışma gün ve saatleri dışında devam 
etmesi zaruri görülen hizmetler için, memur
larla daimî hizmetlilerin mesai müddetlerinden 
fazla çalıştırılmalarına lüzum hâsıl olduğu 
takdirde işin mahiyeti ve devam müddeti Ta
rım Bakanlığınca tâyin edilmek suretiyle ken
dilerine döner sermayeden beher saat başına 
bir lira fazla çalışma ücreti verilir. 

HULÜSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş-
larım; bu madde memurlara ve hizmetlilere 
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mesai saati dışında yapacakları hizmetler kar
şılığı verilecek munzam ücreti tâyin ediyor. 
Bendeniz bu vesileyle çoktan beri beklediğimiz 
ve beklediğiniz, tarım işçilerine iş Kanununun 
tatbiki yolunda ilk adımların atıldığını gör
mekle, hem şahsım, hem de B. M. Meclisi namı
na Hükümeti tebrik etmek mevkiindeyim ve 
aynı zamanda Hükümete teşekkür ederim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Tebriklerini 
şahsın namma yapın, Meclisin vekili değilsiniz. 

HULÛSÎ ORAL (Devamla) — Evet şahsım 
namına tebrik ederim. Emin Soysal arkadaşı
mız af buyursunlar. 

Yalnız gelen tasarıda, diğer kanunlara mü
tenazır kılınması gereken cihet vardı; bu hu
susta komisyonla da konuştum ve kısmen mu
tabık kaldık, fakat tamamen mutabık değiliz. 
Fazla mesai, bakanlıkça takdir edilecek şekilde 
olacak, bu saat fazlalarına da bir lira verilecek
tir diye gelmişti. 3008 sayılı îş Kanununun 37 
nci maddesinde iş yerlerinde çalışan yins el 
kol işçilerine % 25 ten 50 ye kadar koymuştur. 
Şüphesiz bu yerlerde çalışan ve 8 saat çalışma 
mükellefiyetinde bulunan bugünkü teşekkülün 
memurları ile hizmetlileri saatte bir lira alır
ken, oradaki saat bir liraya geliyorsa, % 25 ve
ya 50 kuruş alması tenazursuzluk teşkil ede
cektir. Onun için oraya göre, mütenazır olması 
için bir lira ise, burada bir, iki lira ise burada 
iki lira olması lâzımdır. Mevcut kanunla bu hü
küm yanyana konulduğu zaman bir haksızlık, 
adaletsizlik olmaması için bunun tashih edil
mesinin muvafık olduğu kanaatiyle bir önerge 
takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

Bir de burada yalnız memurlarla hizmetliler 
ele alınmıştır, sürekli işçileri ele almıştır. Hat
tâ bendeniz takririme (işçiler) diye teklif ede
cektim, fakat geçici işçiler de olacağı için bu 
noktadan teşekkülün müşküllerle karşılaşması 
ihtimaline karşı, sürekli işçinin îş Kanununa 
tâbi olması gibi, dokuz kişinin çalıştığı bir atel-
ye îş Kanununa tâbi değildir, senelerden beri 
uğraşıyor, fakat memuru, hizmetlisi ve sürekli 
olarak orada çalışanlar gibi aynı nispette, faz
la çalışma saatlerinde zam almalarının yerinde 
olacağını "düşündüm, komisyon, bu işçiler dâhil 
olmasın dedi, bu bir haksızlık olur, burada ça
lışan hizmetli ve memurun alması, bunların al
maması, gerek sosyal ve gerekse adalet bakı-

| mmdan doğru almıyacak, hiç olmazsa sürekli 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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işçiler alsın, hiç olmazsa onların 25 - 50 mik
tarında bir fark almalarını düşündüm ve bu 
husust abir önerge takdim ediyorum. Kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? Burada iki 
şık vardı. Birisi; 3008 numaralı Kanuna müte
nazır bir bale getirilmesi, ikincisi de, sürekli 
olarak çalışan işçiler tâbirinin ilâvesi. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— İş Kanununun tatbikatına itirazım yok. 

Arkadaşımın teklifi, ziraat işçisinin diğer 
işçilerle birleştirilmesi hakkındadır. Buna im
kân yoktur. Ziraat işçisi pazarlıkla tutulan 
işçilerdir. Daimî işçilerle bunları mukayese 
etmeye imkân yoktur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşımın 
tâbiri sürekli işçiler içindir. Atelyede çalışan iş
çilere ait değildir. Tesviyecilere, tornacılara 
aittir. 

BAŞKAN — Yani, daimî mahiyette, sürekli 
çalışan işçiler. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — iş Kanununa 
tâbi olmuyor ama senelerden beri orada çalışı
yor, 9 kişilik yerde. 

BAŞKAN — Hulusi Bey buyurun kürsüden 
konuşun. 

HULÛSl ORAL (Denizli) — Arkadaşla
rım, buradaki maksat, demin de arzettiğim gi
bi, 10 kişiden aşağı atelyeler vardır. Netekim 
kuracakları sanayii ziraiye, ikinci maddede ka
bul buyurdunuz, bir nevi sanatlaşmakta ve bir 
sanayii ziraiye müessesesi haline inkilâp etmek
tedir. Bu atelyeler 10 kişiden fazla adam kul
lanıyorsa iş Kanununa tâbidir, 10 kişiden 
aşağı ise, değildir, halbuki iş mahiyeti itiba
riyle gelip geçici değil, süreklidir. 

ikincisi, sayın komisyon 789 sayılı Kanu
nun tatbikim koyduğu bir hükümle kabul etmiş 
bulunmaktadır. Ancak bununla bir adım atıl
mıştır. Biz gelip geçici işçiler üzerinde dur
muyoruz. 

Dr. GALİP KAHRAMAN (Antalya) — Yan 
lış yola gidiyorsunuz. 

HULÛSl ORAL (Devamla) — Çıkar bura-
daıı söylersiniz. Sayın doktor, çünkü artık tarım 
işçilerinin de diğer işçiler kadar mühim ve 
memleketin anası olduğunu siz benden daha iyi 
bilirsiniz. Yanlış yola kitmiyoruz, tam yola 
gidiyor. Burada sınai, ziraati kabul «ttik. 
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ikinci maddenin fıkrasını okuyunuz. Sınai zirâ-
atteki işçiler. Bunlar oraya mütenazırdır. Bunu 
kabul etmekle hem sosyal adaleti hem de halk 
ruhunu tatmin etmiş olacağız. 

Ama takdir Yüksek Meclisindir, onun kara
rına bir diyeceğim yoktur. 

ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Hulusi Beyin 
izah etmek istedikleri nokta şu olacaktır zann-
diyorum: işletmenin bir mühendisi vardır, bina 
içinde masa başında çalışır. Bir makinisti var
dır makinist devamlı işçidir dışarda çalışmak
tadır. Tesviyeci tornacı vardır bunlar daimî 
işçidir. Buna rağmen fazla mesai olmayacaktır. 
Bilmiyorum, ayni müessesenin ayni maksadı 
için çalışan iki adam arasında, biri içeride, bi
risi güneşte çalıştığı ve yalnız isim farkından 
dolayı, içerdekine fazla mesai vermekte bir ay
rılık yapılmasında madelet ve isabet var mıdır? 

Bunu Yüksek Meclisin takdirine bırakmak 
lâzımdır. 

HULÛSl ORAL (Denizli) — «Sürekli atelye 
işçileri» Yani 10 kişiden aşağı işçi çalıştıran, 
iş Kanununa tâbi olmıyan fakat sürekli olan. 

BAŞKAN — «Sürekli atelye işçileri» şeklin
de tashih ediyor musunuz? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (izmir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. 
Hulusi Bey, «Sürekli atelye işçileri» şeklinde 

önergenizi tashih ediyoruz. 
Komisyonda da, Hükümet de mutabık ka

lıyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı «24» 

ncü maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 
teklif ve riea ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

Yirmi dördüncü madde — işletmeler ile 
merkez atelyesine ait işlerin icaplarından ola
rak çalışma gün ve saatleri dışında devam et
mesi zururi görülen işler için memurlarla hiz
metli ve süreli atelye işçilerinin mesai müddet
lerinden fazla çalıştırılmalarına lüzum hâsıl 
olduğu takdirde işin mahiyeti ve devam müd
deti Tarım Bakanlığınca tâyin edilmek sure
tiyle kendilerine döner sermayeden, fazla ça
lıştıkları beher saat için, mesai saatlerinde al
dıkları aylık veya öeretterin bir aaetae M 
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bet eden miktarın yüzde yirmi beşinden yüzde 
elli sine kadar fazla ücret verilir. 

BAŞKAN — Burada iki hüküm var. Her 
iki hükmü de komisyon kabul ediyor mu? 

TARIM K. BAŞKANI RAHMİ KÖKEN 
(İzmir) — Ediyor. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Önerge dikkate alınmıştır. Komis
yon, Hulusi Oral arkadaşımızın teklifini aynen 
24 nncü madde olarak kabul etmiştir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Genel Müdür
lük kuruluşundaki işletme yerlerinde çalışan 
memurlar ve bunların aile fertleri Genel Mü
dürlüğe ait konutlarda Genel Müdürlük tara
fından mahallî rayice uygun olarak takdir edi
lecek kira karşılığında barındırılabilirler. işlet
me yerlerinde ikametleri işletme icabından olan 
çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların 
aile fertleri işletme müdürlüğünün teklifi ve 
Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Genel Mü
dürlüğe ait yerlerde parasız oturabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Genel Müdür
lükçe belirtilecek iş yerlerinde çalışan sürekli 
ve geçici işçilerle işletme merkezinden vazife ile 
uzakta bulunan ve iş başından ayrılmamak zo
runda olan memur ve hizmetliler döner sermaye
den parasız olarak yedirilir. Bu maddenin uygu
lanma tarzı ve verilecek yemeğin âzami bedeli 
her yıl başınla Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca 
birlikte belirtilir. 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Genel Müdürlükçe belirtilecek iş yerlerinde ça
lışan sürekli ve geçici işçilerle işletme merkezin
den vazife ile uzakta bulunan ve iş başından ay
rılmamak zorunda olan memur ve hizmetliler dö
ner sermayeden parasız olarak yedirilir. Bu mad
denin uygulanma tarzı ve verilecek yemeğin âza
mi bedeli her yıl başmda Maliye ve Tarım Ba
kanlığınca birlikte belirtilir. Ben bunun manâ
sını anlıyamadım. işçileri anladık, Denizyolların
da, Tekel fabrikalarında öğle zamanları bir kap 
yemek ve bir ekmek veriyoruz. Burada memur ve 
müstahdemlere parasız yemek verilmesini bende
niz tuhaf buluyorum. Çünkü m^mur bir saat faz

la çalışsa bir lira fazla para alacaktır, bir de be
dava yemek vermek ve bunları yedirmek bende
nize tuhaf geliyor. Nihayet tabldot yapılır, mali
yeti üzerinden bir para alınabilir. YukardaM 
madde, memurlara rayice göre bina kiralanır, di
yor. Fakat burada parasız, bedava olarak memur 
ve müstahdemler yemek yer, deniliyor. Madde 
üzerinde Komisyonun bilhassa dikkat naza
rını çekerim. Evet, nöbetçi olan doktor 
hastanede yemek yer, nöbetçi öğretmen okul
da yemek yer. Fakat burada mütemadi şekil
de çalışacak, yevmiye alacak arkadaşlarm döner 
sermayeden yedirilmesi döner sermayeyi yer. Ama 
orada mahrumiyet var, yemek bulunmaz, denecek. 
Fakat orada bir topluluk var bir kazanın kayna
ması lâzımdır tabldot tesis edilebilir. Orduyu mi
sal olarak alabiliriz orduda bir dağ başında çadır 
kurup oturduğu vakit derhal bir tabldot kurarlar 
ve subaylar yediklerinin parasmı öderler. Ziraat 
işleri de ordu işleri kadar mukaddestir. Ama her
halde ordunun işi daha müşkülâtlıdır. Bu itibar
la bendeniz bu fıkra üzerinde komisyonun nazarı 
dikkatini çekiyorum. Icabederse önerge de tak
dim ederim. Mütevazi bir bedelle yemek verilebi
lir, demek daha doğru olur. Beleşçiliği, bedava
cılığı kaldıralım arkadaşlar. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşlarım; 200 bin dönümlük bir çiftlik ta
savvur buyurunuz, orada traktörler veyahut bi
çer döverler çalışıyor. Merkezden oraya bir me
mur göndermek icabediyor. Belki akşama kadar 
orda kalacak. Bu adam yemek yemek için bir ci-
be binecek, geri gelecek, yemeğini yiyecek ve tek
rar işin başına dönecek.. Sonra tasavvur buyurun, 
evi vardır, çiftlikte yemek pişiriliyor, bu yemek
ten istifade ediyor. Oraya gitti diye bu adam ke
sesinden yemek yemek mecburiyetinde mi kalsın. 
Arkadaşlar takdir buyururlar, bu hal çiftliklerde 
ola gelen birşeydir, çiftliklerde hiçbir zaman üc
retle yemek pişirümez. Bu aynı zamanda bir za
rurettir, ziraatin tabiî ieaplarındandır, işin husu
siyetidir. 

Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Şimdiye kadar kombinalarda böyle mi yapılıyor
du?. Böyle usul var mıdır?. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Evet. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Bu, muvakkat değil, sürekli. Bu itibarla bu, çok 
su götürebilir. Sürekli; yani orada oturan ma-
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aslı ve ücretli bütün memur ve müstahdemler bun
dan daimî surette istifade edecekler demektir. 
İş başındakiler ve o zamanlarda vazifeten ve 
misafireten bulunanlar yiyeceklerdir. Türk mil
leti misafirperverdir, yesinler anıma beni bu
rada korkutan sürekli kelimesidir. 

TARİM BAKANI CAVİT ORAL (Devamla) 
— Bu işin dediğiniz şekli alması için o işletme
nin bir batakhane haline gelmesi lâzımdır. Yani 
çiftlikte bulunanların hepsi gidecekler, orada 
kalacaklar ve yiyecekler; böyle bir şey varit de
ğildir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Genel Mü
dürlük kuruluşundaki veznedar ve vezneler yar
dımcılarına aylık tutarlarının % 15 - 25 ine ka
dar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İşletme 
merkezine en çok beş kilometre uzaklıkta, işlet
medeki memur, hizmetli ve sürekli işçi çocuk
larının okuyabilecekleri bir ilkokul bulunmadığı 
takdirde idare, gerekli gördüğü yerlerde Tarım 
Bakanının tasvibiyle ve 22 . I I I . 1926 tarihli 
ve 789 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri 
dairesinde ilkokul açar. Başka işletmelerden ge
tirilecek çocuklar için pansiyon da açılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı beş kilometrelik çevre 
içindeki okullarda okuyan çocukların gidiş ve 
dönüşleri idare taşıtları ile parasız sağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Genel 
Müdürlük ve işletmeleri kuruluşunda çalışan sü
rekli işçilerin işten doğma hastalıkları halinde 
bunlar iki ay müddetle, ücretleri yarım verilmek 
ve tedavi giderleri ve yol paraları İdare tarafın
dan ödenme suretiyle, tedavi ettirilir. Bunların 
işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölümleri 
halinde mirasçılarına, malûl kalmaları halinde de 
kendilerine iki aylıktan bir yıllığa kadar ücret
leri tutarmca tazminat verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanma tarzı 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıkla-
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rımn mütalâası alındıktan sonra. Tarım Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bakan hır Kurul unca belir
ti I ir. 

Genel Müdürlüğün İş Kanununa bağlı iş yer
lerinde çalışan işçilerin iş kazaları, meslek has
talıkları ve analık hallerinde 27 . VI . .1945 tarihli 
ve 4772 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

HULUSİ ORAL (Denizli) - - İşçi meselesi 
için kürsüye çıkınca bazı arkadaşlarım söyleni
yorlar. Bunu yapmamalarını rica ederim. (Söy
lenen yok sesleri) Kulağımla işittim. Memleketin 
ana temeli olan işçi, köylü ve sanayi erbabını 
ele almak istiyenlere karşı bu nevi tariz yapıl
mamalıdır. 

BAŞKAN — Rica ederim, tariz yoktur. Kim
se kimseye tariz yapamaz. 

HULUSİ ORAL (Devamla) - - Tariz yapıl
mıştır, yapılmamasını rica ederim, yapmamalı
yız, memleket dâvasını konuşuyoruz. 

Efendim, bu madde demin arzettiğim adımı 
müjdeliydi' bir maddedir. Tarım işçileri henüz 
iş 'Kanununa tâbi olmadıkları için burada atılan 
adımı büyük bir adım kabul etmek mecburiyetin
de olduğumu arzetmiştim. 

İki hükmü ihtiva ediyor. Birisi İş Kanununa 
tâbi olan iş yerlerinde çalışan, son fıkrada, bir de 
iş kanununa tâbi olmıyan iş yerlerinde çalışan 
işçilerin kazaları, hastalıkları ve sairesi hakkında 
işletmenin yapacağı sosyal yardımı göstermekte
dir. Onun için maddenin yukarısında vuzuhsuz
luk vardır. Genel Müdürlük bu işletmelerin ku
ruluşunda iş kanununa tâbi olmıyan işçilerin 
işten doğma ki o kısım vardır, demek suretiyle 
yukarıda iş kanununa tâbi olmıyan işçilerin kaza 
ve hastalıklarına karşı verilecek miktar gibi, 
iş yerinde kazaya uğrayan bir ziraat işçisine taz
minat verilmesi hususunun o suretle tasrih edil
mesini rica ediyorum. 

İkincisi; son fıkrada, İş Kanununa bağlı iş 
yerlerinde çalışan işçilerin iş kazaları, meslek 
hastalıkları ve analık hallerinde 4772 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi olacağını kabul etmiş 
olmakla bu işçiler için büyük bir dâvayı hallet
miş oluyoruz. 

Bir de, Yüksek Meclisin tasvibinden geçen 
İhtiyarlık sigortası kanunundan da bunların 
faydalanmasını teklif ediyorum. O da sigorta 
kanunudur, bu da sigorta kanunudur. Bu
nun da oraya ek olarak ilâve edilmesini rica 
ediyorum. 
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TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

Arkadaşlarım, biz bir âmme hizmeti göreceğiz 
derken, ucuz maliyetli, maliyetten aşağı tohum
luk, damızlık vermeye çalışırken onu ekliye, 
bunu ekliye maliyeti yükseltiyor ve işin içinden 
çıkılmaz bir hale sokuyoruz. Rica ederim, bunu 
nazarı dikkate alınız, ihtiyarlık sigortası, şuy
du, buydu... 

BAŞKAN — Heyet takdir eder, zatı âliniz 
mütalâanızı söyleyiniz. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
Bunu lütfen nazarı dikkate almanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Hulusi Beyin iki nokta üze-. 
rinde mütalâası vardır, ikincisine cevap verdi
ler, sözlerinin başında dermeyan ettikleri müta
lâaya cevap vermediler, komisyon bunun hak
kında ne diyor? Maddeye «îş Kanununa tâbi 
olmıyan iş yerlerinde çalışan işçilerin işten doğ
ma» fıkrasının ilâvesini teklif ediyorlar. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — O tavzih sade-
dindedîr. 

Arkadaşlar, sigorta iki kısımdır. Biri
si kaza sigortası, diğeri de ihtiyarlık sigortası
dır. Birini kabul edip, diğerini kabul etmemek 
Yüksek Kamutaya ait olmakla beraber komis
yonda iki günden beri konuştuk. Teknik ele
manlar buradadır. Ali Kemal Yiğifeoğlu ile be
raber ihtiyarlık sigortasından faydalanmaları
nın yerinde olacağını söylediler. Bununla bera
ber dünden beri, İhtiyarlık Sigortası Kanunun
dan faydalanmalarının yerinde olacağını söy
ledik. Komisyon kabul etse de etmese de, iş ka
zasını kabul etmektense, ihtiyarlık sigortasını 
kabul etmek daha evlâdır. Hiç olmazsa bunu 
kabul etmekle vatandaşların ilerisini temin et
miş oluruz. Bilmiyorum; bâzı hükümleri kabul 
edip, bâzılarını etmemekte ne fayda mülâhaza 
ediyoruz? Bundan ziraat işçisinin faydalanma
sının memleket menfaatine olacağı mülâhaza
sını komisyon kabul etmiyor mu? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ran
dımanı artırır. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz şu maddede iki noktaya iliş
mek istiyorum. Gayet yerindedir. Yalnız diyor 
ki, «Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Ba-
kajîlıklarının mütalâası alındıktan • sonra; 5!anm 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuimlun-
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ca belirtilir». Bu çok formaliteye bozuluyor. 
Yani iki aylıktan bir seneliğe kadar; ölmüş 
adam, orada pir iş görmüş, nihayet ölümüne se
bebiyet veren bir kaza neticesinde ölnfcüş, bu
nun ailesine iki aylıktan bir senelik maaşına 
kadar para verilecek. Bunu tâyin edecek ma
hallî müdürlük ve vilâyetin heyeti sıhhiyesi 
vardır. Kaza neticesinde olduğu tebeyyün et
tikten sonra umum müdürlük bunu tediye ede
bilmelidir. Formaliteye boğulmamalıdır ve ada
mın kalan mirasçıları vaktinde bu parayı ala
bilmelidir. Bilmem bu hususta komisyonun mü
talâası nedir? Ben bunu bir teklif mahiyetinde 
değil, yalnız dikkatlerini celbetmek için söylü
yorum. Çok formaliteye boğuyorlar. Bunu bi
raz daha basitleştirseler ve kısaltsalar da, işçi
nin mirasçıları da parasını bir an evvel alsa iyi 
olur. Hiç olmazsa dua eder. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI ItAHMÎ 
KÖKEN (izmir) — Efendim, bu, talimatname 
içindir. Bu talimatname yapılırken, Sağlık Ba
kanlığının da mütalâası alınarak müştereken 
yapılacaktır. Yoksa her vaka için iş Sağlık 
Bakanlığına havale edilecek değildir. 

BAŞKAN — Efendim, madde bunun uygu
lanması tarzını gösteriyor. Yoksa her hâdise
de Sağlık Bakanlığından mütalâa alınacak de
ğildir. 

Bu madde hakkında bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı «29» 

ncu maddenin ikinci satırındaki kuruluşunda 
kelimesinden sonra «İş Kanununa tâbi olmıyan 
iş yerlerinde çalışan işçilerin işten değma..» 
cümlesinin ve Son fıkranın 4772 sayılı-Kanu
nun hükümleri kaydından sonra da «Hüküm
leri ile ihtiyarlık Sigortası Kanunu hükümleri 
uygulanır» cümlesinin eklenmesini teklif ve 
rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
- Huhısi'<öral 

BAŞKAN —• Efendim, önergede iki fıkra 
var. 

Birincisi; tavziha mütedair olan kısım. Bu
nun hakkında komisyon izahata lüzum görü
yor mu? 

TARIM KOMİSYONU JBAŞKANI ^ A H M t 
KÖKEN (tamir) —Tavz&a lüzum yoktur. 

~ «a — 
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BALKAN — Birinci kısmı oyunuza sunu

yorum. 
Nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Naza-

rfı dikkate alınmamıştır. 
İkinci kısım; ihtiyarlık sigortasının bu çalı

şan işçilere de teşmili hakkındadır. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Yeni kabul 

ettiğimiz İhtiyarlık Sigortası Kanununun esas 
hükümleri, İş Kanununun bu kabîl meselele
rinde kenliğinden caridir. Onun için bunun 
'* aklanda bir hüküm koymaya lüzum yoktur. 

BAŞÇAN — önergenin ikinci kısmını dik
kate alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Elimizdeki metinde 30 ncu madde yanlışlık
la basılmamıştır, şimdi onu okuyoruz. 

OTUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük 
Hukuk Müşaviri ve kadroya dâhil avukatı 
2 . TT . 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Şimdi bu okunan 30 ncu mad
de anlaşıldı mı? (Anlaşıldı sesleri) 30 ncu mad
de hakkında söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun hü
kümleri gereğince yapılacak devirlerde gayri-
menkullerin intikal, ifraz ve ferağ ve senet
sizden tescil işlemleriyle devrin gerkli kıldığı 
sair isimler ve belgeler ve genel müdürlüğün 
çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek 
borç senetleri ile borç ödeme makbuzları Dam
ga Resminden ve diğer her türlü resim ve harç
lardan muaftır. Genel müdürlüğe ait bütün 
gayrimenkuller ile işletmelerinde çiftçiye ait 
ziraat alet ve makinelerinin yapılacak onar
malarından dolayı hiçbir vergi ve resim alın
maz. 

BAŞKAN — Bu maddede (senetsizden) di
ye bir tâbir vardır. Komisyondan soruyorum. 
(Senetsizden) tâbirinden maksat nedir? 

TARIM K. BAŞKANI RAHMİ KÖKEN 
(İzmir) — Devletin tasarrufundadır da tapu
ya girmemiştir. 

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

OTUZ İKİNCİ MADDE — Yüksek vasıflı 
bitki tohumları veya fidan üretme amaciyle 
kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı ve ayrı ser
maye ile idare edilen kurumlardan Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne geçmesi 
Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kuru-
rulunun kararı ile uygun görülenler bütün pa
ra ve para hükmündeki kıymet ve alacakları 
menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak ve 
menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları ve 
bunlara müteallik kayıt, defter ve belgeleriyle 
birlikte adı geçen genel müdürlüğe devredilir. 

