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la sunuşları 360 
1. — Sivas Milletvekili Rahmi Günayd

ın, satmalman traktörlerin sahiplerine ve
rilmesi hususunda gerekli kolaylığın gös
terilmesine ve alman kâr haddinin indiril
mesine dair demeci 360 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu'nun, Sinop'un Ayancık ilçe mer
kezinde ve bâzı köylerimde vukubulan 
selden zarar görenlere yardım yapılma
sına dair demeci ve îmar. ve İskân Baka
nı Fahrettin Kerim Gökay'm cevabı 361 

3. — Görevli olarak yurt dışına gide
cek olan Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'e dönüşüne kadar Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
oer'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/677) ; 361 

4. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Nu
rettin Ardıcoğlu'nun, Radyo ve Televiz-

Sayfa 
yon kanun tasarısının, havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek ikişer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkındaki önergesi 361:362 

5. — Yozgat Milletvekili İsmail Hak
kı Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'
dan ithal edilecek 33 diesel - elektrik lo-
komotofinin ihalesi mevzuunda bilgi edin
mek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince bir 
tahkikat komisyonu kurulmasına dair 
önergesi (10/13)' 362 

5. — Görüşülen işler 303 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alican-

oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun muhtelif (kanunlarla 
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş 
ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununa ek kanun 'teklifi 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı: 284 e 1 nci ek) 363 



Sayfa 
2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 

'kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
1/308) (ıS. Sayısı: 304) 363382,388091 

3. — Gümüşane Milletvekili Nuraddin 
özdemir ve 10 'arkadaşının, 4273 sayılı Su
baylar heyetine ımahsus terfi Kanununun 
5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu, 
kanuna bir geçici madde efelenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları ravorları (2/115) (S. Sayısı: 
254) 382 

4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
ve Trabzon Milletvekili Selâhaıttin Gü
ven'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 ısayılı 
Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu 
kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili 
Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili 

Sayfa 
îlhami Ertem'in, 4 ./ 2 . 1957 gün ve 6900 
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/462, 2/368, 2/413, 2/506) (S. 
Sayısı: 338) 382 

5. — Danıştay kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/474, 2/440) ,(S. Sayısı: 369) 382:383 

6. — Serbest malî müşavirlik kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nm, Malî müşavirlik ve yeminli 
müşavirlük kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu. (1/476, 2/529) (S. Sayısı : 
368) 383:387 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, pamuk 
ürününe zarar veren Prodenia böee&leriyle vak
tinde savaşılması için şimdiden 'tedbir alınması 
ve 'bu hususta memleketteki ilâç şirketlerinin 
göreve çağrılması ve 30 Ağustos Dumlupı-
nar'da yapılaoa'k törene parti ttemısilcilerinin 
eşit oranla 'katılmalarının Başkanlıkça sağlan
ması konularında demeçte bulundu. Millet Mec
lisi Başkanı Fuad Sirmen, törenlere katılacaJk 
üyelerin oranı bakımından Meclisin vereceği 
karara uyulacağını ifade ederek şimdiye kadar-
ki uygulamaları açıkladı. 

Antalya Milletvekili thsian Ataöv'ün, proto
kole katılacak temsilcilerin 'bütün parti grup
larını temsilen 'katılması hakkındaki önergesi 
kabul olundu. 

İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay, Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, Kars 
ilindeki sel olayına dair dünkü konuşmasına* 
cevap vererek, memlekette son günlerdeM sel 
âfetleri dolayısiyle alman tedbir ve yapılan 
yardımlara temas etti. 

Zonguldak Milletvekili Sadıik Tekin Müftü-
oğlu, Salı ve Perşembe günlerinin sadece ive
dilik kararı alman işlere ayrılması dileğinde 
bulundu, Başkanlıkça bu konuda da Tüzük ve 
önceden alman kanarlarla kayıtlanılmasımn ge
rektiği bildirildi. 

Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu ve 
iki arkadaşının, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bendi
nin üçüncü fıkrası gereğince, gündemin bir de
fa görüşülecelk işler kısmının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 ve 27 nci maddelerinde yer alan andlaş-
malarıh Başbakanlığa iadesine dair önergesi 
•okundu, kabul olundu. 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, ön
celik ve ivedilikle görüşülmeye başlanmış iş bit
meden yeni biv işe başlanılmaması hakkındaki 
önergesi, bundan sonra görüşmelerde uygulan
mak üzere kabul edildi 



Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ile Krklareli Milletvekili 
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Da
hiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi 
üzerinde bir süre görüşüldü. Bütçe ve Plân 
Komisyonunun isteği ile yayın ve yürürlük 

Sözlü sorular 

1. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
•Devlet Demiryollarmea ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış (bedellerine ve ihaleye kaç fir
malım katıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/684) 

2. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Ün
ye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair söz-

T asanlar 

1. — 6375' sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin 

* VIII nci maddesinin 2 ncd fıkrasının (f) bendine 
ilişkin karardaki miktara dair Kuzey-Atlântik 
Konseyi kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/519) (Dış
işleri ve Plân kamisyonlarına) 

2. — Emekli sandıklariyle maluliyet ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkında kanuna geçici 
bjr madde eklenmesine dair kanun, tasarısı 

maddeleri haricolmak üzere diğer maddeler 
değiştirge önergeleriyle birlikte geriverildi. 

26 . 8 . 1963 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

lü soru 'önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. ( 6/685) 

Yazılı soru 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı ömer-
hacılı belediye hudutları dâhilinde harmanla
rı yanan şahıslara hibe yoluyla yardım yapılıp 
yapılmıyaoağına dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/347) 

(1/520) (Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

3. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/521) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Orman Kanununun 7395 sayılı Kanunla 
değişik 35 nci maddesinin 5 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu maddeye iki fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/522) (Maliye, içiş
leri, Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/523) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



KÂTİPLER 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
Mithat Şükrü Çavdar oğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Yoklama 
yapılacaktır. k 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vur, müzake* 
reye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, m-
tınalınan traktörlerin sahiplerine verilmesi hu
şunda da gerekli kolaylığın gösterilmesine ve 
alınan kâr haddinin indirilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Günay, gündem: dışı 
talebiniz ne hakkında idi? 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Tarktörler 
hakkında. 

BAŞKAN — Kısa mı? 
RAHMÎ GÜNAY (Sivas) 

BAŞKAN — Buyurun. 

Kısa. 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; büyük bir çiftçi aile
sinin ıstırabını huzurunuza getirmek üzere söz 
aldım, kısaca maruzatta bulunacağım, affınıza 
sığmıyorum. 

Arkadaşlar, bu memlekette bir traktör mu
bayaası ve traktör satışı ve bundan alman 
kâr mevzuu vardır ki, bu çiftçimizi büyük ıs
tıraba sevk etmiştir. Şöyle ki, traktörü almak 
için kanunun emrettiği, hattâ buna lâyık olan 
insanlar lâzım olan paranın yüzde 25 ni yatı
rıyorlar. Ondan sonra traktör geldiği zaman 
banka tarafından finanse edilmek suretiyle 
traktörlerini alıp hizmetlerini yapıyorlar. Hal
buki bugünkü yapılan muamele, maalesef üzü
cü ve bu mevzua aşağı - yukarı uymıyan bir 
şekildedir. 

Ziraat Bankası kendi kaynaklarını plân 
mevzuunda lâzım olduğu kadar zorlamış, plân 
ve programa göre 140 milyon lira yatırım 
yapması lâzımgelen yere 195 milyon lira ya

tırım yaptığı halde bugün plasman diye orta
da para (kalmamıştır. 

Traktörler gelmiş, çiftçiler, bunu kulla
nan arkadaşlar, Tranda'n beş altı ay evvel pa
rasını yatırdıkları halde, •vitrinde traktör 
bekliyor, iş sahada bekliyor, vatandaşlar da 
karşısına geçip seyretmekten başka bir şey 
yapamıyor arkadaşlar. 

Bu hakikaten çiftçi camiasında üzücü bir 
hal yaratmıştır. Muhterem Hükümetten rica 
ediyoruz, çiftçiye bu traktörü isal etmek için 
lâzımgelen tedbiri alması yerinde olsa gerek* 

İkinci mâruzâtım; bugünkü ticari âlemde 
% 30 kâr haddi diye bir şey yokken, iskonto 
olarak traktör satışı yapan aeantalara ve ku
rumlarda aşağı - yukarı bu hak tanınmıştır. 

Kanaatime göre Ziraat Bankası vasıtası 
ile bir yazı Ziraat Vekâletine arz edilmiş ve 
paranın fazla olduğu, hiç değilse !% 10 ile 
°/o 15 e indirilmesi istendiği halde müspet bir 
cevapla karşılanmamıştır. Dünyanın neresinde 
gÖrMmüştür ki, bir döğer-biçer için 70 bin 
lira değeri olan bir şeye 100 bin lira bir çiftçi 
para öderse ve bundan da istifade etmek 
isterse, üzücü bir hal olur. Halbuki bu kâr 
haddi bir miktar indirilirse bundan arta ka
lan plasmanla, diğer vatandaşların derdine 
yetişecek kadar bir para da ortaya gelmiş olur. 

Muhterem Hükümetten, ilgililer üzerinde 
durarak, buna lâzımgelen tahsisatı verip, vit
rinden traktörü kurtarıp çijftçinin eline ve
rilmesi hususunu istirham ediyorum. Mâruzâ
tım bu kadardır. 

360 
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2. — Sinop Milletvekili Mahmut Aliçanoğ-

lu'nun, Sinop'un Ayancık üçe merkezinde ve 
bâzı köylerinde vukubulan selden zarar gö
renlere yardım yapılmasına dair demeci ve 
îmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay'm cevabı 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, sizin ko
nuşmanız sel felâketleri hakkında idi, değil 
mi! 

MAHMUT ALlCANOĞLU (Sinop) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT ALlCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, üzüntü ile arz etmek is
terim ki; geçen ay sonlarında Sinop mıntafea-
sında yağan şiddetli yağmurlar neticesi, şid
detli ve feci akıbetler tevliddeden büyük bir 
sel felâketi vukubulmuştur. Ezcümle Türkeli, I 
Ayancık, Erfelek, Gerze mmtakalarmda birçok 
evlerin harabolmasına, birçok tarlaların zarara 
uğramasına ve ezcümle bir de, 13 kişinin ölü
müne sebebiyet vermiştir. O tarihten bugüne 
kadar muhtelif bakanlıklara yaptığımız mü-
racaatler neticesinde maalesef bugüne kadar 
ciddî tedbirlerin alınmadığını da görmüş bu
lunuyoruz. Bu itibarla Hükümetimizin en kısa 
zamanda bu mevzuu ele alarak ıstırap içinde 
bulunan vatandaşlarımıza elini uzatmasını ve 
gereken tedbirleri almasını bilhassa arz ve is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Hatibe cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÜKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlar; mu'hterem hatip geçen I 
toplantıda burada bulunmadılar. Diğer âfetler 
mevzuu burada konuşulduğu zaman Ayancık 
hakkında da izahat vermiştim. Pek muhterem 
arkadaşım, müsaade ederlerse, bizim bakan
lıkça yapılan şeyleri tekrar arz edeyim : 

Âfet 'ölür olmaz Ayancık'la alâkalanılmış; 
Sinop - Ayancık ilçe merkezinde ve Kırınga 
köyünde 23 . 7 .1963 tarihinde meydana gelen 
su baskınından zarar görenlere ilk ve âcil yar
dım olarak valilikçe istenilen 20 bin lira der
hal gönderilmiştir. Merkezden gönderilen tek- I 

— 361 
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•nik elemanlar tarafından yapılan hasar tesbit-
lerine göre, âfette, adı geçen ilçe merkezi için 
umumi hayata müessir görülmemiş olup, Ayan
cık deresinin ıslahı için durum Devlet Su iş
leri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Kırınıga köyünde ise, aynı olay sebebiyle 
22 evin yıkılmış veya ağır hasar görmüş oldu
ğu tesbit edildiğinden, âfetin umumi hayata 
müessif olduğu kanaatine varılmış ve bu husus
ta karar alınmak üzere Maliye Bakanlığına ya
zılmıştır. 