Devredilen malların değeri. Tarım ve Maliye 
Bakanlıkları ve Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek birer 
kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon ma
rifetiyle en son bilanço, yok ise defter kıy
metlerine, bilanço veya defter kıymetleri bu
lunmadığı takdirde devir tarihi rayicine süre 
tesbit olunur. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; merkez ve işlet
meler ve merkez atelyesi kuruluşlarında istih
dam etmekte olduğu aylıklı memurları, ifası 
Genel Müdürlüğe ait bir iş içn orada Genel Mü
dürlük kuruluşu ve münhal vazife bulunup 
bulunmam asiyle bağlı olmaksızın kadrodaki 
ödeneği ve Tarım Bakanlığının tasvibiyle di
lediği yerde kullanabilir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün malla
rı ve döner sermayeye ait bütün kıymetleri 
Devlet malı hükmünde olup bütün gayrimenkul
ler Genel Müdürlük adına tapuya tescil edilir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler 
Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza 
görürler. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - 7 . 1 . 1938 
tarihli ve 3308 sayılı Devlet Ziraat İşletmeleri 

— 5IÖ 
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Kurumu hakkındaki Kanun kaldırılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kurulan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne : 

a) 12 . I I . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi gereğince Tarım Bakan
lığına verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe 
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince Zirai 
Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş olan döner 
sermayenin; 

b) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 
43 ncü maddesine müsteniden muhtelif tarih
lerde yine Zirai Kombinalar Dairesine tahsis 
edilmiş olan 9 844 567,01 lira sermayenin; 

c) Rize Çay Fabrikası ile buna ait bütün 
tesisler hariç olmak üzere Devlet Ziraat işlet
meleri Kurumunun; 

Bütün para ve para hükmündeki kıymet ve 
alacakları, işletmeden elde edilen gelir ve kıy
metleri, menkul ve gayrimenkul malları, bütün 
hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve 
borçları bunlara mütaallik kayıt, defter ve bel
gelerle birlikte devredilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Zi
rai Kombinalarca işletilmekte olan Hazineye 
ait arazi de aynı şekilde bu Genel Müdürlüğe 
devredilir. 

(b) fıkrasındaki 9 844 567,01 lira Millî Ko
runma sermayesinden indirilerek her yıl Mali
ye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenek ile 
kapatılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Ziraat İşiet
meleri Kurumuna ait Rize Çay Fabrikası, işlet
meye taallûk eden para ve para hükmündeki 
kıymet ve alacakları, menkul ve gayrimenkul 
malları ve hak ve menfaatleri ve her türlü taah
hüt ve borçları ilgili kayıt, defter ve belgelerle 
birlikte Tekel Genel Müdürlüğüne devredilmiş
tir. Bu devirlerde mal değerleri Maliye, Güm
rük ve Tekel ve Tarım Bakanlıkları tarafından 
tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişi
lik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, 
yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. 
Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunmama-
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sı halinde değerleri sözü geçen komisyon, tara
fından doğrudan doğruya takdir edilir. Devir 
neticesinin safi tutarı Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından 4 yılda ve 4 eşit taksitte Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay, 20 . 
V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve ve Çan İn
hisarı kanunlariyle Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumuna verilmiş görev ve yetkiler Tekel Ge
nel Müdürlüğüne geçer. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci mad
de gereğince yapılacak devirlerde mal değer
leri Maliye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından tâ
yin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişi
lik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, 
yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. 
Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunmama
sı halinde değerler sözü geçen komisyon tara
fından doğrudan doğruya takdir edilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Zirai Kombinalar 
Dairesi Reisiliği ile Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumunun daimî kadrolarında bulunanlardan 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünde veya diğer Devlet daire ve mü
esseseleri ile 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül 
ve kurumlardan birinde bir göreve tâyin edil-
miyerek açıkta kalanlar hakkında aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 

a) Zirai Kombinalar Dairesinde müstah
dem olup 18 . I . 1940 tarihli ve 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanununun değişik 6 ncı mad
desinin XII nci fıkrasına göre Memurin Kanu
nu hükümlerinden faydalananların açık aylık
ları Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesinden ödenir. 

b) (a) fıkrası dışında bulunanlardan : 
1. Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olan

lara üç aylık; 
2. Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla ka

dar olanlara iki aylık; 
3. Hizmet müddetleri bir yıldan az olanla-
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ra bir aylık ücret tutarları bu genel müdürlük 
bütçesinden ödenerek alâkaları kesilir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonların
da ve birer aylık olarak ödenir. Bu suretle alâ
kaları kesilenlerden genel, katma ve özel büt
çeli dairelerde ve belediyelerde veya bunlara 
tâbi daire ve müessese ve teşekküllerde yahut 
3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müessese
lerde aylıklı veya ücretli bir vazifeye tâyin 
olunanlara ücretleri, tâyinlerinin tebliğ tarihine 
kadar verilir. 

KEMAIı ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
Devlet, Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ku
rulduktan sonra ve Kombinalarla Devlet Ziraat 
işletmeleri de kaldırıldığına nazaran bu iki te
şekküldeki memurların hepsi bu müdürlüğe 
nakledilmiş midir ve açıkta kalan varsa mik
tarı ne kadardır? Bunu rica ediyorum. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Efendim; tabiatiyle bu kadro yeni müesse
senin vaziyetine göre tesbit edilmektedir ve 
yaptığımız yeni kadroda tasarrufa bilhassa 
ehemmiyet verilmiştir. Nihayet 50 kişilik bir 
tasarruf da icap etmiştir. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Bu 
yapılan tasarruf hangi elemanlar üzerindedir, 
nerelerdedir? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
—• Ayrı ayrı hemen ifadesi mümkün değildir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; sayın Bakan şimdi kadroda 50 kadar ta
sarruf olduğundan bahis buyurdular. Bu yeni 
bir tesistir; şüphesiz gerek kombinalarda ve ge
rek Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunda daimî 
kadrolarda bulunan, muvakkat kadroda bulu
nan arkadaşlardan bir kısmı bu yeni kadroya 
alınacak. Bu madde hükmünde üç cephe var. 
Daimî kadrodan bir kısmı alınacak, bir kısmı 
açıkta kalırsa yeni teşekkül tarafından ücreti 
verilecek. Bir kısmı da daimî kadroda bulun-
mıyanlardan, alınacak ve tasfiye edilecek olan
lara da aylık ve saire verilecek ve bir tasfiye 
devresini, mahiyetini arzeden intikal devresi 
geçirecekler. Alındığı zaman belki de içlerinde 
halen almakta oldukları maaşla gelemiyecek 
durumda bulunanlar olacaktır. Bendeniz bura
da bir hukuk devletinin hukuki vecibelerini 
tara manasiyle tatbik edeceğine emin olmakla 
beraber, her hangi bir mânevi tazyik altında 

1949 O : 3 
kalmamaları için bir fıkranın ilâvesini rica ede
ceğim. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, her iş bir 
akdin neticesi olan icabu kabuldür. Zımnen 
Devlet hizmetine giren memur, Devletin res
men ilân ettiği bir kanunun şekilleri içinde ça
lışacağım der ve Devlet ele, ben bunları sana 
vereceğim der. Bu işte gerek kombinalarda ve 
gerek Ziraat İşletmeleri Kurumunda fazla avan
taj var diye, fazla istikbal var diye oralara gi
ren mütahassıslar belki vardır. Bendeniz çiftçi
yim, fakat ziraatçı değilim. Şimdi bu müessese
ye alınacak arkadaşları, bugünkü maaşları ile 
almak, hukuki bir vecibe, bir kaide, bir esastır. 
Burada bu hükmü göremiyorum. Onun için ben
deniz buraya ek bir fıkra halinde bir şeyin ka
bulünü rica ediyorum. 

Bu kanımla lağvedilen kurumlardan Devlet 
Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğünde göreve 
alman memurları, fiilen, yani halen almakta ol
dukları maaşları alırlar diye bir fıkranın ilâ
vesini teklif ediyorum. 

Bu arkadaşların bugünkü maaşları nasıl ka
nunen bir hak ise bunun devamını kabul etmek, 
hukuk ve adalet icabıdır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki 

hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Bu kanunla lağvedilen kurumlardan, Dev

let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde gö
reve alman memurlar fiilen almakta bulunduk
ları maaşı alırlar.» 

İzmir Milletvekili Maraş Milletvekili 
S. Odyak E. Soysal 

Denizli Milletvekili 
* Hulusi Oral 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; biz bu kanunla 
bir fizyon yapıyoruz. Sayın, önerge sahibi Hu
lusi Oral arkadaşımızın teklifini kabul etmek, 
bu fizyonla istihdaf ettiğimiz gayeyi bertaraf 
etmek demektir. Burada, mevcut kadrolara 
memurları yerleştireceğiz. Bunları küçük kad
rolara tâyin edildiği halde yine eski maaşlarını 
almakta devam etsinler demek umumi rejimi
mize uygun düşmez. Nitekim Basın ve Yayın 
Kanununda da bu şekilde hareket ettik, bu iti
barla önergenin kabul edilmemesini rica ede
rim, 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Et-

miyenler.. önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 5. — Ankara'da Gazi Or
man Çiftliği ile Devlet Ziraat İşletmeleri Ku
rumu, Ticari işletmeler Müessesesinin durum 
ve idare şekli 1950 bütçe yılı içinde ayrı bir 
kanunla belirtilir. Ancak kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bu çiftliğin ve Ticari iş
letmeler Müessesesinin idaresi geçici olarak 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğün
ce sağlanır. 

Çiftliğin bu müddete ait bilançosunda açık 
husulü halinde ertesi yıl Tarım Bakanlığı Büt
çesine bu miktarda yardım ödeneği konulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğünden evvel Zirai Kombinalar Çiftliklerin
de işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle öl
müş bulunanların mirasçıları hakkında bir de
faya mahsus olmak üzere bu kanunun 29 ncu 
maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.; Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Devlet Ziraat işlet
meleri Kurumu 1949 yılı bilançosunu Şubat 
1950 nihayeti itibariyle 14 aylık olarak tan
zim eder. Ve bu bilanço devre esas olur. 
17 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunla 
tâyin edilen müddet bu suretle iki ay ileri alın
mıştır. 

ALI KEMAL YtĞİTOĞLU (Amasya) — Bu 
maddenin içerisinde bilanço devresi esas olur di
yor. Halbuki geçici üçüncü maddede devreye 
esas olacak şeylerin neler olduğu tasrih edilmiş 
bulunuyor. Bu fıkra üçüncü maddeye muhalif
tir. « ve bu bilanço devre esas olur. 17 . Yİ . 193 ••> 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunla tâyin edilen müd 
det bu suretle iki ay ileri alınmıştır. » fıkrasının 
çıkarılmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor ? 
TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 

KÖKEN (İzmir) — Muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Bu tadille maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyonler... 
Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde S olarak bir öner
ge var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Sekizinci (Jeçici Madde — 
Zirai Kombinaların kuruluşunda işletmeler 

idare etmiş, başarıları gömlmüş ve halen teşki
lâtta çalışmakta olan teknik elamanların mükte
sep maaş dereceleri bu kanunun neşrinden itiba
ren bir ay zarfında bir defaya mahsus olmak 
üzere kadroları dâhilinde bir derece yükseltilir. 

Giresun Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Fikret Yüzatlı ihsan Karesioğlu 

Bolu Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
ihsan Yalçın Behçet Gökçen 

Bursa Milletvekili 
F. Bük 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, izaha hacet yok 
ki bu, kabul edilemez. 

FİKRET YÜZATLI (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Bütçe Komisyonunun 
gerekçesi ile bu tasarı devlet iktisadi teşekkülü 
olarak huzurunuza gelmiştir. Burada yüksek oy
larınızla bu değiştirildi. Eğer devlet iktisadi te
şekkülü olarak gelmiş olsaydı, bu arkadaşlar, 5 
maaş nispetinde ikramiye ve kendi kadrolarında 
kimisi 90 lira, kimisi 80 lira üzerinden maaşlarını 
alacaklardı. Şimdi az çok burada bu arkadaşlar 
haklarını kaybetmiş oluyorlar. 

Konbinalarm nasıl kurulduğunu bütün He
yetiniz veya içimizden birçok arkadaşlar gezerek 
gözleriyle görmüş ve bu hakikati anlamışlardır. 
O da şudur ki : Oralarda çalışan bu arkadaşlar, 
muharebe esnasında, memleketin iktisadi duru
munun en civcivli zamanında ve bu memleket, 
büyük memleket sıkıntısı içinde iken, büyük bir 
feragatle, kırların ortasında, çadır altında büyük 
azimle çalışmışlar, ne bileyim,' Millî Korunma 
Kanunundan aldıkları on milyon lirayı, bugün 
70 milyon lira olarak yükseltmiş bir vaziyete ge
tirmişlerdir. 

Sonra bugün şu tasarı ile bunlara verdiğimiz 
büyük memleket dâvasının hizmetini de düşü
nün. Bu dâvanın karşısında bu arkadaşların ken 
di heyecanlarını, heveslerini kırmamak lâzımdır. 
Biliyorsunuz Amerikalılar geldikleri zaman bu 
arkadaşların kurduğu atelyeyi gezmişler ve bunu 
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gördükten sonra, bu memlekete yaptığımız yar 
dimi arın heba o'lmıyacağma kanaat getirdik, de 
misler ve bunu gazetelerinde dahi yazmışlardır 

Bu kadar feragatle çalışan arkadaşlara ben 
denizce, Büyük Meclisin bu lûtfu esirgememesini 
bilhassa istirham ederim. 

Şimdi arkadaşlar, hakikaten bu kanunla veri
len bu büyük vazifenin yanında istenilen şey, 
çok ufak bir şeydir. Bu arkadaşların bu feragat
lerini göz önünde tutarak lütfen bunu esirgeme 
menizi ve önergenin kabulünü tekrar istirham 
ediyorum. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Hükümet olarak muvafakat 
edemiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge anlaşıldı. 
Önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik

kate alınmamıştır. 
BÜTÇE K. BAŞKANI RIZA ERTEN (Ma

nisa) — Arkadaşlar, 22 nci maddede gerek ge
nel müdürlüğe ve gerekse işletme ve merkez 
atelyelerne ait iki kadro kabul ettiniz. Bu kad
rolar şimdiye kadar ücretli arkadaşlardan iba
retti. 1950 Bütçe yılma girince bunların ma
aşlarının ödenmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh tâyinlerinin mutlaka 28 Şu
bat 1950 de yapılmış olması için geçici madde 
olmak üzere bir madde kabul buyurmanızı rica 
edeceğim. Bunun için bir önerge takdim edi
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı aşağıda ya

zılı fıkranın geçici sekizinci madde olarak ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili Mardin Milletvekili 
Muammer Eriş Rıza Erten 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanuna bağlı 
I ve 2 sayılı cetvellerdeki kadrolara 28 . I I . 1950 
tarihinde tâyinler yapılabilir. 

BAŞKAN —• Tarım Komisyonu da muvafa
kat ediyor. Önergeyi dikkate alanlar... Almı
yanlar... önerge dikkate alınmıştır. 

Bu önergeyi geçici sekizinci madde olarak 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun 28 . 
I I . 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

.1049 Ö : â 
BÜTÇE K. BAŞKANI RIZA ERTEN (Mar

din) — Gerek Genel Muvazene, gerek katma 
bütçeler yüksek malûmunuzdur ki, bir Mart 
1950 tarihinden itibaren muteber olacaktır. 
Bütçesi kabul edilmemiş olan bir genel mü
dürlük bütçesinin 28 . I I . 1950 tarihinde yü
rürlüğe girmesi olamaz. Bunun için 1 Mart 1950 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi iktiza 
eder. Onun için bir önerge takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
TARIM K. BAŞKANI RAHMÎ KÖKEN 

(izmir) — Geçici sekizinci madde kabul olun
duktan sonra bu maddenin de bu şekilde tâdi
li doğru olur. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor, 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arettiğim sebep dolayısiyle 36 ncı maddenin 

«1 . III . 1950 tarihinde yürürlüğe girer» sure
tinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ankara 
Rıza Erten Muammer Eriş 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu da muvafa
kat ediyor. Önergeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde tasrih ederek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

Emekli Kanununun ikinci görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 17 . IV . 1940 tarihli 
ve 3803 sayılı Kanunun 18 nci maddesiyle ku
rulup 4 . IX . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesiyle adı (Köy öğretmenleri 
ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) 
olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına dev-
rolunur. 

Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu ka
nunun yürürlüğe grdiği tarihe kadar geçmiş 
hizmet müddetlerinin her yıl için, kanunun yü-
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rürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık top
lamının % 15 i üzerinden (Bu paranın yarısı 
kesenek ve yarısı karışık sayılır) hesaplanacak 
paradan, yukarıki hükme göre ödenen para çı
karılarak artanı, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak 
ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile bir
likte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına 
ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde adları değiştirilen Devlet Demir
yolları ve Askerî Fabrikalar Işçüeri Emekli 
Sandıklarının memur ve hizmetlilerinin; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilî hiz
met müddetleri ile bunlara ait paralar hakkında 
sözü geçen geçici maddeler hükümleri tatbik 
olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığiyle ilgilendirilirler. 

Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıkların
ca ödenir. 

Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan gire
cekler hakkında da bu kanunun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kaldırılan sandık
lardan bağlanmış her çeşit aylıklarla geçici 2 ve 
3 ncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığına intikal edecek emekli, dul ve 
yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan hü
kümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yük
seltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığınca ödenir. 

Yukarıki fıkrada adları geçen sandıklarca pe
şin ödeme yapılmışsa bu aylıkların, (Türkiye 
Cumhuriyeti Eemekli) Sandığınca, bu ödemele
rin ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden 
ay başından itibaren, ödenmesine başlanır. 

Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl 
ödenmekte olduklarını gösterir müfredatlı cet
veller, kayıt ve belgelriyle birlikte ve devir sonu 
beklenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına gönderilir. 

.1949 0 : 3 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eaen-

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce : 3 . V I . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden; bu ka
nunla kaldırılan veya geçici 2 ve 3 ncü madde
lerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya 
bu kurumlardan; 1683 sayılı Kanuna tâbi va
zifelere, geçmiş olup da kesenek ve karşılıkla
rı 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi gereğince henüz ödenmemiş 
bulunanlara ait paralar, bu kanunun yürürlü-
.e girmesinden sonra aynı esaslar dairesinde 

ve aşağıdaki yazılı şekilde derhal ödenir. 
a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 

kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenle
re ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına; 

b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifeler
den 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçenle
re ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığınca o dairelere; 

c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetli
lerinden 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere ge
çenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emek
li) Sandığınca o daireye; 

1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden Devlet 
Demiryolları memur ve hizmetliliğine geçenlere 
ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığına; 

ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 
sayılı Kanuna tâbi veya kaldırılan sandıklarla il
gili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet De
miryolları işçileri Emekli Sandığından taallûku
na göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığına; 

1683 sayılı Kanuna tâbi veya kaldırılan san
dıklarla ilgili vazifelerden Devlet Demiryolları 
işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili da
ire veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandı
ğından Devlet Demiryolları işçileri Emekli San
dığına; 

4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce Askerî Fabrikaların aylık ücretli daimî va
zifelerinden ayrılarak 1683 sayılı Kanuna tâbi 
veya kanunla kurulu Emekli sandıklariyle ilgili 
vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika 
Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri 
verilmemiş olanların fiilî hizmet müddetleri için 
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de 4644 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi esas
ları dairesinde ve yukarıki fıkralara göre ilgili 
kurum veya sandıklara ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 21.XII.1945 tarihli 
ve 4805 sayılı Kanunun 4 ncü ve 6 nci, aynı tarih
li ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 3 ncü 
maddeleri gereğince aylıklardan kesilip ema
net hesaplarında kayıtlı bulunan ffo 5 emekli 
kesenekleriyle karşılıklı, müfredat bordrola-
riyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına ödenir-

Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için 
% 5 üzerinden faiz hesaplanır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ara
sında 1683 sayılı Kanun hükümlerine tâbi va
zifelerden kanunla kurulu Emekli sandıklariy-
le ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı 
için 4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) 
fıkrası gereğince ilgililerin geçtikleri sandık
lara iki asli maaşları nispetinde ödenen para
lardan, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraya isabet eden miktarı, birinci 
fıkrada yazılı paradan indirilerek ilgili daire
lerce gelir kaydolunur. 

2 . VII . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesinde yazılı tababet ve şuaba-
tı sanatları mensuplariyle diğer memurların 
aylıklarından 4805 sayılı Kanuna göre kesile
rek Belediyeler ve iller Bankası Tekaüt San
dığına gönderilen emekli kesenkleriyle % 5 
karşılıklarından toplanmış paraların (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devri, geçici 1 
nci madde hükmüne göre yapılır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 21 . XII . 1945 ta
rihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği, tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi dairelerden 
veya kanunla kurulu Emekli sandıklarından, 
emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet 
zammı yapılmış, tazminat verilmiş olanlarla 
ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı Kanun ge
reğince kesilip geçici 12 nci maddeye göre 
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(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına öde^ 
nen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili ku
rumlara geri verilerek oralarca gelir kaydedi
lir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar 

veya sonradan bu duruma girenler 
CEÇİCİ MADDE 14. — Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli fık
rasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 nci mad
delerde yazılı Sandıkların memur ve hizmetli
lerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edilmiş bu
lunanlar dâhil) kaldırılan hükümlere göre ikti
sap ettikleri fiilî ve itibari hizmet müddetleri, 
bu kanun hükümlerine göre geçecek fiilî ve iti
bari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında: 
a) 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek suretiyle 
aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan önce geçen 
müddetler ve o tarihten bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar da (19) ncu yaşta ve aylıklı 
memuriyetlerde geçen müddetler; 

b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli kü
çük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli küçük 
zabit) likte ve gedikli erbaşlıkta geçirilmiş 
müddetler; 

c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf ser
visinde geçen hizmetler için 4454 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesinde yazılı fiilî hizmet zam
ları, 

Eklemeye tâbi tutulur. 
Bu madde hükmünün tatbikmda (15) nci 

yaşın doldurulmasından önce geçen hizmet müd
detleri hesaba katılmaz. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte açıkta bulunup sonra iştirakçi veya 
tevdiatçı olacaklar hakkında da o durumlara 
girdiklerinde uygulanır. 

32 ve 36 nci maddelerdeki fiilî ve itibari hiz
met müddetlerinin âzami hadlerinin hesaplan
masında bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 39 
ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı yaş haddin
den hiçbir suretle (6) yıldan fazla indirme ya
pılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. Okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici (14) ncü maddenin (b) fıkrasının so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif 
ederim. 

«... ile mükellef hizmetin bitip ilk temdidin 
yapıldığı tarihten sonra jandarma gedikli er
başlığında geçen müddetleri.» 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Dav 

BAŞKAN — Komisyon ne d ivor^ 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor. Bu 

önergeyi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar.... 
önerge nazarı dikkate alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 14 ncü maddenin (B) fıkrasının aşağı

da yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli kü
çük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli küçük 
zabit) likte ve Gedikli erbaşlıkta geçirilen müd
detlerle Jandarma Gedikli Erbaşlarının mükel
lef hizmetleri bitip ilk temditlerini yaptırdık
tan sonra geçirdikleri müddetler. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var-
mı?.. 

G. K. S. SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) —• Evvelki önerge bunu tazammun ediyor. 
Bu itibarla buna lüzum yok. 

BAŞKAN — Evvelki önerge bunu tazam
mun ediyor deniyor, maksat basılsa önergenizi 
geri alıyor musunuz? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Geri 
alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (14) ncü maddenin (19) ncu satırın

da başlıyan (8) nci bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini rica ederim. 

«Bu madde hükmü: geçici 28 nci maddede 
yazılı olanlar hakkında o madde nazara alına
rak tatbik olunur.» 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Dav 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 

G. K. S. SAtT AZMÎ FEYZtOĞLU (Kayse
ri) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkâte alan
lar.. Almıyanlar.. önerge nazarı dikkâte alın
mıştır. 

Maddeyi bu iki önergedeki değişikliklerle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 15. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte: Türkiye Cumhuriyeti Or
dusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subaylar
la askerî memurlardan; emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olan
ların; 32 nci madde gereğince fiilî hizmet müd
detlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu 
takdirde 3 yıla. çıkarılır. 

Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin 
her ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylık
ları tutarının % 10 u Hazinece toptan Sandığa 
ödenir. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte: Polis meslekinde bulunan
lardan, 6 nci meslek derecesinden 12 nci mes
lek derecesine (dâhil) kadar olanlarla meslek
ten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, âdi 
malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlana
cak olanların, 32 nci madde gereğince ve her 
yi] için üçer ay olmak üzere hesap edilerek fi
ilî hizmet, müddetlerine eklenecek müddetler 3 
yıldan aşağı olamaz. 

Bu suretle eklenecek müddetler için Hazine 
ce geçici (15) nci maddenin son fıkrasına göre 
sandığa ödeme yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu 
mesleğin yukarda yazılı vazifelerinde bulunan
lardan, fiilî hizmet müddetleri 15 yılı oldurmuş 
olanlar yukarıki zamlar dâhil olmaksızın 22 yı
lı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını is-
tiyebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte ordu askerî hasta bakıcılı
ğında müstahdem bulunan ve fiilî hizmet müd
detleri 10 yılı doldurmuş olan hemşireler, fiilî 
hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda emekli-
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ye ayrılmalarını istiyebilirler. Bu takdirde 20 
yıl üzerinden hesaplanacak emekli aylığı % 5 
eksiğiyle bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu 
tasarısına oy vermiyen var mı?.. Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte : 

12 nei maddenin (İT) işaretli fıkrasında gös
terilenler ile Milletvekili bulunan veya geçici 
24 neü maddede yazılı vazifelerde bulunanla
rın; 

a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında; 

b) 1 . VI . 1928 tarihinden sonra şehre-
manetlerinin ve 1 . VI . 1930 tarihinden sonra 
da özel idare ve belediyelerin aylıklı memur, 
öğretmen, tababet ve şuabatı sanatları men-
supluğu, eczacı, kimyagerlik ve hastane, sana
toryum, verem dispanserleri hemşirelikleriyle 
ziyaretçi hemşirelikleri kadrolarına açıktan ve
ya naklen tâyin suretiyle bu vazifelerde; 

Geçen hizmet müddetleri, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra geçecek fiilî ve iti
bari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu hüküm; (a) ve (h) fıkralarında yazılı 
vazifelerde bulunduktan sonra ayrılıp bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra iştirakçi ve
ya tevdiatçı olacaklar hakkında da bu duruma 
girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde uygula
nır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kanul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. — Geçici 14 ncü mad
de gereğince fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
eklenenlerden; 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sa
yılı Kanuna tâhi olanların (2097 ve 2264 sayılı 
kanunlar hükümlerine tâbi olanlarla '4085 sayı
lı Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet 
ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer me
murlar dâhil) 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği târihe kadar 
fiilî ve itibari hizmet müddetlerine karşılık ol
mak üzere : 

Bu müddetlerin her yılı için 1 . I . 1946 
tarihindeki keseneğe esas aylıklarının 3656, 
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3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazılı tutarla
rının yıllık toplamının % 15 i, aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte memurların 
müstahdem bulundukları kurumlarca geçici 20 
nci maddede yazılı şekilde (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Hizmet müddetlerinin teshitinde, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli ka
nunlarla borçlanma yoliyle eklettirilen müddet
ler hesaba dâhil edilir. Hizmet müddetlerinin 
toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl 
sayılır, 6 aydan az kesirler nazara alınmaz. 

Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, ya
rısı karşılık sayılır ve bunların tahakkuk mua
melesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı 
ile ilgili kurumlar ve Maliye Bakanlığı arasın
da birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
çok 6 ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Hazine ve Katma 
Bütçeli dairelerden 1083 sayılı Kanuna tâbi 
olanlar ve İl Özel İdareleriyle Ankara Merkez 
Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi tarafın
dan geçici 19 ncu maddeye göre tesbit edilecek 
paralar, ilgili kurumlarca Sandık adına açıla
cak bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu ku
rumlar adına borç, kaydolunup kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faize tâ
bi tutulur. 

Zamanında ödenmiyen faizler için tekrar fa
iz hesaplanır. 

Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 
yılından itibaren her yıl bütçelerinin zat ma
aşları bölümlerine konulan ödeneklerden ta
sarruf olunduğu ertesi yılın 8 nci ayı sonuna 
kadar tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki 
zat maaşları bölümündeki ödenekten ve yukar
da sözü geçen borca mahsuben bir ay içinde 
Sandığa ödenir ve bu borç ödeninceye kadar 
mütaakıp yıllar bütçelerinin sözü geçen bölüm
lerine daha az ödenek konulmıyaeağı gibi bu 
tertibe konulan ödeneklerden başka tertiplere 
aktarma da yapılamaz. 

Hazine dışında kalan kurumlar bu borçları
nı, her yıl bütçelerine koyacakları ödenekler
le 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 21. — Geçici 19 ncu mad
de hükmünün uygulanmasında: 

a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında kanunla kurulu emekli sandıklariyle 
ilgili vazifelerden 1683 sayılı Kanuna tâbi va
zifelere geçenler için Sandığa ödenmesi gere
ken paranın hesaplanmasında, geçiş tarihleri
ne kadar olan fiilî ve itibari müddetleri ile o 
tarihteki keseneğe esas aylıkları nazara alınır. 

b) 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 sayılı Ka
nunun 81 nci ve 82 nci maddelerinde yazılı 
tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle di
ğer memurlarından bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce kanunla kurulu emekli 
sandıklariyle ilgili kurumlarda bir vazifeye ge
çenlerin, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten evvel aylıklı olarak gecen fiilî 
hizmet müddetleri için Sandığa verilecek para
lar, bunların aylıklı vazifelerden son defa ay
rıldıkları kurumlarca ödenir. 

c) 23 . XII . 1935 arihli ve 2871 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesine göre emeklilik mu
ameleleri Maliye Baknlığmca yapılacak bina 
ve arazi vergileri memurlarının hizmet müddet
leri için Sandığa verilecek paralar Hazinece 
ödenir. 

ç) 30 . I . 1948 tarihli ve 5166 sayılı Ka
nunla Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alman 
ilkokul öğretmen, başöğretmen ve yar öğret
menlerin hizmet müddetleri için hesaplanacak 
paralar, adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte çalışmakta oldukları il özel İdaresince 
ödenir. 

d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Millî Savunma Bakanlığı Harbokulu öğrencisi 
bulunanlar ile 1683 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 4380 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
fıkrası gereğince diğer okullar öğrencilerinin 
fiilî hizmet müddetleri için Sandığa ödenecek 
paranın hesaplanmasında, bunların bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan öğrencilik 
müddetleri nazara alınır ve tahakkuk asteğmen 
aylıkları tutarı üzerinden yapılır. 

e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan 
sonra, İnhisarlar, Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları ve Türkiye Ziraat Bankasının üc-
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I retli vazifelerine geçerek tekaüde tâbi hizmetle

ri 15 yıldan fazla olduğundan dolayı, 
2159 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) 

fıkrası 
3028 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) 

fıkrası 
3137 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 
5202 sayılı Kanunun 66 nci maddesi 
Gereğince emekli hakları mahfuz tutulmuş 

ve haklarında 4222 sayılı Kanunun 18 nci mad-
I desi hğükümleri uygulanmamış olanlardan; 
I Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emek

lilik hakkı tanınan vazifelerde, Milletvekilliğin
de, Belediye Başkanlığında, illerin daimî komis
yonu üyeliğinde ve geçici 24 ncü maddede ya-

{ zili vazifelerde bulunanların, aylıklı hizmet 
| müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre he

saplanacak paralar, bunların bu aylıklı memu
riyetlerden son ayrıldıkları kurumlar tarafın
dan ödenir. Bu hüküm, 4867 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesinden faydalanmış olanlar 
hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GECÎCl MADDE 22. — Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte : Geçici 1 ve 2 nci maddeler
de adı geçen sandıklarla ilgili vazifelerde bulu
nanlardan; aylıklı hizmet müddetleri 15 yıldan 
az olduğu halde 2159 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi ile 3028 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin B fıkralarına göre tazminat almamış 
olanların, bu aylıklı hizmet müddetleri için, ge
çici 19 ncu maddeye göre hesaplancak paralar, 
bunların aylıklı vazifelerden son ayrıldıkları 
kurumlarca iki ay içinde toptan (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı Kanunun 
66 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriveti 
Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına parası öden
miş olanlarla Türkiye Ziraat Bankası Yardım 
Sandığından Tekaüt Sandığına devredilmiş pa
raları bulunanların, bu paralarının ilgili bulun

duğu hizmet müddetleri için bu ödemeler yapıl
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — Geçici 19 ncu mad
deye göre hazırlanacak cetvelleri, kurumlarca 

I Sandığa karşı yapılacak borçlanmanın tahak-
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kuk belgesi olmak üzere Sayıştaym tetkikmdan 
geçirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 24. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 130 ncu maddede yazılı vazife
lerde bulunanlarla 12 nci maddenin (II) işa
retli fıkrasında gösterilenlerden; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna 
tabi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara 
tâbi olanlar dâhil) nakil suretiyle veya istifa 
ederek ayrıldıktan sonra 130 ncu maddede ya
zılı vazifelere geçimş olanların; 

Millî Korunma Kanununun 3 . VIII . 1944 
tarihli ve 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 6 
ncı maddesiyle tanınan emeklilik hakları mah
fuz tutularak bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra geçecek fiilî ve itibari hizmet müd
detlerine eklenir. 

Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar mahfuz tutulan bu müddetleri için 
ayrıldıkları kurumlarca geçici 19 ncu madde
deki esas dairesinde hesaplanacak: para, geçici 
23 ncü madde hükmü uygulanmak suretiyle ve 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde toptan Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 25. — 130 ncu maddede 
yazılı vazifelere, geçici 1 nci maddede yazılı san
dıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı sandıklarla ilgili memur vh 
hizmetlilikten nakil suretiyle tâyin edilmiş ve 
emeklilik hakları, Millî Korunma Kanununun 
3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4648 sayılı Kanunla 
değiştirilen 6 ncı maddesiyle devam ettirilmiş 
olanların bu hakları, Sandığa geçerek devam 
eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 26. — Geçici 19, 24, 28 
ve 29 ncu maddelerde yazılı olanlardan; bu ka
nun gereğince keseneklerinin geri verilmesi ge
rekenlere, geçici 12 nci maddenin 3 ncü bendi 
hükmü mahfuz kalmak üzere, yalnız 21.XII.1945 
tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gir-
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meşinden sonra aylıklarından alman keseneklev 
ödenir. 

Bunların 4805 sayılı Kanundan önceki za 
mana ait fiilî ve itibari hizmet müddetlerinden 
dolayı durumlarına göre haklarında geçici 28 
nci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygula
nır. 

Geçici 22 nci madde gereğince kurumların
dan Sandığa yapılan ödemeler ile bunlara a;t 
müddetler hakkında da yukarıki birinci fıkra 
hükmü cereyan eder. 

Köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle 
köy sağlık memurlarından bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra kesenek iadesi durumuna 
gireceklere, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yalnız kendilerinden alınan kesenekler geri 
verilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (26) ncı maddenin sonuna aşağıda ya

zılı fıkranın eklenmesini rica ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Sırrı Day 
« 1683 sayılı 'Kanuna tâbi vazifelerden, 4805 

sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında ayrıl
mış olanlara, aylıklarından kesilen % 5 1er ile 
borçlanmalarından tahsil edilen paralar ve 4222 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (b) fıkrasına 
göre sandıklardan kurumlara ödenmiş paralar
dan kesenek kısmı bu sandıkça geri verilir. » 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor ? 
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muvafakat edi
yoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon muvafakat ediyor. 
önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate 
alınmıştır. 

Metin olarak Komisyon bu ilâveyi teklif edi
yor. Bu ilâve ile maddeyi oyunuza sunuyorum. 
•Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 27. — Geçici 14 ncü mad
de gereğince fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
eklenenlerden: 

a) Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
sandıklarla ilgili bulunanların; Sandıkla ilgi
lenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken ka-
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zanmış oldukları (Harb, esaret, Millî Mücadele I 
ve mıntaka zamları gibi) itibari müddet zam
ları, (Ziraat Bankası memurlarının 788 sayılı 
Memurin Kanununun müzcyyel maddesine göre 
müktesep zamları dâhil); 

b) 1683 sayılı Kanun hükmüne tâbi olan
ların; 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden sonraya ait fiilî ve itibari müddet zam
ları; 

Toplamının her ayı için, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte keseneğe esas vazife aylık 
veya ücretleri tutarının j % 15 i kurumlarınca 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 28. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden istifa ve 
sair sebeplerle ayrılmış bulunanlar hakkında 
emeklilik bakımından, aşağıda yazılı hükümler 
tatbik olunur: 

a) 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Ka- * 
nunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış 
olanların geçmiş hizmet müddetleri için geçici 
19 ve 23 ncü maddelere göre Sandığa para öde
nir; 

Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa öde
nenlerin; âdi malûllüklerinde veya 60 yaşını 
doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde 
de dul ve yetimlerine, yazı ile Sandığa müra
caatları tarihini takibeden aybaşından itiba
ren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca 
hizmet müddetleri üzerinden bu kanun hü
kümlerine göre aylık bağlanır veya toptan öde
me yapılır;. 

b) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce ayrılanların, geçmiş hizmet müd
detleri için Sandığa ödeme yapılmaz. 

Bunlardan; bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazi
feye girenler veya geçici 24 ncü maddede yazı
lı vazifelere" geçenler, tâyinleri tarihinden iti-
barn bir ay içinde tâyinlerini ve fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerini bağlı oldukları kurumlar I 
vasıtasyle Sandığa bildirirler. 

Bu suretle vaziefye girenlerin son ayrıldık
ları kurumlar; geçici 19 ncu ve 23 ncü madde- | 
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lere göre tahakkuk ettirecekleri paraları, san
dığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde top
tan öderler. 

Bunların 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ayrılmış olanları için Sandı
ğa yapılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde 
almakta oldukları aylıklarla olağanüstü öde
neklerinin toplamı esas tutulur. 

Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı 
tanınan vazifelere geçmeksizin âdi malûllükle
rinde veya 60 yaşını doldurmalarında kendi
lerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine, 
bu kanun hükümlerine göre kurumlarınca aylık 
bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Toptan ödeme yapılmasında: 1452 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış 
olanlar için; ayrıldıkları tarihlerde almakta ol
dukları aylıklarla olağanüstü ödenekler toplamı 
ve o tarihten sonra ayrılmış olanlar için de; ay
rıldıkları tarihlerdeki aylıkları tutarları üze
rinden geçici 19 ncu maddeye göre hesaplana
cak para ile ffo 4 mürekkep faizi esas tutulur. 

c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar
dan; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere almanlar, 
fiilî hizmet müddetleri ve yaşları itibariyle 
102 nci madde gereğince yapılacak hesaba 
göre yaşları 40 ı geçmemiş ise iştirakçi, aksi 
takdirde tevdiatçı olurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, arzediyo-
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (28) nci maddenin ikinci satırındaki 

(...ayrılmış...) kelimesinden sonra (...olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta..) 
cümlesinin eklenmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Komisyon mu
vafakat ediyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor. 
Önergeyi reyinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

önerge ile kabul edilen kelimelerin ilâve
siyle maddeyi reyinize sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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Vakit geldi (Devam sesleri, kâfi sesleri) I 
Tensip buyurursanız yarın devam edece

ğiz-
Şimdi açık oyun sonucunu arzedeceğim. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Görev ve Kuruluş Kanununa 254 oy verilmiştir. | 

• • ^ « ^m*^^ 

5. — SORULAR 

1. — Gazianteb Milletvekili Ömer Asım Ak- I 
soy'un, Özel İdarelerin programlı olarak okul 
yaptırma işini sağlamak için ne düşünüldüğüne 
dair olan sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu'nun cevabı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim: 

Şehir ve kasabalardaki ilkokul binalarının 
ihtiyacı karşılayamadığı, hattâ bu yüzden bâzı 
yerlerde çocuklarımızın okula kabul edileme
mek tehlikesine mâruz bulundukları görülmek
tedir. Bu durum karşısında: 

1. özel idarelerin okul yaptırma işiyle 
programlı olarak meşgul olmalarını sağlamak 
için Bakanlık ne düşünmektedir 

2. özel idarelerin takatleri, ihtiyaç nis
petinde okul yaptırmaya kâfi geliniyorsa Ba
kanlığın bu hususta aldığı başka bir tedbir var 
mıdır? 