Bunun da muayyen bir formülü vardır, muh
terem arkadaşımın kendisi de bilir. Maliye 
Bakanlığına yazılır, ondan sonra Vekiller He
yetine gider, tedbir alınır. Başka bir yolu yok
tur. Âfet hususunda gerekli teşebbüslere ge
çildiğini muliterem arkadaşıma arz ederim. 

3.— Görevli olarak yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'e dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/677) 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Sunuşla
rımızda Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına .gidecek olan Adalet 

Ba-kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4.— Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun, Radyo ve Televizyon kanun tasa
rısının, havale olunduğu komisyonlardan seçile
cek ikişer üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasamızın 121 nci ve 'geçici 7 nci. mad

deleri gereğince iki yıl içinde çıkması gereken 
müddetli kanunlardan Türkiye Radyo ve Tele
vizyon kanun tasarısı Yüksek Meclise intikal 
etmiş bulunmaktadır. 
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£5 Ekim 1063 tarihine kadar kanunlaşması 

.gereken tasarının bir an önce huzurunuza gel
mesini temin maksadiyle Adalet, İçişleri, Ulaş
tırma, Maliye, Millî Savunma, Millî Eğitim, 
Turizm ve Tanıtma (Basm - Yayın) ve Anaya
sa, Plân ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 
ikişer kişiden müteşekkil bir geçici Karma Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

« 
Nurettin Ardıçoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanının 

teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyona verilecektir. 

5. ^— Yozgat Milletvekili İsmail'Hakkı Akdo
ğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edile
cek 33 diesel - elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak 
üzere içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince bir 
tahkikat komisyonu kurulmasına dair önergesi 
(10/13) 

BAŞKAN — ISayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
Memduh Erdemir ve Halil özmen arkadaşlarımı
zın İçtüzüğün 177 nci maddesine göre bir tahki
kat talepleri vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Amerika'dan ithal edilecek 33 diesel - elektirk 

lokomotifinin ihalesinde, birtakım himaye ve 
suiistimallerin yapıldığı, memleketin milyonlar
ca lira zarara sokulduğu yolunda günlerden beri 
devam eden neşriyat ve dedikodular umumi ef
kârın dikkat ve alâkasını bu mevzu üzerine çek
miş bulunmaktadır. 

Lehine hareket edildiği söylenilen firma mü
messilinin, Başbakan İnönü'nün akrabası oldu
ğu, oğlu ile iş ortaklığı yaptığı ve Devletin en 
yüksek mevkilerinde bulunan bâzı zevatın ya-
kmlariyle de iş münasebetleri tesis ettiği ileri 
sürülen İddialar arasındadır. 

-m 
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I Başbakanla yakınlığı malûm bulunan bir der

gi ise, mûtadı hilâfına, ihaleden evvel himaye 
edildiği söylenilen firmanın lokomotiflerinin 
tercih edilmesi yolunda neşren gayret göstermiş
tir. 

Müstafi Ulaştırma Bakanının evvelce uygun 
görülen Japonya seyahatinin bilâhara iptali de 
bu mesele ile alâkalı gösterilmektedir. 

Ayrıca ihale mevzuu, bakanlıklar arası ikti
sadi kurula getirildiği halde, kuruldaki Cumhu
riyet Halk Partili Bakanların yekvücut hareketi 
yüzünden bir netice alınamadığı da ileri sürül
mektedir. 

Bütün bu iddiaları dile getiren neşriyat gün
lerden beri devam ettiği halde, alâkalı makam
ların bir açıklama yapmamaları ve sükûtu ihti
yar etmeleri umumi efkârda uyanan endişe ve 
istifhamları maalesef artırmaktadır. 

Hükümet bünyesinde cereyan ettiği ve ucu
nun pek yukarlara kadar sirayet ettiği iddia edi
len bir yolsuzluk hâdisesi hakkında Hükümetçe 
yapılacak bir tahkikat veya açıklama şüphe ve 
tereddütleri ortadan kaldıramaz ve binnetice 
umumi efkârı tatmin edemez. 

Bizzat Millet Meclisince yapılacak bir tahki
kat, umumi efkârı tatmin edecek, varsa kötülük
leri ortaya koyacak, yoksa ilgilileri zan altında 
kalmaktan kurtaracaktır. 

Bu itibarla 33 lokomotifin ihalesi mevzuun
da bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere 
İçtüzüğün 177 nci maddesi mucibince tahkikat 
icrasını ve bu maksatla kurulacak komisyona 
muhalefet partileri meclis gruplarından da üye 
alınmasını arz ve talebederiz. , 

Yozgat Kırşehir 
İsmail Hakkı Akdoğan Memduh Erdemir « 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın tahkikat öner
geleri gelecek Birleşimde konuşulacaktır. Bilgi- -
nize sunulur. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle konuşmakta 
olduğumuz kanun teklif ve tasarılarının gün
demdeki birinci maddesinden başlıyoruz : 

1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Me
murları Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/88, 2/110) (S. 
Sayısı: 284 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı görüşülürken, bâzı 
maddeleri komisyona verilmişti. Bu maddeler ko
misyondan henüz gelmediği için bunu geçiyor ve 
gündemin mütaakıp maddesindeki tasarının mü
zakeresine devam ediyoruz. 

2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) (S. 
Sayısı: 304) (2) 

BAŞKAN — 13 ncü maddeye gelmiştik. 13 
ncü maddeyi okutuyorum. 

Kredi sözleşmesi kredinin kullanılması inceleme 
yetkisi 

MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir sözleş
me düzenlenir. 

Krediler, proje için fiilen yapılacak giderle
rin veya yapılacak işler ile satmalmacak mal be
dellerinin banka tarafından ödenmesi suretiyle 
kullanılır. 

Teşekkül tarafından emanet suretiyle yakı
lan işlerde veya işin gerektirdiği hallerde diğer 
suretlerde yapılan işlerde veya satmalmalarda 
da harcama belgesi aranmaksızın ödeme yapıla
bilir. Ancak, avanslar üç ay içinde gider belgele
riyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, 
bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütü-

(1) 284 e 1 nci ek basmayazı 22.8.1963 ta
rihli 122 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 304 S. Sayılı basmayazı 9 . 7 . 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

| lüp yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle 
görevlidir.. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar 
tesbit olunduğu takdirde ödemelerin durdurula
cağı duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanının 

! tasvibi ile ödemeler durdurulur.'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Sayın Islimyeli, buyurun. 

FENNÎ ISLÎMYELÎ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarını, tasarının 13 ncü maddesi, 
proje için verilecek olan kredilerin, maksadına 
sarf edildikçe peyderpey tediyesini âmir bulun
maktadır. Bundan evvelki celsede bu madde 
hakkında görüşen muhterem arkadaşım ismet 
Sezgin, tediyenin peyderpey yapılmış olması 
ve muhtelif taksitler halinde kullandırılması 
keyfiyetinin işlerin gecikmesine sebebolabilece
ği endişesi içinde mütalâa serd ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırım bankaları
nın açtığı kredileıi ticaret bankalanmn açtığı 
kredilerden farklı olarak mütalâa etme zarure
ti karşısındayız. Filhakika kanun tasarısının he
men hemen ilk maddelerinden itibaren tetkiki
ne başladığımız bütün maddelerinde görüldüğü 
veçhile Yatırım Bankası iktisadi Devlet Te
şekkülleri tarafından yapılacak projeleri ve ya
tırımları finanse edecektir. Bunların finansma
nı, takdir edersiniz ki, bir zaman mesafesi için-

, de, bir zaman unsuru içinde kullanılacaktır. 
Bilfarz; bir milyon veya 10 milyon liralık bir 
yatırım asgari 6 ay veya bir senelik zaman için
de kullanılacaktır. Şu halde meseleyi iki yön
den mütalâa etmek zarureti karşısındayız. 

Birincisi; bu kredinin maksada sarf edildik
çe peyderpey kullandırılması keyfiyeti yatırım
ların finansmanının tabiî bir* neticesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

İkincisi; bunun kontroluna bizim tasarımız 
cevaz vermektedir. Filhakika bütün yatırım 
bankaları aynı istikamette krediyi kullandırır
lar. Misal vermek isterim; bugün Türkiye'de 
mevcudolan Sanayi Yatırım Bankası projelerin 
yüzde 65 ini finanse eder, yüzde 35 ini de ken
di imkânları ile temin eder. Yalnız yüzde 65 in 
tediyesi sırasında, daha evvel alınmış olan kre
dinin maksada sarf edilip edilmediğini mutlak 
surette murakabeyi birinci plânda göz önünde 
bulundurur. Aynı şekilde yatırımları finanse 
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eden Emlâk Eredi Bankası hemen hemen özel 
teşebbüs olarak mesken edinmek istiyen müş
terilerinin kredilerini'gene aynı istikamette kul
landırdığı yüksek malumlarınızdır. 

Yine muhterem arkadaşlarım, Ziraat Ban
kasının yatırım kredisi telâkki edebileceğimiz 
zirai, sınai kredilerinde kredileri mutlak mak
sadına sarf edildikçe tediyeyi birinci plânda 
ıgöz önünde bulundurmaktadır. Bu itibarla, bu 
maddenin Hükümetten geldiği şekilde kullan
dırılması zarureti karşısındayız. Hattâ o kadar 
ki, bu kredinin defaten tediye edilmemesi, mak
sada sarf edildikçe tediye edilmesi bir bakı
ma kredi lehtannın menfaati iktizasından bu
lunmaktadır. Kendisine kredi açılan iktisadi 
Devlet Teşekkülleri bunu defaten çekmiyecek-
tir. Ancak maksada sarf edildikçe çekecek ve 
çektiği tarihten itibaren kendisi aleyhine faiz 
işliyeçektir. Eğer, sarf edemiyeceği mebaliği 
defaten çekecek olursa, takdir edersiniz ki, 
aleyhine derhal faiz işlemeye başlıyacak, bu ba
kımdan da bu paranın tamamını, çekmesi halin
de ağır bir masraf; ve faiz külfeti altında kal
mış olacaktır^ 

JBU itibarla tasarının bu maddesinin olduğu 
gibi kabulünü muhterem arkadaşlarımdan arz 
ve istirham ederim. 

©AŞKAN — Komisyon. 

GEÇICÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADÎR 
YAY'ÜZKAN ([Burdur) — Muhterem arkadaş-
larım, geçen oturumlarımızda Adalet Partisi 
adına konuşan Sayın İsmet Sezgin arkadaşımız, 
"bu .maddenin yeniden tedvini için Komisyonca 
geri alınmasını istediler ve sebep olarak da mad-
denin_ bu şekliyle yatırımların süratle yapılma
sını önleyici durumda olduğunu gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada esas olarak 
düşüneceğimiz nokta şu olmalıdır: Yatırımın fi
nansman imkânları sağlandıktan sonra, sağlam 
bir şekilde ve katiyen aksamıyacak bir şekilde 
devamını sağlamak durumundayız. Bunun için 
de bankanın yerdiği paranın, yani yatırım için 
verdiği kredinin takibedilmeşinde zaruret var
dır. Çijnkü. banka ticari ve iktisadi çalışan bir 
müessese olduğuna göre bâzı hareket noktaları
nı âa. kabul etmek Jâzım gelir. Bu noktalar aca
ba banka verdiği paranın yerine harcanıp har-
{^nnyaöjığını kontrol, etmek demektir. Ayrıca 
kredinin, bankanp. verdiği müddet zarfmjia ge-
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riverilmesi için yatırımın zamanında yapılma-* 
sı lâzımgelmektedir ve ayrıca yatırımlara veri
len paranın bizzat yatırımlara harcanması lâzım 
gelmektedir ki, eğer, teşekkül bu parayı bir me
mur maaşına veyalıutta bir stok masrafına har-
camışsa o zaman yatırımın gecikmesi ve dolayı -
siyle bankanın, verdiği kredinin zamanında ıgeri 
dönmemesi imkânı ve ihtimali vardır. İşte, bu 
gibi sebeplerle banka, verdiği parayı takibede-
cek ve yatırımın program ve projeye uygun ya
pılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Eğer, bu 
takip ve kontrollerde paranın yerine harcanma
dığı veya yatırımın arzu edilen şekilde yürütül-
mediğini görürse, o zaman durumu Maliye Ba
kanlığına haber verecektir. Devlet Yatırım Ban
kasının bu yatırıma verdiği park, yerine har-
canmamakta veyahutta yatırım istenilen şekil
de yürümemektedir, o zaman Maliye Bakanlığı
nın tasvibi ile devam edecek olan paranın ve
rilmesi işini bir noktada durdurulabilecektir. 
Ama bu demek değildir ki, bütün yatırımlar 
durdurulacaktır. Bu, belli bir noktada teşekkül 
ile ilgili bakanlığın, Maliye Bakanlığınca na
zarı dikkati çekilmek üzere bir durdurma ame
liyesine girişmektir ki, bilâkis yapılan işlerin 
daha süratle yapılmasına imân verecektir. 

Sonra paraların yatırımlar yapıldıkça veril
mesi noktası da, bizzat müessesenin yatırımları 
daha süratli bir tempoda tutmasını temin ede
cektir. Yatırımlara lüzumlu finansmanları te
min etmek için daha çabuk bir yatırım muame
lesini tamamlıyacak ve yatırımın bir an evvel 
bitirilmesi imkânı hâsıl olacaktır. Bunun için 
maddenin komisyondan geldiği »şekilde kabulü
nü istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
. ' Î1SMET SEZGÎN (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
(1)3 ncü maddenin bundan önceki oturumda

ki müzakeresinde, Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına yaptığımız konuşmada kredi sözleşmesi, 
kredinin kullanmasını inceleme yetkisini belir

ten 13 ncü madde üzerindeki görüşlerimizi arz 
ederken, bu maddenin, işlerin süratle ilerleme
sine mâni olacağını, kredinin •kullanılmasını güç
leştireceğini ve hattâ yepyeni hir vize usulünün 
•getirildiğini ifade etmiş ve bilâhara da Maliye 
Bakanlığının doğrudan doğruya bu kredileri 
kesmesini doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. 

36i 
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Buna karşılık olarak Komisyonun sayın sözcüsü 
Yavuzkan arkadaşımızın bendenize verdiği ce
vabın hülâsa edebildiğim kısmı şudur: Sayın 
Yavuzkan, «yatırımın sağlam bir şekilde, aksa
tılmadan devamını temin için bu usul vaz'edil
miştir» diyor. Yatıranın' sağlam bir şekilde, ak
samadan devam edebilmesi için ödemelerin ik
tisadi Devlet Teşekküllerince mi, yoksa Devlet 
Yatırım Bankasınca mı yapılması gereklidir? 
Devlet Yatıran Bankasınca' yapıldığı zaman mı 
yatırımlar daha sağlam ve aksamadan yapılı
yor? Bunu, gerçekten anlamakta güçlük çekiyo
ruz. Sonra «bankanın verdiği paranın yerine 
sarf edilip edilmediğini kontrol etmesi bankanın 
tabiî vazifesidir» buyuruyorlar. Kaldı ki, ban
kanın verdiği parayı nasıl kontrol edeceğine 
dair maddede bir sarahat görmemekteyiz. Vakaa 
bir tahMk ve kontrol maddesi vardır. 13 ncü 
maddede tahkik ve kontrolün Devlet Yatırım 
Bankası tarafından belgeler üzerinden mi yok
sa, iş mahallinde mi yapılacağı kredi sözleşme
sindeki aykırı durumların tesbiti dolâyısıyle ih
tilâf çıktığı x takdirde bu ihtilâfın nasıl 'halledi
leceği 13 ncü maddede görülememektedir. Biraz 
evvelki konuşmalarda arz ettiğim gibi, banka 
vermiş olduğu para üzerinde yapacağı kontrolü 
belgeler üzerinde mi yapacak, yoksa iş mahal
linde mi yapacaktır? Bunun da açık olarak bir 
izahını 13 ncü madde de içerisinde görmeye im
kân yoktur. Kaldı ki Devlet Yatırım Bankası
nın vermiş olduğu kredinin ticari bankaların 
şahıslara açtığı kredi ile karıştırılmaması icabe-
der. Devlet Yatırım Bankası, ismi üstünde, Dev
let iktisadi Teşekküllerine ve iştiraklerine kre
di açaeaktır. Yâni., hem kredi açan müessese ve 
hem de kreditör duruma geçen müessese, konu
muz da Devletin müesseseleridir. Devletin, ayrı 
ayrı müesseselere gösterdiği itimatsızlığa değin
miştik bundan evvelki konuşmamızda. Şimdi de 
aynını tekrarlıyoruz. 

Yine sayın komisyon sözcüsü arkadaşımızın 
bâzı tereddütleri var, diyorlar ki; «Devlet Ya
tırım Bankası ödeme yapmadığı, ödemeyi İkti
sadi Devlet Teşekkül'leri yaptığı takdirde İkti
sadi Devlet Teşekkülleri bu paralardan memur 
maaşlarını verebilirler, bu paralarını her hangi 
bir stokta kulla-nabildrler. Bu, görüşe iştirak 
etmek maalesef mümkün değildir. 

Yine Sayın Yavuzkan arkadaşımız «İlgili 
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bakanın dikkati çekilecek» diyor. Biz 13 ncü 
maddede, ödemelerin durdurulması işinde ilgili 
bakanlığın dikkati çekileceğine dair her hangi 
bir kayıt madde metninde göremiyoruz. Arka
daşımız buldularsa lütfen bize göstersinler. Di
yor İri,- son fıkrası, kredi anlaşmasına aykırı 
durumlar tesbit olunduğu takdirde, ödomelörin 
durdurulacağı duyurulur». Ve hemen arkasın
dan, «gerekirse Maliye Bakanlığının tasvibi • ile 
ödemeler durdurulur». Geçen konuşmamızda arz 
etmiştim, ödemelerin durdurulmasının sadece 
Maliye Bakanlığına bırakılması doğru değildir. 
12 ne i maddeye göre hâkem kuruluna benzer bir 
müessese kurulmuştur. 13 ncü maddede de çı
kan kredi sözleşmesine aykırı durumların tes
biti dolâyısiyle ihtilâf çıktığı takdirde bu ihti
lâfı hangi merciin halledeceğine dair 13 ncü 
maddede bir sarahat yoktur ve doğrudan doğ
ruya, direkt olarak Maliye Bakanlığına göste
rilmiş. Maliye Bakanlığı, gerektiği takdirde ; hiç 
bir müesseseye, bakanlığa ve hattâ iktisadi Dev
let Teşekkülüne sormadan dahi krediyi durdu
rabilmesini biz Adalet Partisi meclis grupu ola
rak doğru bulmuyoruz ve ilk konuşmamızda arz 
etmiştik. Bütün bu sebepler muvacehesinde mad
denin yeniden ele alınmasını ve bu anlaşmazlı
ğın hallini temin için maddenin komisyon tara-

• fından geni alınmasını rica ediyoruz. Hürmetle
rimizle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yaıyuz-
kan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NA]f)lR 
YAVUZKAN (Burdur) — Sayın arkadaşla
rım, Sayın İsmet Sezgin arkadaşımız yine göjrüş~ 
lerinde ısrar ediyorlar. Evvelâ burada yi^zde 
usulü gibi bir mesele yoktur böyle bir şey; ge-
tirilmiyor. Burada bankanın yapacağı kpnt-
rol sadece ödeme belgeleri üzerindedir. Para 
ödenirken bu belgeler muvazi olarak proje
deki yatırımların yapılıp yapılmadığını kont
rol edecektir. Bankanın yapacağı kontrol, bu
dur. Kanun bu suretle getirilmiştir. Hükümet 
temsilcileri komisyonda böyle izah etmişler
dir. Komisyon bu bakımdan ikna olmuş ve o 
bakımdan maddeyi bu şekilde getirmiştir. 
Burada bir şey daha ortaya koymak lâzımge-

. lir, bir plân tatbik edilecektir, bu plânda bir 
proje yatırımı ile ilgili parayı banka verecek
tir. Şimdi Maliye Bakanlığının izni ile yatın-

- 3 6 5 -
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mm durdurulması eğer projenin tatbikatını 
güçleştirecek ve dolayısiyle plân hedeflerine 
varmayı geçiktirecekse,' o zaman Maliye Bar 
kanı da siyasi bir organda, yani Hükümet için
de bir üye olarak suçlu olarak suçlu duru-
nra düşecektir. O bakımdan Maliye Bakanlı
ğı lüzumsuz bir durdurmaya gitmiyecek, ancak 
yerinde ve lüzum gördüğü zaman bir durdur
maya gidecektir. Bu yatırımın lüzumsuz dur
durulmasından ziyade Maliye Bakanlığının 
yatırımın yerine, hedefe varmaması sebebiy
le bir tedbiri olacaktır. Sonra, eğer parayı da
ha evvel toptan iktisâdi Devlet Teşekkülüne 
ödeme yoluna gidersek o zaman projenin kar
şılığı olan bu paralar yerine harcanmadan bir 
yığmak yapıldığı için lüzumsuz faiz ödeme 
durumuna düşülecektir. Lüzumsuz faiz öde
memek için de ancak, yatırımı yaptıkça har
cama belgeleriyle paranın alınmasında fayda 
vardır, Bu bakımdan maddenin bu şekilde 
kabulünü istirham ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir soru var, cevap verin lüt
fen. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Yavuz-
kan, bir önceki görüşmelerinde ilgili bakanlı
ğın dikkatinin çekileceğini (ödemeler husu
sunda) ifade buyurdular. Bunu madde met
ninde... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Bunun madde met
ninde belki yer; yoktur. Bu, maddenin umumi 
anlayışı içinden istihraç edilebilir. Maliye Ba
kanlığı teşekkülün ilgili' olduğu bakanlığa 
muhakkak ki yatırımı durdurma sebebiyle ha
ber verecektir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İkinci sualimiz; 
sayın komisyon sözcüsü bankanın kontrolü bel
geler üzerinden yapacağını ifade buyurdular. 
Bu belgeler üzerinden yapılacağına dair madde 
metninde bir şey gösterebilirler mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ
KAN (Burdur) — Madde metninde, belgeler 
üzerinde kontroja ait bir yer gösterilemez, 
ama banka yapacağı kontrolleri belgeler üze
rinde yapılacaktır. Hakikaten yatırımın ya
pılıp yapılmadığını yerinde görmek için ma
halline lüzumlu eleman gönderecektir. Nihayet 
bir kontrol müessesesidir ama bu müessese lü
zumsuz, işliyecek yerinde . işliyeeektir. Eğer 
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bu durdurmadan dolayı bir ihtilâf olursa te
şekkül ve yatırım bankası özel hükümlere göre 
kurulduğuna göre iş nihayet mahkemeye ka
dar götürülebilecektir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim bir 
üçüncüsü; sayın sözcü Maliye Bakanlığının 
elbette bu yatırımı keyfi sebeplerle durdura-
mıyac ağını ifade buyurdular. Bu ifade süb
jektif midir, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Komisyonumuz, bu 
maddelerin müzakeresi sırasında bu şekli ki
fayetli bulmuştu. Ama büyük Meclis bunu de
ğiştirmek eğilimini gösterirse, komisyonumuz 
buna uyar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. önerge de yok.. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — 13 ncü mad-, 
de hakkmda bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Alâkalı arkadaşlar «yok» di
yorlar.-

İSMET SEZGİN (Aydın) Var efendim. 