Gazianteb Milletvekili 
Ömer Asım Aksoy 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 24 . V . 1949 

tarih ve 5218 - 6/353/3047 sayılı yazı karşılığı-
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(2) çekinser, (1) ret ve 251 kabuldür. 

Nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu (251) oyla kabul olunmuştur. 

Yarın saat 10 da toplanmak üzere birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati: 20 

VE CEVAPLAR 
I dır : 

1. Şehir ve kasabalarımızdaki ilkokul bina
larından çoğunun ihtiyacı karşılamadığı bir 
hakikattir. 516(5 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince şehir ve kasaba ilkokullarının yapı
mı, onarımı ve her çeşit genel giderleri Özel 
idarelere bırakılmıştır. 1949 yılında; Ankara, 
Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gazianteb, Hatay, 
tzmir, İstanbul, Konya, Kütahya, Zonguldak 
gibi (11) ilimizde özel idareler okul yapımı 
için fevkalâde bütçelerine 50 000 lira veya da-

I ha fazla ödenek koymuşlardır. Özel idarelerin 
I bütçe durumları daha geniş ölçüde bir inşaat 

ödeneği ayrılmasına elverişli görülmemektedir. 
2. özel idareler Kanun tasarısı Yüksek 

Meclise sunulmuştur. Bu kanun kabul edildi
ğinde özel idarelerin mahallî hizmetleri taay
yün etmiş olacağından ve bunlara yetecek öde
nek kaynakları sağlanmış bulunacağından, ye
niden ilkokul binaları inşası ve mevcutların 
onarımı, dörder yıllık iş programlarına bağla
nacaktır. 

3. Bu sene Doğu illeri kalkınması tahsisatı 
i ile, en çok ihtiyaç görülen yerlerde (19) ilk

okul binası yaptırılmakta olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
I T. Banguoğlu 
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Vergi Usul Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AĞRI 1 
Müştak Aktan 

AMASYA | 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağa bey oğlu 
Esat Akan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Org]. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : l 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 173 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Meıuduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemi) öz 
Faik Yılmnzipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
| Naim Atalay 

Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngöreiı 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumiu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
1 Ömer Asım Aksoy 
1 Cemil Alevli 

Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMUŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
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Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik !Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atul' Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHÎR 
ismail 11. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

B : 103 7 .6 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh İspartalıgil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artuııkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
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Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lat.fi Aksoy 

SİVAS 
Mi tat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker ' 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Hmin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uy badın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarunbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHÎSAR 
ITasan Dinçer 
Kemal özçoban 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

I Reddedenler] 
ihsan Karesioğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

tÇEL 
Salih înankur 

Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ram a zan oğlu 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamhbei 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

[Çehinserler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 

[Oya hatılmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
Halid Bayrak (Î .Ü.) (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgun 
îhsan Ezğü 
İsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
(î.) 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin AI tay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
(1.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin tin en 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(t) 
Abidin Ege 

Kemal Cemal öncel 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (1.) 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raıf Dinç (1.) 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(I.) 

ESKİŞEHİR 
Tsmail Hakkı Çevik 
(T.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

ITasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Ynrdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Pcker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
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Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torsrut 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
(t.) 
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Sedad Çumrah 
Fatin Gökmen 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (1.) 
Hilmi öztarhan 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
1 Yusuf Ziya Ortaç 

[Açık Mille 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

.1949 0 : 3 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 

Muin Köprülü 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

tvekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel (I.) 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) (1.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Ali R. Îneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (1.) 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı OKUZ Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altaîi 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

ü ye sayısı : 465 
Oy verenler : 254 

Kabul edenler : 251 " " 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katdmıyanlar : 1Q7 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Brem 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Durulu 
Cevat Dursunoğlu 
Şaki? İbrahimhakkıoğ^u 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoglu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

'-> v*«-»*« **/&&***• -r "" •*-"»»™»r"<»-

Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 

İÇEL 
Salih lnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
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Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Ahdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Aknlın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mafcara 
Âdil Toközlü 
Baki TümtürV 

KAYSERÎ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Resi d ttzsoy 
Faik Seler 
Ömer TaŞçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail TT. Raltaf>ıo$lu 
Sahir Knrutluoğlu 
Şevket Tnrsrut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik A basıya nık 
ismail Rüştü Aksal 
Dr Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. TTıılfısi A lataş 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 

B : 103 
Şevki Ergun 
ör. Sadi İrmak 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Alımet Bozbay 
Urgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin IJakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

7.6.1949 O : 3 
İtifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
[lamdi Şarlan 
Haindi Yalman 

RtZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Spmsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Dan iş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet GüreL 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adı var 
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[Çekinserler] 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Muammer Eriş 
tsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi' 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akra 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilsren 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(T.) 
Süreyya örgeevren 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Sir«n 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(t) 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet, öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Kara kava 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Raif Dinç (t.) 
Münir Hüsrev Göle (t.; 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t.) 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
(t.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl ERad Arseven 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloelu 
Abrlülffani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İ0EL 
Havdar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Knraltan 
Dr. Celâl RflTnazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamnn Adato 
Enis Akavaren 
Cihad Baban 
Celâl Bavar 
Gl. Refet. Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Bersel 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tuaraç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahrî Eeevit 

KAYSERİ 
Reşit Turemt 
Hayrullah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Ziihtü Akın 
Nafi Atııf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Amiral Şükür Okan 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
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Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Ilulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelci 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

Emin Soysal 
MARDİN 

îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
lialid Mengi 

ORDU 
Vusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda ( t ) 
Hikmet Işık 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonı 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

ı 1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Temel Göksel (t.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 
Vas.fi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
EminErişirgil (Bakan) 
Ali R. Încealemdaroğlu 
NTuri Tarhan (1.) 
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Sayıs ı : 249 a ek 
Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu tasarısı ve Tarım 

Komisyonu raporu (1/483) 

Tarım Kornişonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 6 • Yi . 1949 

Esas No. 1/483 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayca yeniden tertiplenmek üzere Komisyonumuza havale buyıprıılan Devlet Üretme Çift
l i k l e r i Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu tasarısı incelendi. 

Yeniden ter t ip olunan metin Kamutaya arzolunmak üzere ilişik olarak Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Tarım Komsyonu Başkam 

İzmir 
JB. Köken 

Anta lya 
M . K o r k u t 

imzada bulunamadı 
Giresun 

F. Tüzath 

Sözcü yerine 
îzmir 

JB. Köken 

Aydın 
N. Göktepe 

Malatya 
M. N. Karaköylü 

Kâtip 
Manisa 

I L öztarhan 
îmzada bulunamadı 
Bursa 

A. Duru 
Çanakkale 

A. R. Ktr&ever 

A . Karahisar 
A . Veziroğlu 

îmzada bulunamadı 
Edirne 

M. öktem 

Maraş 
R. Çuhadar 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 



TARIM KOMİSYONUNUN DEGİŞTİRiŞl 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruhtş Kanunu 
tasarım 

Kuruluş 
BİRİNCİ MADDE — Yurt Çiftçiliğinin zirai verimini artırmak, istihsalini çe

şitlendirmek ve mahsulün kalitesini yükseltmek amacı ile iy i tohumluk, damızlık 
ve fidan ihtiyacını sağlamak, tarım alanında çiftçiye örneklik ve öğreticilik etmek 
üzere Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur, 

ÎKİNCi MADDE — Bu kanunun konusuna giren işlerde Tarım Bakanlığının 
takip edeceği esaslar dâhilinde ve emri altında Genel Müdürlüğün yapacağı baş
lıca görevler şunlardır : 

a) Yurt Çiftçiliğinin tohum, damızlık, fidan, arıcılık ve kümes hayvancılığı ih
tiyacım sağlamak için çeşitli kaynaklardan yüksek vasıflı tohum, damızlık, fidan 
tedarik ederek bunları kendi işletme ve müesseselerinde üretmek ve bu işlerin ge
rektirdiği bütün faaliyetlerde bulunmak; 

b) üretme ve yetiştirme konusunda Tarım Bakanlığınca belirtilecek esaslar 
dairesinde bu işleri başarabilecek kurum ve çiftçilerle iş birliği yapmak; 

c) Yüksek vasıflı tohum, damızhk ve fidanları bedeli karşılığında çiftçiye 
dağıtmak; 

d) İşletme ve müesseselerinde elde edilen mahsullerin kıymetlendirilmesi için 
gerekli ziraat sanatları ile uğraşmak; 

e) Yapacağı işlerde çevresi çiftçilerine örneklik etmek; ' ^ 
f) Bu kanun konusuna giren işlerde öğretici mahiyette kurslar açmak ve ge

reken yayınları yapmak; 
g) Atelye ve tamirhanelerinde, kendi işlerine engel olmamak şartiyle, çiftçi

lerin ziraat alet ve makinalannı bedeli karşılığında onarmak; 
h) Çalışma konusuna giren işler için gerekli her türlü yapı ve tesisleri kur

mak. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bir ge

nel müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile merkez dışında işletme müdür
lüklerinden ve merkez atelyesinden teşekkül eder. 

Genel Müdürlüğün merkez kuruluşu ik i genel müdür yardımcısı ve uzman 
müşavirlerle aşağıki dairelerden ibarettir: 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
2. Hukuk Müşavirliği; 
3. Tarla Ziraati İşleri Müdürlüğü; 
4. Hayvancılık İşleri Müdürlüğü; 
5. Bahçe Kültürleri Müdürlüğü; 
6. Makina İşleri Müdürlüğü; 
7. Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğü; 
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8. Levazım Müdürlüğü; 
9. Özlük İşleri ve Evrak Müdürlüğü; 
10. Genel Saymanlık Müdürlüğü, 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük Yönetim Komisyonu, genel müdü

rün başkanlığı altında genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, Teknik Daire 
müdürleri ve genel saymanlık müdüründen teşekkül eder. 

Bu komisyon; 
a) Genel Müdürlüğün işletme kurma veya mevcut kurumları ve işletmeleri 

tasfiye etme tekliflerini, 
b) Kanun, tüzük, yönetmelik, iş program ve plânı, kadro ve bütçe taşanla

rım; u 

c) Satış fiyat ve şartlarına ilişkin esasları; 
d) On bin liradan yukarı alım, satım, yapma, yaptırma, keşfettirme ve bun

lara benzer diğer işleri ve yıllık on bin li/radan yukarı kiraya verme ve kiralama 
işlerini, mukavele teminatlarının geri verilmesi veya irat kaydı hususlarını; 

e) Konutların kira bedellerinin tespitine mütaallik genel müdürlük teklifleri
ni, 

f) 10 ncu madde gereğince yapılacak vazgeçme, kayıt sildirme, sulh olma ve 
sözleşme tadili tekliflerini, 

g) Tüzükle belirtilecek diğer işleri inceler ve bir karara bağlar. 
a, b ve e bentlerinde yazılı hususlarla yüz bin lira ve daha yukarı aüm, sa

tım, yapma, yaptırma, keşfettirme ve benzeri diğer işlere ve yıllık tutan yüz bin 
lira veya daha yukan olan kiraya verme ve kiralama işlerine ve bunlara mütaal
l ik sözleşme teminatlarının geri verilmesi veya irat kaydı hususlarına mütaallik 
kararlar ancak bakanın onaması ile olur. 

Komisyon, kararlanndan sorumludur.. 
BEŞÎNCÎ MADDE — Genel Müdürlük Disiplin Kurulu genel müdür yardım

cılarından birinin başkanlığı altmda teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri ile öz
lük işleri ve evrak müdürü ve i lgi l i daire müdürlerinden teşekkül eder. 

Bu kurul tâyinleri genel müdürlüğe ait memurlann disiplin işleriyle meşgul 
olur. 

Tâyinleri Tanın Bakanlığına ait olan memurların disiplin işleri bakanlık di 
siplin komisyonunda görülür. 

A L T I N C I MADDE — Genel Müdür ile yardımcılan ve uzmanlan Tanm 
Bakanının teklifi üzerine müşterek karar ile tâyin olunur. 

Altıncı ve daha yukan derecedeki memurlar genel müdürün teklifi üzerine 
Tarım Bakanlığınca, bunun dışında kalan memur ve hizmetliler genel müdürlük
çe tâyin olunurlar. 

Genel saymanlık müdürü ve sorumlu saymanlar ile saymanlık memuıian Ma
liye Bakanlığınca tâyin olunurlar, ç . 

Tarım Bakanlığı ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü müfettişleri; 
Genel Saymanlık Müdürlüğü ile sorumlu saymanların muar Ae ve hesaplarım tef
tiş ve tahkik etmeye vekilidirler. Ancak bunlann işten ei cektilirmeleri Mali
ye Bakanlığının iznine bağlıdır. 

İşletmelerde çalıştmlacak olan daimî geçici mahiyetteki çeşitli hizmetliler 
Genel Müdürlükçe belirtilecek esaslara göre İşletme müdürleri tarafından tâyin 
olunabilirler. 
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YEDlNCÎ MADDE — Genel Müdürlüğün merkez ve işletmelerdeki görevleri 
tüzük ile belirtilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Genel Müdürlük, merkez ve taşradaki her çeşit 
dâvalarla icra işlerini kovuşturmak ve sonuçlandırmak için sözleşmeli avukat ça
lıştırabilir. 

Dâva vekillerinin mahkemelere kabul edildikleri yerlerde zaruret hâsıl olur
sa bunlar da çalıştırılabilir. 

Genel Müdürlük avukatı veya dâva vekili bulunmıyan yerlerde ve zaman
larda bunlara ait görevleri idarenin o yerdeki en yüksek üstü veya görevlendire
ceği memur yapar. Bunların da buuninadığı yerlerde bu görevler, Tarım Bakan
lığının müsaadesiyle o yerde Bakanlık kuruşulunda bulunan diğer memurlar tara
fından yapılabilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri ve Avukatı hak
kında 8 . 1 . 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır, idare 
ce .kullanılan sözleşmeli avukat ve dâva vekilleri bu hükme tâbi değüdir. 

ONUNCU MADDE — On bin liyaya kadar (On bm lira dâhü) bir idare alacağı 
veya bu değerdeki bir hak veya menfaat için mahkemeye veya icraya müracaat
ta veyahut böyle bir alacak, hak ve menfaat dâva veya icra yolu ile takip olun
makta iken takibata devam etmekte veya takibin idare aleyhine neticelenmesi 
hâlinde yüksek dereceli mahkeme ve mecie baş vurmada bir fayda umulmazsa mü
racaattan veya -takipten vazgeçme emri vermeye ve dâva veya icra kaydım sil
dirmeye vay a böyle bir işin sulh yolu ile hallinde menfaat görüldüğü takdirde bu 
bapta anlaşmalar yapmaya, yahut sözleşmelerde idare menfaati gerektirirse yu
karda yazılı miktarda bir hakkın tanınması veya menfaatin terkini tazammun 
eden tadiller icrasına genel müdürün teklifi üzerine Taran Bakanı yetkilidir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaattan veya takipten vazgeçmek, sulh 
olmak veya sözleşme tadillerinde bulunabilmek için Danıştaym muvafık mütalâ
ası üzerine Tarım Bakanlığmca kararname almması şarttır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapılmasına tevessül edilmiş olsa bile i lgi
lilerin kanuni müddetlerinin dolması yüzünden hakkın düşmesine mâni tedbirler 
almaları mecburidir. 

Döner Sermaye 
ON BlRINCÎ MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı işlerden tohum 

ve hayvan üretmek, fidan yetiştirmek maksadı ile işletmeler kurmaya; işletmelerin 
ilk tesis giderleriyle (idare binaları, memur meskenleri ve işletmeler dışındaki 
dağıtma tesisleri hariç) işletme ile i lgi l i tesis, ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, 
imalâthane ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurulacakların işletilmesiyle i lgi l i her türlü 
giderlerle her nevi-iptidai madde, tohum, hayvan, fidan, menkul eşya, makine, mal
zeme, nakil vasıtaları ve yedek malzemeyi satın alma, kiralama, nakliye, sigorta ve 
benzeri giderlere; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım merkezlerine yollama giderlerine; 
Amortisman bedellerine ve işletmeden mütevellit tamir giderlerine; 
Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve 24 ncü maddeye göre verilecek faz

la çalışma ücretlerine; 
Harcanmak üzere genel müdürlük emrine 120 milyon lira döner sermaye veril

miştir. 
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Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde otuz beşinden fazlası gayrimenku-
le yatırılmaz. 

ON IKÎNCÎ MADDE — 11 nci maddede yazılı döner sermaye aşağıdaki kay
naklardan sağlanır : 

1. Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri gereğince Genel 'Müdürlüğe devre
dilecek kıymetlerden işletmelere tahsis edilecek para, menkul eşya, levazım ve 
gayrimenkullerin geçici 3 ncü madde gereğince tesbit edilecek değerleri; 

2. 20 nci ve 32 nci maddeler gereğince döner sermayeye yapılacak ilâveler; 
3. Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 16 nci ve 17 nci maddelerdeki kısım

lar ayrıldıktan sonra kalan miktar; 
4. Lüzum ve zaruret halinde Genel Bütçeden verilecek paralar. 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun gereğince Genel Müdürlüğe devredile

cek kıymetlerin devir bilançosunda sermaye olarak görülen miktardan, katma büt
çeye tahsis edüecek Genel Müdürlük merkezine ait menkul ve gayrimenkul mallar 
ile işletmelerin idare binaları ve memur meskenlerinin ve işletmeler dışındaki da
ğıtma tesislerinin değerleri ve devredilecek kurumların borçları indirildikten son
ra kalan bakiye 12 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki kaynaklara esas teşkil 
eder. 

Genel Müdürlüğe devredilecek kurumların bu madde mucibince ödenecek borç
larına tekabül eden miktarlar, Genel Müdürlükçe döner sermayede açtırılacak bir 
hesaba emanet olarak kaydedilir ve bu hesaptan ödenir. Emanet hesaplarındaki 
paralar Genel Müdürlüğün izni ile döner sermaye işlerinde kullanılabilir. 

Bu hesabın tasfiyesinde artan paralar döner sermayenin ödenmiş kısmına ilâve 
edilir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Döner sermayeden yapılacak harcamalar 
26. V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2 . V I . 193^ tarihli ve 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale kanunları hükümlerine bağlı değildir. ' 

Bu muamelelerin şekli, satmalma, satma, yaptırma, yapma, kiralama, kiraya 
verme ve hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortisman payları Maliye ve 
Tarım Bakanlıklarınca birlikte belirtilip Bakanlar Kurulunca onanacak esaslar 
dairesinde yürütülür. 

ON BEŞÎNCl MADDE — işletmelerin döner sermayelerine ait bilanço, kâr 
ve zarar hesapları ile Genel Müdürlükçe bütün işletmelere şâmil olmak üzere dü
zenlenecek döner sermayenin genel bilanço, kâr ve zarar hesapları yıl sonundan 
itibaren üç ay içmde Genel Murakabe Kuruluna tevdi olunur. Bilanço, kâr ve 
zarar hesapları ve döner sermayenin teknik işleri Genel Murakabe Kurulunca in
celenil'. 

Bilanço, kâr ve zarar hesapları ile Genel Murakabe Kurulu raporu Genel Mü
dürlüğün mütaakıp yıl bütçe tasarısına eklenerek Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 

ON A L T I N C I MADDE — Katma bütçenin giderlerinm tamamı döner ser
mayenin yıllık safi gelirinden karşılanır.Döner sermaye geliri katma bütçenin gi
derlerini karşılıyamadığı yıllarda noksanı 17 nci maddedeki yedek sermayeden 
karşılanır. , 

ON Y E D l N C l MADDE — Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 12 nci 
maddenin 3 ncü fıkrası gereğince katma bütçenin giderlerini karşılıyacak kı
sım ayrıldıktan sonra artanın yüzde yirmi beşi yedek sermaye olarak ayrılır. 
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16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı hal hariç olmak üzere yedek serma
yeden ne gibi hallerde harcama yapılacağı Maliye ve Tarım Bakanlıklarının tek
l i f i üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir. 

ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
döner sermayesince yapılacak işlere harcanmak üzere, Tanm Bakanlığının izni 
ile ve 12 milyon lirayı geçmemek şartiyle Millî bankalardan ödünç para almaya-
yetkilidir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük işletmelerinden elde ettiği 
iy i tohumluk, damızlık ve fidanları Tanm Bakanlığının belirteceği esaslar dai
resinde peşin para veya taksitle yahut trampa suretiyle satar. 

Tanm Bakanlığınca bu esasların belirtilmesinde döner sermayenin umumi 
zarara uğramaması göz önünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret halinde bir he
sap devresi içinde umumi zaran intaç edecek mahiyette fiyat belirtmelerinde ön
ceden Bakanlar Kurulu karan alınması şarttır. 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara göre maliyetten aşağı yapılan satışlar 
yüzünden hâsıl olacak zarar ertesi yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
nekten karşılanır. 

Maliyetin tâyininde katma bütçeden sağlanmış gayrimenkul ve tesislerin itfa 
bedelleri ile katma bütçenin diğer giderleri de hesaba katılır. 

Taksitle satışların şekil ve esasları ile taksit müddetleri ve tahsil usulleri Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken teşbit ve Bakanlar Kurulunca onanacak 
esaslar dairesinde yürütülür. 

Taksitlerden birinin zamanmda ödenmemesi halinde bütün borç muacceliyet kes-
beder ve bu ödenmiyen taksit tarihinden itibaren borcun bakiyesi için faiz hesap edi
lir. Borçlulardan alınacak borç senetleri icra ve İflâs Kanununun 38 nci madde
sinde yazılı vesika hükmündedir. 

Kuraklık veya her hangi bir âfet veya mücbir ve fevkalâde bir sebeple bir veya 
birkaç taksitin kısmen veya tamamen teciline zaruret görüldüğü hallerde bu tecil 
Tanm Bakanlığının'teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile kararlaşır. 

Tecil edilen taksitlerden faiz aranmaz. 

YİRMİNCİ MADDE — Genel Müdürlüğün yeniden işletme kurması veya mev
cut yahut devralınmış işletmelerin tasfiyesi Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca verilecek kararla olur-

İşletmeler Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunan 
arazi üzerinde kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gayrimenkuller 2 . V I . 1934 
tarihli ve 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri suretiyle ve 
bedelleri döner sermayeye sayılmak üzere genel müdürlüğe verilir. 

Devlet arazisi bulunmıyan yerlerde genel müdürlük ve işletmeleri için gerek 
fi gayrimenkuller pazarlık suretiyle sağlanabilir.' Ancak işletmenin içinde müte
ferrik durumda bulunan sahipli arazi parçaları lüzumu halinde Menafii Umumiye 
istimlâk Kararnamesi hükümlerine göre alınabileceği gibi bu kabîl arazi o işletme
ye ait diğer, arazi ile veya işletme dışında mevcut olup yukarıki esasa göre ve 
bedeli döner sermayeye sayılmak suretiyle bu maksat için devletten alınacak arazi 
ile muadili kıymette olmak üzere tırampa dahi edilebilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkullerden arazi en sen bilanço ve .yoksa 
defter kıymetleri o da yoksa takdir edilecek bedelleri ödenmiş döner sermayeden 
düşülerek Hazineye devredilir. 

Arazi dışındaki gayrimenkuller genel müdürlükçe satılır. Bunların genel 
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müdürlüğe devir kıymetleri ile satış bedelleri arasında fark olursa fazlası ödenmiş 
döner sermayeye ilâve edilir, eksiği ödenmiş döner sermayeden indiri l ir . 

Y l R M l BİRİNCİ MADDE — Döner sermayenin hesap donemi takvim yılıdır; 
Döner sermayenin yıllık bütçesiyle döner sermayeden geçici olarak çalıştırılan 

çeşitli hizmetlilerin kadroları ve işletme, atelye ve depolarda ve hayvan bakımı işle
rinde sürekli olarak çalıştırılan işçi, sanatkâr, şoför, makinist, arabacı, bekçi, çiftçi, 
bahçıvan, çamaşırcı ve bu mahiyetteki diğer işçi ve ustaların kadroları Tarım Ba
kanının onaması ile yürürlüğe girer. 

Müşterek hükümler 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 

merkez kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde, işletmeler ve merkez atölyesinin kadrola
rı da (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdürlük maaşlı memurlarının emeklilikleri 3 . V I . 1930 tarihli vel683 
sayılı Kanun ve ekleri, daimî hizmetlilerin, emeklilikleri de 20.V.1942 tarihli ve 4222 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük maaşlı memur ve daimî hiz
metlilerinden emsallerine göre olağanüstü bir hizmet ve gayretleri görülen veya 
yaptıkları işin hususi ve mümtaz bir kıymeti bulunanlara Tarım Bakanlığı tara
fından belirtilecek esaslar dairesinde ve yılda ik i aylıkları tutarım geçmemk üzere 
Genel Müdürlükçe ikramiye verilebilir. Her yıl ikramiye verileceklerin sayılı kad
ro mevcudunun yarısını geçemez. 

Y l R M l DÖRDÜNCÜ MADDE — işletmeler ile merkez atelyesine ait işlerin 
icaplarından olarak çalışma gün ve saatleri dışında devam etmesi zaruri görülen 
hizmetler için, memurlarla daimî hizmetlilerin mesai müddetlerinden fazla çalıştı
rılmalarına lüzum hâsıl olduğu takdirde işin mahiyeti ve devam müddeti Tarım 
Bakanlığınca tâyhı edilmek suretiyle kendilerine döner sermayeden beher saat ba
sma bir lira fazla çalışma ücreti verilir. 