BAŞKAN — Varsa, biz memnuniyetle okur, 
oya sunarız.. 12 ve 14 ncü maddeler için var, 
13 ncü madde için yok. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Cuma günkü 
Birleşimde takdim etmiştim; maddenin geri 
alınmasını öngörüyordu. 

BAŞKAN — Tekrar yazıp verin lütfen; oya 
koyalım Sayın Sezgin. 

13 ncü madde hakkında Sayın Sezgin arka
daşımızın değiştirge önergeleri var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplerle 13 ncü 

maddenin yeniden tedvini için komisyon tara
fından geri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmet Sezgin 

Aydın 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ

KAN (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. önergenin nazara alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler.. «35 e karşı 52 oyla red
dedilmiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Komisyona verilen 12 nei madde gelmiştir. 

12 nci maddeyi gelen şekliyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 12 nci maddesinin kabul edilen 

önergeler göz önünde bulundurularak aşağı
daki şekilde düzenlendiğini arz ederim. 

Madde 12. — Bankaca finanse edilmesi is
tenen. projeler, kredinin şekil ve şartlarının 
tesbiti için banka tarafından incelenir. 

Banka elemanları tarafından yapılan ince
lemelerde bir noksanlığa raslanırsa proje ye
niden incelenmek üzere kredi istiyen teşekkü
le geri verilebilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üze
rinde taraflarca uyuşulamaz veya projenin ara
nan nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi 
isteği geri çevrilen teşekkül banka kararına 
itirazda bulunursa, konu Maliye Bakanlığı, 
kredi istiyen teşekkülle ilgili bakanlık, Devi-
let Plânlama Teşkilâtı, banka ve kredi istiyen 
teşekkülün birer temsilcisinin katılacağı bir 
hakem kuruluna getirilir. Taraflar bu kuru
lun çoğunlukla vereceği karara uymak zorun
dadırlar, 

Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde 
yapılan inceleme sonuçları^ ve finansmanda 
kullanılacak kaynaklar göz önünde bulundu
rularak yönetim kurulunca tesbit olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz oranı, 
ödünç Para Verme İşleri Kanunu gereğince 
tesbit edilen faiz oranını aşmamak üzere Ma
liye Bakanlığınca belli edilecek sınırlar ara

sında olarak finanse edilecek projenin mahi
yeti göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan 
yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan 
açılan kredilerde faiz oranı, bu kaynağın ban
kaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının 
onayı ile belli edilecek oranın eklenmesi su
retiyle tesbit olunur. 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : III. 

Yönelim 
Yönetme ve temsil yetkisi 

MADDE 14. — Banka, bu kanun ve diğer 
mevzuat göz önünde bulundurularak yönetim 
kurulunca alınacak kararlar dâhilinde bir genel 
müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim kurulu bankanın muamelelerini 
devamlı olarak takibederek gerekli tedbirleri 
almakla görevlidir. 

Bankayı, idare ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı müdür temsil eder, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Madde hakkında değiştirge önergeleri var
dır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının, 14 ncü maddesi
nin, Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan Türk'-
çeye uygunluğunun sağlanması için aşağıda be
lirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teklif edilen şekil : 
Madde 14. — Banka, bu kanun ve diğer ka

nunlar göz önünde bulundurularak yönetim ku
rulunca alınacak kararlar uyarınca bir genel 
müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim kurulu bankanın işlemlerini sürekli 
olarak izliyerek gerekli tedbirleri almakla gö
revlidir. 

Bankayı, idare ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı genel müdür temsil eder. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİE YAVUZ
KAN (Burdur) —'- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine 
katılıyor, önergenin nazara alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor. Maddeyi ka
bul buyurduğunuz değiştirge önergesiyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarından 
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biri ile Maliye Bakanının inhası üzerine Bakan
lar Kurulunca seçilecek üç üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu
nun Başkanıdır. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, 15 nci maddeye kadar yaptığımız 
görüşmelerdeki görüşlerimizden de anlaşılmak
tadır ki, bunu bir defa daha tekrarlıyorum, 
Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı tamamen 
maliyeci gözü ile hazırlanmış ve tabirimi mazur 
görsünler muhterem Maliye Bakanı ve erkânı, 
tâbiri amiyanesi ile kanun tasarısının her mad
desinde Maliye Bakanlığı nalıncı keseri gibi 
kendisine yontmuştur. Burada da, yönetim 
kurulunda da, «Bankanın yönetim kurulu Ge
nel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarından 
biri ile, Maliye Bakanının inhası üzerine Bakan
lar Kurulunca seçilecek 4 üyeden kurulur. Ge
nel Müdür aynı zamanda yönetim kurulunun 
başkanıdır.» denmektedir. 

Devlet Yatırım Bankasının bu maddesi oldu
ğu gibi kabul edildiği takdirde, tamamen Maliye 
Bakanlığı kanalı ile yönetilmiş olacaktır. Ban
kanın yönetiminde, tamamen Maliye Bakanlığı 
katiyen söz sahibi olacaktır. Ancak, tümü hak
kındaki görüşmelerimizde de ifade etmiş olduğu
muz gibi, yatırımları kullanacak teşekküllerin 
bağlı bulundukları sorumlu bakanlıklara da 
bankanın yatırım kredilerinin kullanılması ka
rarlarında söz hakkı tanınmasının yerinde ola
cağı kanaatindeyiz. Her ne kadar Devlet Yatı
rım Bankası, İktisadi Devlet Teşekküllerini fi
nanse eden, kreditör duruma geçiren bir mües
sese olmakla beraber bankanın finanse ettiği 
müesseseler, İktisadi) Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri ve bir kısım teknik bakanlıklar diye
bileceğimiz ilgili sorumlu bakanlıklara bu kre
dilerin kullanılmasında; sorumlu bakanlıkların, 
kredilerin kullanılmasında »olduğu gibi, kullanı
lacak kredilerin verilmesinde de ilgili ve sorum
lu bakanlıkların da söz sahibi olması gibi tabiî 
bir şey tasavvur edilemez. 

Şimdi Riyasete bir takrir verdik, Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına bankanın yönetim kuru
lunun bir genel müdür ve Maliye ve Sanayi ba
kanlarının müşterek inhaları üzerine seçilecek 4 
üye bu suretle 5 kişi oluyor, genel müdür yar-
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dımeısmı idare meclisinden, yönetim kurulun
dan çıkarmış bulunuyoruz. Genel müdür yar-
dımıcksı yerine Maliye Bakanlığınca seçilecek 
üç üyenin dörde çıkarılması ve bu seçim işinin 
sadece Maliye Bakanlığına ait değil, İktisadi 
Devlet 'Teşekkülü ve iştiraklerinin pek mü
himlerinin büyük kısmını bakanlığında toplı-
yan Sanayi Bakanlığını da kredilerin verilme
sinde söz hakkı vermek için, 4 yönetim ku
rulu üyesinin ikisinin Maliye Bakanınca, ikisi
nin de Sanayi Bakanınca inha edilmesini tek
lif 'ediyoruz. Böylelikle İktisadi Devlet Te
şekküllerini finanse edecek olan Devlet Yatı
rım Bankasından kreditör durumuna geçecek 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerini en iyi bil
mesi gereken bakanlıklar ve bu krediyi ne şe
kilde kullanması gerekeceğini, ne şekilde kul
landığını ve ne kadar kredi alması gerekece
ğine dair olan bilgileri, hiç olmazsa en azın
dan Maliye Bakanlığı tenusilcdleri kadeır bil
mesi gereken kişiler olması itibariyle yö
netim kurulunda, Sanayi Bakanılığı temsil
cilerinin de temsil edilmelerinin yerinde ola-. 
cağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — O. H. Partisi Grupu adına Sa
yın Islimyeli, 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddenin daha evvel Yüksek He
yetinizce kabul edilmiş olan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri kanun tasarısı hükümlerindeki 
ilgili maddenin ışığı altında tetkik edilmesi 
lâzımgeldiği zarureti karşısındayız. 

Filhakika İktisadi Devlet Teşekülleri ka
nun tasarısının 8 nci maddesi, Yüksek Heye
tinizce yapılan uzun müzakerelerden ' sonra 
müessesenin bünyesinde üç, ve müessese bün
yesi dışında ilgili bakanlıktan bir ve Maliye 
Bakanlığından bir olmak üzere 5 kişilik bir 
yönetim kurulunun ihdası cihetine gidilmiş
tir. Bu şartlar içinde, meseleyi tetkik etmek 
lâzımgelmektedir. Filhakika Geçici Komisyon 
tarafından kabul edilen madde bize bunu te
min etmemektedir. Fakat Hükümet tasarısı, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kanun tasarısına 
mütenazır olarak hazırlanmış olduğu için 
bize bu imkânı verecek istikâmettedir. Muhte
rem Adalet Partisi Sözcüsü, muhterem ar
kadaşım İsmet Sezgin ilgili bakanlıktan yani 
Maliye Bakanlığından 2, iki de Sanayi Ba-
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'kanlığından olmak üzere 4 ve bir de umun, 
müdürden müteşekkil bir yönetim kurulunun 
teşkilini temenni etmektedir- Zannediyorum 
daha evvel kabul ettiğimiz İktisadi Devlet Te-
şekülleri kanun tasarısındaki hüküm muvace
hesinde bunun tervicine imkân yoktur. Biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, Devlet Yatırım 
Bankası Maliye Bakanlığına bağlı bir teşek
küldür. Tasarının 1 nci maddesi Yüksek He
yetinizce kabul edilmiş, bu tesbit edilmiştir. 
Şu halde İktisadi Devlet Teşekkülleri kanun 
tasarısında ki, hükümlere göre meseleye bir 
istikamet vereceğiz. 

Bu kanun maddesi ne diyor? Kısaca okumak 
isterim- «Yönetim kurullarına müessese bün
yesinden 3 kişi getirilecek, ayrıca Yönetim Ku
ruluna ilgili bakanlığın inhası ile Balkanlar Ku
rulunca 'tâyin edilecek bir üye ve Maliye Bakan
lığının inhası ile Bakanlar Kurulunca tâyin 

. edilecek olan bir üye katılır» diyor. 
Şu halde, muhterem arkadaşlarım, burada 

ilgili Bakanlık Maliye Bakanlığı olduğuna göre; 
Maliye Bakanlığından iki ikisinin buraya ge
tirilmesi normaldir ve İktisadi Devlet Teşek
külleri kanun tasarısının gösterdiği istikametin 
netle esidir. 

Bu itibari e; zannediyorum Komisyondaki 
arkadaşlar 'da bu mütalâada olacaklardır. Lüt
federler, Hükümetten gelen maddeyi aynen 
huzudunuza getirirlerse, daha evvel kabul edil
miş olan kanunun maddesi istikametinde bir 
tedvin yapmış oluruz. C. İT. P. (îrupu 'adına 
temennim, Hükümetten gelen kanun tasarısına 
muadil olan maddenin kabulü istikametimle 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon; Sayın Yavuzkan. 

GEÇİüt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaşla
rım; 15 nci madde üzerinde tenkidlede bulunan 
Sayın İsmet Sezgin 'arkadaşımız, (bu maddedeki 
havanın Maliye Bakanlığının geniş tesirinde 
bırakıldığını söylediler. Evvelâ Maliye Bakan
lığının mümessillerini tenzih ederim; Komisyo
numuz bu maddeye istediği şekli vermek için 
çok çalıştı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de 
buna itiraz etmediler. Komisyonumuz da mad
deyi bu şekle getirdi. 

Muhterem arkadaşlar; niçin böyle oldu? Ev
velâ daha evvel bir reorganizasyon tasarısını 

26.8.1963 0 : 1 
Meclisiniz kabul etti. Reorganizasyon tasarı-
srnda ilgili Balkanlığa bir, Maliye Bakanlığına 
bir 'temsilci hakiki tanıdık. Bu tasarı Komisyon
da müzakere edilirken, Sayın İsmet Sezgin ar
kadaşımızın söylediği gibi, Ibu yönetim kuru
luna Ibir üyenin Maliye Bakanlığı tarafından 
bir diğer üyenin Sanayi Bakanlığı tarafından, 
bir diğer üyenin de Ticaret Bakanlığı tarafın
dan olmak üzere o zamanki tasarıdaki, organik 
tasarıdaki. esasa göre üç temsilcinin dışardan 
geleceği nazarı dikkate alınarak mütalâa edil
mişti. Fakat bu müzakereler sonucunda bir 
fikre varıldı: O da, raorganizasyon tasarısının 
daha (başlangıçtan bozulmaması için, prensip
lerinin çiğnenmemesi için reorganizasyon tasa-, 
rısının o zamanki şekline uyularak bu, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına verilmek istenen tem
silcilerinin ilgili Bakanlık'olarak Maliye Bakan
lığı bünyesinden getirilmesi ve kanun hükmü
nün, prensiplerinin bozulmaması, yani reorga-
nizasyonun o zamanki şeklinin bozulmaması 
fikri savunuldu. Onun üzerine Sanayi ve Ti-
oaret bakanlıklarının bir (temsilcisinin getiril
mesi fikri reddedilip, her üç üyenin de Maliye 
Bakanlığınca inhası ve Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilmesi fikri galip geldi. Bilâhara Bü
yük Mecliste reorganizasyon tasarısının müza-
k relerinde, esas tasarıdaki 8 nci »madde, yöne
tim kurulu maddesi değiştirildi ve yönetim ku
ruluna 3 müessese bünyesinden, iki dışardan 
üyenin getirilmesi kabul edildiği için, Komis
yonumuz da (bu değişikliğe uygun olarak (bir 
tâdil teklifini Başkanlığa sunmuş bulunmakta
dır. Bu tadil teklifimizde Maliye Bakanlığı tem
silcisinin ve ilgili Bakanlık olarak Maliyenin 
iki üyeyi inha etmesi suretiyle Bakanlar Kuru
lunca tâyin edilmesi teklif edilmekte, üç üye
nin de mües'sese bünyesindeki müdürle, iki ge
nel müdür yardımcısı olması şeklinde 5 kişilik 
bir yönetim kurulunun kurulması teklif edil* 
inektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekliyle acaba, 
Maliye Bakanlığının hep kendi görüşleri mi hâ
kim olmuş bulunmaktadır:?... Hayır arkadaşla
rım, bu komisyonun görüşleri noktasında top
lanmıştır. Ayrıca biz Maliye Bakanlığına ilki 
üyenin verilmesinde bir mahzur görmedik. Çün* 
kü Maliye Bakanlığı sadece inha edecektir. 
Bunun tâyini Çakanlar Kuruluna laidolacak
tır. Bakanlar Kurulu, dışarıdan gelecek bu iki 
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üyenin tâyinlerini yaparken birisinin yatırımla 
ilgili olan bir şahısıa ve diğerini de finansman ve 
para işleriyle ilgili, bilgi sahibi bir şahsa vermek 
suretiyle her halde yönetim (kurulunun daha 
güzel ve muvazeneli bir kurul teşekkülünü te
min edeceklerdir. Bu bakımdan, biz lüzumlu 
'değişikliği Başkanlığa Komisyon olarak tak
dim etmiş bulunuyoruz. Tadil teklifimizdeki 
esaslarla, bu maddenin kabu'lknü hürmetle arz 
ederim. Saygılarıımla. , 

BAŞKAN — Madda hakkında başka söz 
iştiyen yok. Değiştirge önergelerini o'kutuyo 
ram: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler muvacehesinde 

15 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz^ Saygılarımızla. 

Aydın - Artvin 
ismet Sezgin Sabit Osman Avcı 

«Madde 15.. — Bankanın yönetim kurulu, 
genel müdür ile, Maliye ve Sanayi bakanlarının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca seçilecek 
dört üyeden kuruludur. 

Genel Müdür aynı zamanda yönetim kuru
lunun Başkanıdır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekkül'leri, Müesseseleri ve 

iştirakleri hakkındaki kanun 'tasarısının Millet 
Meclisinde kabul edilen 8 nci 'maddesine uygun 
olması için 15 nci maddenin aşağıdaki şekilde 
ıdeğiştirilmesini arz ederim. 

«Bankanın Yönetim Kurulu, genel müdür 
ve genel müdür yardımcıları ile Maliye Baba
nının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca ata
nacak iki üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kuru
lunun Başkanıdır.» 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — İki değiştirge önergesinden en 
aykırısı olan İsmet Sezgin arkadaşımızın öner
gesini tekrar okutup oylatacağım. 

(Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve Artvin 
Milletvekili Osman Sabit Avcı'nm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu Önergeye komisyon katılı
yor mu? 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Daha evvel kabul 
edilen İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa 
aykırı olduğu için komisyon katılmıyor. 

BAŞKAN — iktisadi Devlet Teşekkülleri 
Kanununa aykırı olduğu için komisyon katılmı
yor. 

Nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 22 ye karşı 30 oyla 
reddedilmiştir. 

Komisyondan gelen ve madde üzerinde deği
şiklik ihtiva eden önergeyi okutuyorum. 

(Komisyon Sözcüsü Nadir Yavuzkan'm de
ğiştirge önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen değiştirge 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdür 
MADDE 16. — Banka Genel Müdiirü Maliye 

Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu ta
rafından tâyin olunur. Bu göreve tâyin edilebil
mek için meslekî yüksek tahsil görmüş olmak, 
Bakanlıkların veya banka ve benzeri malî ve ik
tisadi kurumların bankacılık ve işletmecilik ko
nularında ihtisas sahibi olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Madde üzerinde iki değiştirge önergesi 
vardır. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 16 nci maddesinin 
ikinci satırındaki: (Tâyin olunur) ibaresinin 
(atanır), (tâyin edilebilmek) ibaresinin (atana
bilmek) ve (yüksek tahsil) ibaresinin (yüksek 
öğrenim) olarak değiştirilmesini arz ye teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — öğretim de
ğil, öğrenim olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. O şekilde dü
zeltilmiştir. Komisyon değiştirge önergesine ka
tılıyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADÎR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Değiştirge önergesine komisyon 

katılıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Bu önergeden sonra 
biz komisyon olarak değiştirge önergesini geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergesini geri alı
yor. Çünkü komisyon da önergesinde aynı şekli 
teklif ediyordu. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik 
önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel müdür yardımcıları 
MADDE 17. — İşlerinde Genel Müdüre yar

dım etmek üzere iki Genel Müdür Yardımcısı 
çalıştırılır. 

Genel Müdür yardımcıları, 16 nci maddede 
belli edilen ihtisasa sahip ve Genel Müdür ola
bilmek için aranan şartları haiz bulunanlar ara
sından, Maliye Bakanının inhası üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Sayın Uğur. 

ZİYA UĞUR (Bursa) — İhtisasın tesbitinin 
ne olacağını anlıyamadım. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, ihtisasın tes
bitinin nasıl olacağını arkadaşımız soruyor, lüt
fen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Bankacılık sahasında 
ve buna benzer hizmetlerde daha evvel çalışmış 
olması, onun bu mevzuda ihtisas sahibi olduğu
nu isbat eder. Bu aranacaktır, ayrıca çalışma 
belgesi alınacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımızı tatmin etti mi 
efendim ? Buyurun. 

ZİYA UĞUR (Bursa) — Maddeye sadece fa
lan yerde, filân yerde ihtisas sahibi olmuş de
mek kâfi bir sebep olamaz. Bunu daha sarih 
bir şekilde getirmek lâzım. Şahıs hakkında hü
küm verecek olanlar daha müspet belgelere is-
tinadetsinler. Komisyon sözcüsünün ifadesi her 
hangi bir sarahat getirmiyor. Bu hususun ko
misyonda yeniden tetkikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ziya Uğur arkadaşımızın sözle
rine cevap mı vermek istiyorsunuz Sayın Yavuz
kan?-Buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaşla
rım, tasarının komisyondan gelen 28 nci madde
sinde bununla ilgili bir nokta vardır. Bu kanu
nun uygulanması bir tüzükle düzenleneceğine 
göre, yüksek tahsil görmüş olmak ve saire gibi 
birtakım hususları ayrı ayrı bu kanunda gös
termek çok zor olacağı için, bunları bir tüzük
le belirtmek suretiyle bir çalışma şekli getirile
cektir. Bu bakımdan kanunda bu hususta sara
hat vermeye lüzum görülmemiştir. Hürmetle
rimle. 

ZİYA UĞUR (Bursa) — (Tüzüğe bağlanacak
tır) , şeklinde ifade edilirse daha iyi olurdu. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ-
KAN (Burdur) — Bu kanun bütün işleme 
şekilleri tüzükte belirtileceğine göre, bu da 
tüzükte geçecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge 
önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında ^kayıtlı, (Devlet Yatı

rım Bankası) kanun tasarısının, 17 nci madde
sinin : 

A)' Birinci bendin başındaki (işlerinde 
genel müdüre) ibaresinin : (Genel müdüre 
işlerinde) şeklinde değiştirilerek cümle kuru
luşunun düzeltilmesini, 

B) Maddenin sonundaki (tâyin olunur
lar) ibaresinin (Atanırlar) şeklinde değiştiri
lerek. metnin Anayasaya uygunluğunun sağ
lanmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine komis-
misyon filhal katılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ
KAN (Burdur) — Evet katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önerge
sine filhal katılıyor. Değiştirge önergesini oy
larınıza ısunuyorum. . Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değiştirge 
önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kadro vo personel rejimi j 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, 
yönetim kurulunun teklifi ve Malîye Bakanı
nın tasvibi ile belli edilir. 

Bankanın hizmetlileri İJktisadi Devlet Te
şekkülleri hizmetlilerinin tabi bulunduğu per
sonel rejiminden faydalanır. 