YÎRMl BEŞİNCİ MADDE — Genel Müdürlük kuruluşundaki işletme yer
lerinde çalışan memurlar ve bunların aile fertleri Genel Müdürlüğe ait konutlarda 
Genel Müdürlük tarafından mahallî rayice uygun olarak takdir edilecek kira kar
şılığında barmdrrılabilirler. işletme yerlerinde ikametleri işletme icabından olan 
çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fertleri işletme müdürlüğünün 
teklifi ve Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Genel Müdürlüğe ait yerlerde para
sız oturabilirler. 

YİRMİ A L T I N C I MADDE — Genel Müdürlükçe belirtilecek işyerlerinde 
çalışan sürekli ve geçici işçilerle işletme merkezinden vazife ile uzakta bulunan 
ve iş başından ayrılmamak zorunda olan memur ve hizmetliler döner sermayeden 
parasız olarak yedirilir. Bu maddenin uygulanma tarzı ve verilecek yemeğin 
azami bedeli her yıl başında Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. 

Y l R M l YEDİNCİ MADDE — Genel Müdürlük kuruluşundaki veznedar ve 
veznedar yardımcılarına aylık tutarlarının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa tazminatı 
verilebilir. 

Y l R M l SEKİZİNCİ MADDE — işletme merkezine en çok beş kilometre 
uzaklıkta, işletmedeki memur, hizmetli ve sürekli işçi çocuklarının okuyabilecekleri 
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bir ilkokul bulunmadığı takdirde idare, gerekli gördüğü yerlerde Taıım Bakanı
nın tasvibiyle ve 22 . ÜI . 1926 tarihli ve 789 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hü
kümleri dairesinde ilkokul açar. Başka işletmelerden getirilecek çocuklar için 
pansiyon da açılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı beş kilometrelik çevre içindeki okullarda okuyan çocuk
ların gidiş ve dönüşleri îdare taşıtları ile parasız sağlamr. 

YÎRMt DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük ve işletmeleri kurulu
şunda çalışan sürekli işçilerin işten doğma hastalıkları halinde bunlar i k i ay müd
detle, ücretleri yaran verilmek ve tedavi giderleri ve yol paraları îdare tarafmdan 
ödenmek suretiyle, tedavi ettirilir. Bunların işten doğma kaza ve hastalık sebebiy
le ölümleri halinde mirasçılarına, malûl kalmaları halinde de kendilerine ik i ay
lıktan bir yılliğa kadar ücretleri tutarmca tazminat verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanma tarzı Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma 
Bakanlıklarının mütalâası alındıktan sonra Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirtilir. 

Genel Müdürlüğün tş Kanununa bağlı iş yerlerinde çalışan işçilerin iş kazaları, 
meslek hastalıkları ve analık hallerinde 27 . V I . 1945 tarihli ve 4772 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak de
virlerde gayrimenkullerin intikal, ifraz ve ferağ ve senetsizden tescil işlemleriyle 
devrin gerekli kıldığı sair işlemler ve belgeler ve genel müdürlüğün çiftçi ile mü
nasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları Damga 
Resminden ve diğer her türlü resim ve harçlardan muaftır. Genel müdürlüğe ait 
bütün gayrimenkuller ile işletmelerinde çiftçiye ait ziraat alet ve makinelerinin 
yapılacak onamalarından dolayı hiçbir vergi ve resim almmaz. 

OTUZ IKÎNCÎ MADDE — Yüksek vasıflı bi tki tohumları veya fidan üret
me amaciyle kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı ve ayrı sermaye ile idare edilen 
kurumlardan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne geçmesi Tarım Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile uygun görülenler bütün para^ 
ve para hükmündeki kıymet ve alacakları menkul ve gayrimenkul malları, bütün 
hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları ve bunlara mütaallik kayıt, 
defter ve belgeleriyle birlikte adı geçen genel müdürlüğe devredilir. 

Devredilen malların değeri, Tarım ve Maliye Bakanlıkları ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafmdan tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil 
üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yok ise defter kıymetlerine, bi
lanço veya defter kıymetleri bulunmadığı takdirde devir tarihi rayicine göre tes-
bit olunur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
merkez ve işletmeler ve merkez atelyesi kuruluşlarmda istihdam etmekte olduğu 
aylıkh memurları, ifası genel müdürlüğe ait bir iş için orada genel müdürlük ku
ruluşu ve münhal vazife bulunup bulumuamasiyle bağlı olmaksızın kadrodaki öde
neği ve Tarım Bakanlığının tasvibiyle dilediği yerde kullanabilir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetleri Devlet malı hükmünde 
olup bütün gayrimenkuller genel müdürlük adına tapuya tescil edilir. 

B u mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç iş-
liyenler gibi ceza görürler. 
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OTUZ BEŞİNCİ MADDE — 7 . 1 . 1938 tarihli ve 3308 sayılı Devlet Ziraat 
işletmeleri Kurumu hakkındaki Kanun kaldırılmıştır. 
• GEÇlCl MADDE 1. —Bu kanımla kurulan Devlet üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne : 

a) 12 . I I . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
Tarım Bakanlığına verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe Kanununun 26 ncı mad
desi gereğince Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş olan döner sermayenin; 

b) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine , müsteniden 
muhtelif tarihlerde yine Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş olan 
9 844 567,01 lira sermayenin 

c) Rize Çay Fabrikası ile buna ait bütün tesisler hariç olmak üzere Devlet 
Ziraat işletmeleri Kurumunun; 

Bütün para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, işletmeden 
elde edilen gelir ve kıymetleri, menkul ve gayrimenkul inalları, bü
tün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları bunlara mütaallik ka
yıt, defter ve belgelerle birlikte devredilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Zirai Kombinalarca işletil inekte olan 
Hazineye ait arazi de aynı şekilde bu Genel Müdürlüğe devredilir. 

(b) fıkrasındaki 9 844 567,01 lira Millî Korunma sermayesinden indirilerek 
her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenek ile kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna ait Rize Çay 
Fabrikası, işletmeye taallûk eden para ve para hükmündeki kıymet ve alacakla
rı, menkul ve gayrimenkul malları -ve hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve 
borçları i lgi l i kayıt, defter ve belgelerle birlikte Tekel Genel Müdürlüğüne dev
redilmiştir. Bu devirlerde mal değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Ba
kanlıkları tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komis
yon marifetiyle en son bilanço, yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. 
Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değerler sözü geçen ko
misyon tarafından doğrudan doğruya takdir eder. Devir neticesinin safi tuta
rı Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 4 yılda ve 4 eşit taksitte Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay, 20 . V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve 
ve Çay inhisarı kanunlariyle Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna verilmiş gö

rev ve yetküer Tekel Genel Müdürlüğüne geçmiştir. 
GEÇlCl MADDE 3. — Geçici birinci madde gereğince yapılacak devirlerde 

mal değerleri Maliye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komis
yon marifetiyle en son büânço, yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. Bi
lanço veya defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değerler sözü geçen komis
yon tarafından doğrudan doğruya takdir edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği ile Devlet Ziraat 
işletmeleri Kurumunun daimî kadrolarında bulunanlardan bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünde veya diğer Devlet daire ve müesseseleri ile 3659 sayılı Kanuna tâbi 
teşekkül ve kurumlardan birinde bir göreve tâyin edilmiyerek açıkta kalanlar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Zirai Kombinalar Dairesinde müstahdem olup 18 .1.1940 tarihli ve 3780 
sayılı Millî Korunma Kanununun değişik 6 ncı maddesinin X I I nci fıkrasına gö-
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re Memurin Kanunu hükümlerinden faydalananların açık aylıkları Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenir, 

b) (a) fıkrası dışmda bulunanlardan : 
1. Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olanlara üç aylık; 
2. Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla kadar olanlara i k i aylık; 
3. Hizmet müddetleri bir yıldan az olanlara bir aylık ücret tutarları bu genel 

müdürlük bütçesinden ödenerek alâkaları kesilir. 
Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonlarında ve birer* aylık olarak ödenir. Bu 

suretle alâkaları kesilenlerden genel, katma ve hususi bütçeli dairelerde ve bele
diyelerde veya bunlara tâbi daire ve müessese ve teşekküllerde yahut 3659 sayılı 
Kanuna tâbi teşekkül ve müesseselerde aylıklı veya ücretli bir vazifeye tâyin olu
nanlara ücretleri, tâyinlerinin tebliğ tarihine kadar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. —Ankara'da Gazi Orman Çiftliği ile Devlet Ziraat İşletme
leri Kurumu, Ticari İşletmeler Müessesesinin durum ve idare şekli 1950 bütçe yılı 
içinde ayrı bir kanunla belirtilir. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bu çiftliğin ve Ticari İşletmeler Müessesesinin idaresi geçici olarak Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce sağlanır. 

• Çiftliğin bu müddete ait bilançosunda, açık husulü halinde ertesi yıl Tarım Ba-
knnlığı Bütçesine bu miktarda yardım ödeneği konulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunim yürürlüğünden evvel Zirai Kombinalar 
Çiftliklerinde işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş bulunanların mirasçı
ları hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bu kanunun 29 ncu maddesi hü
kümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7, — Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 1949 yılı bilanço
sunu Şubat 1950 nihayeti itibariyle 14 aylık olarak tanzim eder. Ve bu bilanço dev
re esas olur. 17 . V I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunla tâyin edilen müddet 
bu suretle ik i ay ileri alınmıştır. 

OTUZ A L T I N C I MADDE — Bu kanun 28 . I I . 1950 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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[2] S A Y I L I C E T V E L 

D. 

4 
5 
6 

- 7 
T 
S 
9 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
S 
9 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
J0 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Kadro adı 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 

» yardımcısı 
» » 
» » 

Şube şefi 

» » 

Veteriner veya zooteknisi 
» » >:> 

» » » 
Fidanlık uzmanı 

>> » 

Makina ekipleri şefi 
» » » 
» » » 

Ayniyat memuru 
» » 

» » 
Ambar memuru 

ded Aylık D. Kadro adı Aded Aylık 

11 Arnbar memuru 15 30 
12 » > 15 25 

5 90 11 Memur 15 30 
8 80 12 15 25 
8 70 13 15 20 
9 60 14 15 15 
6 60 7 Sorumlu sayman 10 60 
6 50 8 10 50 
8 40 9 » » 10 40 

15 50 Jl Veznedar 10 30 
15 40 12 10 25 
20 35 13 » 10 20 

>•> 70 11 Sorumlu saymanlık memuru 6 30 
o ') 60 12 » » » 8 25 
4 50 13 » » » 8 20 
5 50 14 » » » 8 15 
5 40 4 Merkez atelyesi müdürü (Uz
6 50 manlık yeri) 1 90 
8 40 (•; Merkez atelyesi müdür yar
8 35 dımcısı 1 70 
8 30 6 Sorumlu sayman 1 70 

10 40 10 Veznedar 1 35 
10 35 11 Sorumlu saymanlık memuru 2 30 
10 30 12 » » » 2 25 
15 35 13 » » * • o 30 
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[1] SAYİLİ C E T V E L 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

D. Kadro adı Aded Aylık D. Kadro adı Aded Aylık 

Merkez 7 Ekonomi ve dağıtma işleri mü
2 Genel Müdür 1 125 dürü yardımcısı 2 60 
4 Genel müdür yardımcısı *> 90 6 Levazım işleri müdürü 1 70 
o 
o 

Başmüşavir (Uzmanlık yeri) 1 100 8 Ayniyat muhasibi 1 50 
4 Uzman müşavir (Uzmanlık yeri 3 90 6 özlük işleri ve evrak müdürü 
4 Teftiş kurulu başkanı 1 90 yarduneısı X 50 
5 Müfettiş 1 80 3 Yapı işleri uzmanı (Y. mühen
6 Müfettiş 2 70 dis veya Y . mimar uzmanlık yeri) 1 100 
7 Müfettiş 2 60 7 Raportör 3 60 
4 Hukuk müşaviri 1 90 9 Şef 6 40 
5 Avukat 1 80 10 Şef 6 35 
5 Tarla ziraati işleri müdürü 1 80 11 Memur 7 30 
7 Tarla ziraati işleri müdür yar 12 Memur 7 25 

dımcısı 1 60 13 Memur 7 . 20 
5 Hayvancılık işleri müdürü 1 80 4 Genel saymanlık müdürü 1 90 
7 Hayvancılık işleri müdürü yar 6 Genel saymanlık müdürü yar

dımcısı 1 60 dımcısı 1 70 
5 Bahçe kültürleri müdürü 1 80 7 Merkez sorumlu saymanı 1 60 
7 Bahçe kültürleri müdürü yar 10 Veznedar 1 35 

dımcısı 1 60 7 Saymanlık raportörü 1 60 
;> Makine işleri müdürü 1 80 9 Saymanlık şefi 4 40 
< Makine işleri müdürü yardım 10 Saymanlık şefi 4 35 

cısı .1 60 11 Saymanlık memura 3 30 
5 Ekonomi ve dagtına işleri mü 12 Saymanlık memuru 3 25 

dürü 1 80 13 Saymanlık memura , 3 90 
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