Banka Maliye Bakanının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile mukavele ile aylıklı veya 
yevmiyeli personel çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirgesini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) ıtoanun tasarısının, 18 nci maddesinin 
ilk bendinin birinci ve ikinci satırlanndaki j 
(Maliye Bakanının tasvibi ile) ibaresinin, (Ma
liye Bakanının onayı ile) şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADIR 

YAVÜZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon değişiklik önerge

sine fcatılıyor. Nazara alınma'sını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhâl iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVÜZKAN (Burdur) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —. Komisyon filhal iştirak edi
yor. Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik 
önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Bölüm : IV 
Bütçe bilanço ve netice hesapları 

Hesap dönemi I 
D MADDE 19. — Bankanın hesap dönemi tak- I 

vim yılıdır. I 

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

Gider ve işletme bütçeleri 
MADDE 20. — Her hesap dönemi için bir 

işletme- bütçesi düzenlenir. I 
işletme bütçesi her hesap dönemi için he- \ 
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defler esas alınarak banka işletmeciliği pren
siplerine uygun olarak hazırlanır. 

işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun tas
vibi ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti
yen? Yok. iki değiştirge önergesi vardır, oku
tacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 20 nci m'addesinde komisyonu

muzca yapılan değişikliğe paralel olması için 
madde başlığındaki «gider;» kelimelerinin kal
dırılarak, madde başlığının «işletme bütçeleri» 
şeklinde olmasını arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
o04 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının, 20 nci maddesi
nin son paragrafındaki (tasvibi ile) ibaresi
nin (onayı ile) şeklinde değiştirmesini arz ve 
teklif ederim. Saygşılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Turhan Kut arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılıyor m u ! 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADÎR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 

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

Komisyonun değiştirge önergesini bir kere 
daha okutup oylıyacağım-

(Komisyonun değiştirge önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değiştirge 
önergeleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilanço ve netice hesapları 
MADDE 21. — Her hesap dönemi için döne

min bitimini takibeden üç ay içinde, bir bilanço 
ve netice hesabı düzenlenir. 

BAŞKAN — Modele hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm : V 

Çeşitli hükümler 
Kısa vâdede değerlendirme 

MADDE 22. — Banka kaynaklarının, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin toplam ya'tmm 
kredisi ihtiyaçları üstünde olan kısmı ile 
geçici kasa fazlaları İktisadi Devlet Teşekkül
lerine işletme kredisi açmuk veya Devlet borç
lanma tahvilleri ve Hazine bonoları satmalmak 
sııretıylo işletilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, tasarının 2)2 nci maddesinde, Dev
let Yatırım Bankasının Devlet borçlanma tah
villeri ve Hazine bonoları satın alabileceği ifade 
edilmektedir, son fıkra ile. İçinde bulunduğumuz 
durumda İktisadi Devlet Teşekküllerinin hemen 
hepsi yânıi büyük bir çoğunluğu ihtiyaçları bu
lunan sermaye miktarlarından yoksun bulun
maktadırlar. Bunların yeni yatırımlarının ku
rulacak banka, Devlet Yatırım Bankası tarafın
dan finanse edileceği kabul edilse dahi sermaye 
yoksunluğundan doğan açıkların ve mevsimlik 
kredi ihtiyaçlarının karşılanması Devlet Yatı
rım Bankasının kurulmasiyle çözümlenmiş olmı-
yor ve yine zor ve büyük bir problem olarak 
karşımızda bulunmaktadır. 

Bu sebeple Devlet Yatırım Bankasının hini-
hacette artan malî imkânlarının mevsimlik kre
dilerin karşılanmasına hasredilmesi ve esasen 
ancak Devlet Hazinesinin yardımlarıyle yaşıya-
bilecek olan Devlet Yatırını Bankasının Hazi
neye yardım eder bir duruma sokulmaması ge
rekir, Hazineye yardım eder bir duruma sokul
maması gerekir, diyoruz. Kısa vadeli değerlen
dirmeyi belirten Devlet Yatırım Bankasının 2!2 
nci maddesinin son fıkrası «geçici kasa fazlaları 
İktisadi Devlet .Teşekküllerine işletme" kredisi 
açmak veya Devlet borçlanma tahvilleri ve Ha
zine bonoları satın almak suretiyle işletilir.» 
demektedir. Esasen, Devlet Hazinesinin yardı-
miyle ayakta duracağına hiç şüphemiz olmıyan 
Devlet Yatırım Bankasının geçici kasa fazlala
rını, gerektiğinde Devlet bor>çla.nma tahvilleri 
ve Hazine bonoları satın almak suretiyle değer
lendirmesi yoluna gidebilmesi imkânı bu madde 
ile Devlet Yatırım Bankası ilgililerine tanınmış 
bulunmaktadır. 

Biraz önce de arz ettiğim ıgibi, esasen Dev-
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let Hazinesinin yardımiyle ayakta duracağına 
inandığımız Devlet Yatırım Bankasının, bu fık
ra ile Hazineye yardım eder bir duruma sokul
duğu açıkça görülmektedir. Her ne kadar 122 nci 
maddenin son fıkrasında, (Devlet borçlanma 
tahvilleri ve Hazine bonoları satın almak sure
tiyle işletir) den önce, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine işletme kredisi açmak suretiyle işletilebi
leceğini de belirtmiş ise de değişen zamana, ih
tiyaçlara Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığının 
Hazinenin durumuna göre pek mümkündür ki, 
Devlet Yatırım Bankasının geçici kasa fazlaları
nı değerlendirmek için Devlet borçlanma tahvil
leri ve Hazine bonoları satın alsın.. Biraz 'Jnce 
işaret etmeye gayret ettiğimiz veçhile İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bu gün içinde bulunduk
ları en büyük problem sermaye yetersizlikleri 
ve yatırımlarını kısa vadeli temin ettikleri kre
dilerle yapmış olmaları ve İşletme kredilerinin 
buktnaimayışıdır. Bu sebeple Devlet Yatırım 
Bankasının artan kasa fazlalarının sadece İkti
sadi Devlet Teşekküllerine işletme kredisi aç
mak yolunda kullanılmasının daha doğru ola
cağı kana'atini saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN —Sayın Yavuzkan. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın İsmet Sezgin arkadaşımız banka
nın kasa fazlalarının iktisadi Devlet Teşekkül
lerine işletme kredisi olarak verilmesini istiyor
lar ama Devlete borçlanma tahvilleri ve Hazî
ne bonosu almayı kabul etmiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, belki bugün Yatı
rım Bankası kurulduğu zaman, ilk anlarda bu 
mümkün olamıyacaktır. Ama, ileride sermaye
sinde bir fazlalık olduğu zaman, kasa fazlası ol
duğu zaman işletme kredisi açmak suretiyle, 
Devlet Hazinesinin bonolarını almak suretiyle 
hem sermayesini âtıl bırakmamak ve hem de 
nemalandırmak suretiyle bir faydalanma yoluna 
gitmesi iyi olacaktır. Bu sebeple bu hükmün bu 
şekilde kalmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Hürmetlerimle. 

İSMET SEZGlN (Aydın) — Müsaade eder
seniz bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın sözcü ar

kadaşımız buyuruyorlar ki, «Devlet Yatırım 
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Bankası, iktisadi Devlet Teşekküllerine işletme 
kredisi açtıktan sonra, kalan kısmını Devlet 
borçlanma tahvilleri ve Hazine bonoları almak 
suretiyle değerlendirecektir.» Eğer hafızamız bi
zi yanıltmıyorsa böyle buyurdular. Fakat mad
dede buna dair bir kayıt yoktur. Madde diyor 
ki; (Devlet Yatırım Bankası kasa fazlalarını, 
geçici kasa fazlalarını İktisadi Devlet Teşekkül
lerine işletme kredisi borçlanma tahvilleri ve 
Hazine bonoları alır.) orada (veya) dendiğine 
göre ister İktisadi Devlet Teşekküllerine İşlet
me kredisi açabilir, isterse Devlet borçlanma 
tahvilleri ve Hazine bonoları alabilir. Maddenin 
sarih anlamı budur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaşı
mın dedikleri doğrudur. Ama lüzumlu bir iş
letme kredisi olursa ve banka ilgilileri kendi ça
lışma şartlarına uygun bulurlarsa vereceklerdir; 
ama çok kısa vadeli bir kasa fazlalığını uzun bir 
işletme kredisi vermek suretiyle. Bilâhara lü
zumunda yatırım kredisi için paraya ihtiyacoldıı-
ğu zaman işletme kredisine de dönmesi mümkün 
değilse, bunu da işletme kredisine vermek yolun
da zorlamak her halde bankanın hayatiyetini sı
kıntıya sokacaktır. Bu bakımdan banka ilgili
leri disponibitesi mümkün olan, yani süratle 
dönüşümü mümkün olan, yollarda hem işletme 
kredisi hem de Hazine bonolarını almak sure
tiyle lüzumlu yerlerde kasa fazlalarını nemalan-
dırmak suretiyle, sermayeyi âtıl bırakmıyacak-
lardır. Bu şekliyle maddenin kabulünü istirham 
ediyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın sözcünün 
ifadesinden anlıyoruz ki, Hazine bonoları, işlet
me kredisi vâdesinden daha kısadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Devamla) — Böyle bir şey söyle
medim. Dönüşümü kolaydır, kolaylıkla gidip pa
rasını almak imkânı vardır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İşletme kredisi 
kısa vadeli kredilerdir. Hazine bonoları uzun 
vadeli olarak istikraz edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Devamla) — Hazine bonolarını 
hemen alıp kısa bir zaman sonra da geri ver
mek imkân dahilindedir. O bakımdan bu şekil
de kalması faydalıdır. İşletme kredisi olarak üç 
ay kullanılacağını düşününüz bir paranın. Ama 
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iki ay ancak kasa fazlası görülmektedir. Bu iki 
aylık zamanda işletme kredisine verirse bu pa
rayı, bir ay Devlet Yatırım Bankası; sıkıntıya 
uğrıyacaktır. Bu bakıından iki ay müddetle 
Hazine bonosu alması Devlet Yatırım Bankası
nın kasa fazlasını değerlendirmekte en iyi yol 
olacaktır. Bunu da zaten yönetim kurulu üye
leri lüzumlu yolda ve iyi bir şekilde kullanacak
ları kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın sözcü 

Devlet Yatırım Bankası ilgililerinin bu tercihi 
en iyi bir şekilde kullanacakları kanaatindedir-
ler. Bu kanaatlerine biz de hürmet ederiz. Aca
ba sayın sözcünün kanaatleri, bizim üzerinde 
durduğumuz noktalarda olabilmeyi gerektirir 
mi, gerektirmez mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Şimdi bir plânlı dev
re içinde olduğumuza göre, plânlı devre içinde, 
bankanın hangi sahalarda yatırım kredisini, ka
sa fazlalığı olduğu zaman işletme kredisine vere
bileceği de bir prensibe bağlanacaktır. Maliye 
Bakanlığının kontrolunda olduğuna göre, oraya 
bağlı olduğuna göre, bu prensipler dışında çalı-
şamıyacaklar. Maliye Bakanlığı kendisine bağlı 
olan Yatırım Bankasının hareketlerini yakından 
kontrol edecektir. Bu bakımdan bu şekilde kal
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında bşka söz isti-
yen? Yok. Buyurun Sayın Islimyeli. Söz isti-
yen arkadaşların taleplerini daha kuvvetli şekil
de ihsas etmelerini rica ederim. 

FENNÎ İSLİMYEIİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu maddeden ne anlaşıl
mak lâzımgelir? Cereyan eden münakaşalar 
muvacehe'sinde bu hususa kısaca temas etmek
te fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bir bankanın uzun vadeli kaynakları var
dır, kısa vadeli kaynakları vardır. Uzun va
deli kaynaklarını, yani derhal paraya tahvili 
mümkün olmıyan ve icabetmiyen kaynakları
nı uzun vâde ile plase eder, kısa vadeli kay
naklarını veya vadesiz kaynaklarını, yine kısa 
vâdelerle veya vadesiz olarak vermek durumun
dadır. Nitekim, bu bankanın kuruluşuna müteal
lik olan bu tasarıda da bu kaynaklar tâ-
dadedilmiştir. Uzun vadeli kaynaklar sı-
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ralanmiş üz kaynaklar, sermayesi ihtiyat
la rı, p revizyonları ve karşılıkları, yaban
cı kaynaklar sıralanmıştır. Yabancı kay
naklardan, bilhassa bankaların kanuni 'kar
şılıklar kasası mukabilinde bu bankanın kasa
larında mahfuz tutulan mebaliğ ve saire. Ama, 
bunların dışında kısa vadeli kaynaklara da 
yine bu tasarıda yer verilmiştir. Denir ki, İk
tisadi Devlet Tevekkülleri, kendilerinin kasa 
fazlalarını tevdiat şeklinde bu bankaya yatı
racaklardır veya alacaklı cari hesap açabile
ceklerdir. 

işte muhterem arkadaşlarım, bu bankanın 
kısa vadeli kaynakları bilhassa bu oluyor. Bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü kasasında fazla 
olarak bulunan parayı, işletmesine veya ya-
tirımına o tarihte tahsis etmiyeceği mebâliği 
getiriyor, bu bankaya yatırıyor. Bu banka, bu 
parayı, takdir edeceğiz veçhile, uzun vadeli 
bir projenin finansmanında kullanamaz. Ama 
bunları kasasında tuttuğu zaman, karşılığın
da da faiz vereceği için, bunu nemalandırma-

da bırakmak durumundadır. Bu da gayet tabiî 
bankanın işine gelecektir aldığı paraya faiz 
verdiğine göre, bunu ııemalandırmak ciheti
ne gidecektir. 

işte muhterem arkadaşlarım, bize bu mad
de bu parayı ne şekilde nemalandıracağmı gös
teriyor. Diyorki bu madde: ilk olarak «diğer 
iktisadi Devlet Teşekküllerine bu parayı iş
letme kredisi olarak vereceksin». Vereceğiz. 
işletme kredileri mevsimlik kredilerdir, 'ama 
tatbikatta umumiyet itibariyle 3 aydan 9 aya 
kadar; hattâ 1 sene arasında değişir. Çok de
fa borçlu cari hesap şeklinde yürütülür, Bu 
iktisadi Devlet Teşekkülleri için de aynen 
böyledir. Bir seneye kadar vadelidir. 1 sene 
sonunda tasfiye edilir, tekrar yürütülmeye baş
lanır. Şimdi demek ki, bu banka; Devlet Ya
tırım Bankası elinde kısa vadeli olan parala
rı ilk hamlede buraya verebilecektir. Fakat 
ilk hamlede buraya verebileceği gibi daha çok 
kısa vadeli olan, hattâ vadesiz olarak 'kendisi
ne yatırılmış olan paraları bunun dışına baş
ka istikamete verecektir. Elime verecektir 
Devlet borçlanma tahvilleri, veya Hazine borç
ları alınacaktır. Hazine bonoları gayet kısa 
vadeli bonolardır, hattâ 30 gün vadeli bono
lardır. Bu itibarla maddenin hakiki ihtiyaç-
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tan neşet ettiğini ve bankanın disponibilite 
nisbeti esas alınmak suretiyle paralarını ne-
malandıracak istikâmeti tâyin ettiğini kabul 
etmek iktiza ediyor. Ve yine madde bilhassa 
bu istikamete tevcih edilmiş görünüyor. Bi
rinci derecede disponibilite kıymeti olarak 
işletme kredisini, sonra borçlanma tahvilleri
ni ve daha sonra da çok kısa vadeli paraları
nı yatırabilmesini temin içinde Hazine plas
man borçlarına tahsisini temin edecek istikâ
mette bir tedvin yapıyor. Bu itibarla hakiki 
ihtiyaçlardan neşet eden ve bankanın elinde
ki kısa vadeli imkânları yine kısa vâde için
de nemalandırmak imkânı veren bu madde
nin bu olduğu gibi kabul edilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyiz. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Değişiklik önergeleri var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 
Aydın Artvin 

ismet Sezgin Sabit Osman Avcı 

«Madde 22. — Banka kaynaklarının, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin toplam yatırım ih
tiyaçla ıı üstünde olan kısmı ile geçici kasa faz
lalarını iktisadi Devlet Teşekküllerine işlet
me kredisi açmak suretiyle işletir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. 23 e karşı 30 oyla önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul -edilmiştir. 

Vergi muaflığı 
MADDE 23. — Bankanın her çeşit mallariy-

lc hak ve alacakları muameleleri ve bankaya 
vâki olacak intikaller ve bunların tahakkuk, 
tahsil ve ödemelerine ait belge, alındı ve ilân
lar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Şimdi Turhan Kut arkadaşımızın değiş
tirge önergesini okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 
Bankası) kanun tasarısının 23 ncü maddesinin 
ilk satırındaki (muameleleri) kelimesinin (iş
lemleri) şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 

BALKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önergelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Banka Genel Müdürünün Banka Kredilerini 

Tanzim Komitesi üyeliği 
MADDE 24. — Bankalar Kanununun 47 nci 

maddesine göre kurulan Banka Kredilerini Tan
zim Komitesi Amortisman ve Kredi Sandığı 
Genel Müdürünün yerini Banka Genel Müdü
rü alır. 

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

İhtiyatların yatırılması 
MADDE 25. — Banka ihtiyatları, kanuni 

akçelerinin Devlet tahvillerine yatırılmasını 
âmir bulunan kanun hükümlerine tabi tutul
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Turhan Kut , arkadaşımızın değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının, 25 nci maddesi
nin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan Türk-
çeye uygunluğunun sağlanması için aşağıda 
belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve * tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teklif edilen şekil: 
Madde 25. — Banka ihtiyatları hakkında, 

kanuni ihtiyat akçelerinin Devlet tahvillerine 
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yatırılmasını emreden kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum... Kabul eden-. 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştiraik ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik 

önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum.,. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bankalar Kanununa tabi olmıyan muameleler 

MADDE 26. — Banka bu kanun gereğince 
kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiattan 
ve diğer kaynaklardan açacağı kredlerde Ban
kalar ve ödünç para verme hakkındaki kanun
lara bağlı değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun İsmet Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kabul edilen 
13 ncü madde ile bir mübayenet olacak galiba, 
Komisyon bu hususta ne düşünüyor? 

«BAŞKAN — Mübayenet ne yoldadır? İzah 
buyurun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Ödünç para 
verme hakkında. Kanuna bağlı değildir, kaydı
nın 13 ncü madde ile bir nıübayeneti var mı? 

BAŞKAN — Komisyon, arkadaşımızın işa
ret buyurduğu gibi böyle bir mübayenet görü
yor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Hayır, yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon bir mübayenet gör
müyor sayın Sezgin. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 
Yok. Komisyonun bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 26 nci maddesinin başlığının, «Ban-. 

kalar ve ödünç para verme işleri kanunlarına 
tabi olmıyan muameleler» olarak, madde met
nindeki, «...ödünç para verme hakkındaki ka-
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nunlara» deyiminin, «...ödünç para verme işleri 
kanunlarına» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

(BALKAN — Değiştirge önergesini oylarını
za sunuyorum ? Kabul edenler... Kabul etmiyen-
leı*... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik 
önergeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenle<r... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1154 sayılı Kanunun 7 nc'i maddesinin 
değiştirilmesi 

MADDE 27. — 154 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanu
na bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka 
ve kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ik
razların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te ödenmeım'iş taksitleriyle işlemiş faizleri ve 
28 . 2 .1966- tarihine kadar vâdesi gelecek taksit
lerine dâlhil resülmal miktarı ve vâdesi bu tarih
ten sonra gelecek taksit resülmallerinin konso-
lidasyon şümulüne giren faizleri 9 ncu madde 
hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28. 2. 
19-66 tarih'inden sonra vâdesi gelen taksitlerin 
resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidas-
yon şümulüne giren faizleri üzerinden 9 ncu 
madde gereğince çıkarılacak tahvillerin verilip 
tarihi ile taksitlerin vâde tarihleri arasındaki 
süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler 
Hazinece borçlanılacak miktardan indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tüzük I 
MADDE 28. — Bu kanunun uygulanması 

bir tüzükle düzenlenir. ı 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının kaldırılması 
MADDE 29. — Amortisman ve Kredi San

dığı hakkındaki 6115 ve 7348 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
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Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra numarasında kayıtlı (Devlet Yatı

rım Bankası) kanun tasarısının 29 ncu madde
sinin birinci satırındaki (kanunlar) kelimesi ile 
(kaldırılmıştır) kelimelerinin arasına cümleye 
açıklık verilmesi için (yürürlükten) kelimesi
nin eklenmesini arz ve teklif ederim, saygıla
rımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADÎR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyorlar. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuıyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değiştinge 
önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 
Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 
Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı 
OEÇÎCÎ MADDE 1. — Amortisman ve Kre

di Sandığının aktifi ve pasifi mukayyet değer 
üzerinden Bankaya devredilir. Sandığın devir 
anındaki öz varlığı sermayeye malhsubedilir. 
Dovir işlemi tamamlanıncaya kadar Amortis
man ve Kredi Sandığının tüzel kişiliği devam 
eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 
başlanmış olup da bu devir işleminin yapıldığı 
tarihe kadar tamamlanmamış olan muameleler 
banka tarafından tamamlanır. 

Sandığın, bankaya devredildiği tarihteki 
her türlü alacak ve borçları bankaya intikal 
eder. 

BAŞKAN — Geçici 1 madde hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı.. Yok. Turhan Kut 
arkadaşımızın geçici 1 nci madde hakkında de
ğiştirge önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının, geçici 1 nci mad« 
desinin, 
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İlk satırındaki (mukayyet) kelimesinin (ka

yıtlı), 
ikinci bendin son satırındaki (muameleler) 

kelimesinin (işlemler), 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede

rim, Saygılarımla, 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — İştirak ediyoruz 
•efendim. • -

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi kabul 
ettiğiniz değişiklikle beraber oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İç finansman fonu 
GEÇİCİ MADDE 2. — Amortisman ve Kre

di Sandığı nezdinde tesis edilmiş bulunan iç 
finansman fonu bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra enfazla üç yıllık bir müddetle 
ıbanka nezdinde idame olunabilir. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde hakkında 
slöz istiyen va,r mı? Yok. Değişiklik önergeleri
ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 2 nci maddesindeki, «İç Fi

nansman Fonu» kelimelerinin baş harflerinin 
büyük harflerle yazılması arz olunur. 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının geçici 2 nci madde
sinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkceyo uygunluğunun sağlanması ioin, aş&ğı-

26.8.1963 0 : 1 
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teklif edilen şekil : 
Geçici madde 2. — Amortisman ve Kredi 

Sandığında kurulmuş bulunan iç finansman 
fonu, bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra en çok üç yıllık bir süre üe bankada bırakı
labilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Navara alınmasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Islimyeli, buyurunuz. 
FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — 31 nci 

maddeden evvel konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — öyle ise Komisyonun bir öner

gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdaki (Devlet yatırım Bankasını) ifade 

etmek üzere kullanılan (banka) kelimesi özel 
b'ir isim olduğundan (Banka) olaralk yazılması 
gerekmektedir. 

Gerekli düzeltmelerin yapılmasını arz ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Buyurun bir izah edin, anlıya-
madık Sayın Yavuzkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — (Devlet Yatırım Ban
kası) yerine geçen (Banka) kelimesi, özel isim 
olduğu için büyük harfle yazılması lâzımgeliyor. 
Kanun tasarısında küçük harfle yazılmıştır. Bü
yük harfle yazılmasını ve bunun bütün tasarıya 
teşmil edilmesini teklif ediyoruz. 

FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Diğer 
maddeler hakkında önergelerim var. 

BAŞKAN — Madde oylandıktan sonra bu 
önergeleri okuturuz. 

Geçici ikinci maddeyi önergeleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeden evvel ne maksatla konuş
mak istiyorsunuz Sayın Islimyeli? 
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FENNİ tSLÎMYEIİ (Balıkesir) — Geçici 

üçüncü, dördüncü maddeler teklif etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurum. Önergelerinizi yap
tınız mı? 

FENNÎ ÎSIJÎMYEDÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, iki hususu dikkatinize arz et
mek üzere slöz almış bulunuyorum. 

Bunlardan birincisi bu bankanın hangi ta
rihte faaliıyete geçeceği hakkında kanun tasa
rısında bir hüküm yoktur. Bu itibarla biz bir 
geçici madde hazırladık. Bu madde ile Devlet 
Yatırım Bankası bu kanun yürürlüğe girdiği 
günden baışlıyan 2 aylık bir sürenin sonunda 
çalışmaya başlasın. Zannediyorum, Bankanın 
bir an evvel faaliyete geçmesini temin etmek 
sadedinde böyle bir hüküm bu tasarıda yer al
ması isabetli bir hareket tarzı olacaktır. 

Bir ikincisi de, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, Amortisman ve Kredi Sandığının izin
li veya hastalıklı olan veya çeşitli sebeplerle 
mezun olan memurlarının intikal devresinde, 
Devlet Yatırım Bankası kadrosuna alınmasını 
temin edecek istikamette bir maddedir. Ve da
ha evvel Yüksek Heyetiniz tarafından kabul 
edilmiş olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununda da buna mümasil bir madde getiril
miş bulunmaktadır. Geçici 3 ncü ve 4 ncü mad
deler halinde bu tasarıda yer almasını istediği
miz hususları takdirlerinize arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN ~ önerge verdiniz mi efendim? 
FENNÎ İSLİMYELİ , (Devamla) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli'nin. 3 ncü ve 
4 ncü muvâkkat madde eklenmesine dair öner
geleri vardır. 3 ncü madde teklifine ait öner
geyi okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısına 

aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ede
rim. 

«Geçici madde 3. — Devlet Yatırım Banka
sı, bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlı-
yan iki aylık sürenin sonunda çalışmaya başlar. 
Bu dlönemde Banka için yapılacak giderler, 
Amortisman ve Kredi Sandığınca karşılanır. 
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Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesi

ne, Bankanın çalışmaya başladığı günden tyir 
ıgün öncesi itiibariyİe başlanır.» 

C. H. P. Grupü Adına 
Balıkesir Milletvekili 

Fennî Islimyeji 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde teklifini 
okuttum. 

Komisyonun geçici 3 ncü madde hakkında 
fikri nedir, katılıyor mu? 

GEÇİCİ KDMÎSYON SÖZCÜSÜ NADjR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılıypruz. 

BAŞKAN — Komisyon, tasarıya geçici 3 ncü 
madde eklenmesine katılmaktadır; 

Teklifi oya siniliyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş 3 ncü geçici madde 
olarak tasarıya eklenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Yatırım Bankası kanunu tasarısına 

aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ederim. 
«Geçici Madde 4. — Bu kanunla kaldırılan 

Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürlü
ğü memur ve hizmetlilerinden, Bankanın çalış
maya başladığı gün geçici görev, hastalık, iain 
ıgibi kanuni sebeplerle görevleri başında bulun-
mıyanların, banka kuruluşunda aylıklı veya 
ücretli bir göreve atandıklarında, işe başlama 
kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin Ödejn-
mesine devam olunur.» 

C. H. P. Grupu Adına 
Balıkesir Milletvekili 

Fennî îslimyeli 

BAŞKAN —• Komisyon, geçici dördüncü 
madde teklifine katılıyor mu? (Katılıyoruz 
sesleri,) Dördüncü geçici madde olarak ilâvesi
ne Komisyon katılmaktadır. Nazarı itibara alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiş, tasarıya geçici dör

düncü madde olarak eklenmiştir. 

Yürürlük hükmü 
MADDE 30. — Bu kanun yayımı tarihinde . 

yürürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme hükmü 
MADDE 31 — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmûyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz evvel komisyonun okuttuğum teklifini 
tekrar okutacağım ve İçtüzüğün 109 ncu mad
desine göre oylarınıza sunacağım. 

(Komisyonun değiştirge önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzü
ğümüzün 1.09 ncu maddesi lâyiha ve teklifler 
üzerinde bu kabîl değişikliklerin-kanunun tümü 
oyunuza konmazdan evvel yapılabileceğini âmir 
bulunduğu cihetle oylarınıza sunuyorum. Ko
misyonun teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında Sayın Seyfi öz-
türk lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskeşhir) — Lehte efen
dim. 

BAŞKAN — Aleyhte de İsmet Beye söz vere
ceğiz. 
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iştirakleri hakkındaki kanunla birlikte, ahenkli 
şekilde çalışırsa Devlet teşebbüslerinin badema 
zarar etme imkânları önlenecek ve birtakım ta
sarrufların, yeni ve verimli sahalara intikalleri 
sağlanmış olacaktır. Kanunun 11 nci maddesi
nin 5 Yıllık Kalkınma Plâniyle tam bir ahenk 
teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Gerçekten 
bu bankadan kredi talebedilmesi halinde, finan
se edilecek projenin her şeyden evvel ekonomik 
ve teknik verimliliği bakımından tetkik edile
cek ve bu unsur aranacaktır Teknik verimliliği 
olmıyan ve ekonomik verimliliği bulunmıyan 
projelerin finanse edilmesi bahis konusu değil
dir. Bu bakımdan kanun Yüksek Meclisin ka
imi buyurduğu 5 Yıllık Kalkınma Plânının 
hedeflerine uygun bulunmaktadır. İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin zarar etmelerinde başlıca 
âmil iki temel noktadır. Bunlardan bir tanesi 
bu teşebbüslerin gayriilmî usullerle faaliyette 
bulunmaları. Diğerinin de, bünyelerine arız olan 
siyasi hastalığın, partizanlık hareketinin bu. te
şebbüsleri iktisadi hedeflerinden tamamen uzak-
laştırmış olmasıdır. Binaenaleyh teşebbüslerin 
verimli hale getirilmesi Hükümetçe ele alınıp, 
bu hedef gözetilerek çalışmalar yapılacağına gör 
re, iki noktanın da eheırmıiyetle göz önünde 
bulundurulması lâzımdır. Yani gayriilmî, yeter
siz çalışmalar bir tarafa bırakılmalı, ilmî usuller
le çalışma imkânları sağlanmalı. Diğer taraftan 
da yeni teşebbüsler olsun eski teşebbüsler olsun, 
bunların bünyelerindeki kangren haline gelen 
partizanlık.hareketlerinin süratle tasfiyesi cihe
tine gidilmelidir. C. K. M. P. Meclis Grupu ola
rak, Yüksek Meclisinizce bu kanun tasarısı ka
bul edilerek kanunlaştığı takdirde huzurlarınız
da Hükümetten bir ricade bulunmak istiyorum. 
İktisadi hayata ışık tutacak ve büyük bir yer 
işgal edecek olan bu bankanın, gerek yönetim 
kurulunun teşkili sırasında ve gerekse diğer 
memurlarının tâyininde çalışma tarzında ve 
usullerinde, evvelki tatbikatın dışında, siyasi 
bakımdan partizanlığa imkân vermiyecek şekil
de tamamen iktisadi ve ilmî usuller ve esaslar 
dâhilinde bir zihniyetin girmesine yardımcı ol
masını ve bunun dışındaki zihniyetin girmemesi 
için âzami hassasiyetin gösterilmesini rica ede
ceğim. Bu tasarının lehinde grup olarak rey 
istimal edeceğiz. Tasarının kabulü halinde ka-
nunun milletimiz için hayırlı olmasına temenni 
ederim. Hürmetlerimle. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Hükümetçe hazırlanıp yüksek hu
zurlarınızda bugün müzakeresi ikmal olunan 
Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının kabu
lü hususunda oylarınızın istimalinden evvel kı
saca bir iki noktaya işaret etmek isterim. 

Tasarı, evvelâ büyük bir ihtiyaca cevap vere
cek nitelikte bulunmaktadır. Gerçekten millet
çe iktisadi alanda çektiğimiz büyük sıkıntılar
da, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin gayrimüsmir 
faaliveti ve her yıl birçoklarının bilançolarını 
zararla kapatmaları ve bunların Devlet bütçesi
ne tahmil ettiği büyük yük oldukça geniş bir 
yer işgal etmektedir. ! 

Bu itibarla, bunların müsmir hale gelmesi 
ve bütçeye tahmil ettikleri yükün her yıl hafif
lemesi için ilmî şekilde bu müesseselerin ele alı
nıp ıslah edilmesi gerçek bir zarurettir. 

Kıymeti elli milyar lirayı aşan büyük bir 
sermayeye sahip bu teşebbüslerin muhtacoldutk*-
lan sermayeyi, gerek tevsi bakımından gerek 
yenilerinin inşası bakımından temin edecek bir 
banka mevcut bulunmuyordu. Bu tasarının ka
bulü ile evvelâ böyle bir ihtiyaç karşılanmış ve 
bir bankanın kurulması mümkün -olmuş vaziyet
tedir. Bu banka, hiç şüphesiz, evvelce kabul 
buyurduğunuz İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
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BAŞKAN — Tasarının aleyhinde Sayın is

met Sezgin, buyurun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 

Adalet Partisi Meclis Grupu olarak Devlet 
Yatırım Bankası tasarısının âleyhindeyiz. önce 
Amortisman ve Kredi Sandığı lâğvedilerek yeri
ne Devlet Yatırım Bankasının kurulmasındaki 
teknik yönden her hangi bir zaruret görmediği
mizi ve her hangi bir fayda da mütalâa veya 
mülâhaza etmediğimizi belirtmek zorundayız. A. 
P. Meclis Grupu olarak biz, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve iştiraklerinin finansmanı bakı
mından en hayati konularının, sermaye yetersiz
liklerinde ve bunların lâyık hadlere ulaştırıla-
mamalarmda görüyoruz. Ve tabiatiyle bunun he
men arkasından her an değişebilen ekonomik 
şartlara sürat ve kolaylıkla intibak edebilmeyi 
görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarı ile ve bu 
tasarıda .gösterilen imkânlarla birlikte Devlet 
bütçesinin imkânları da Devlet Yatırım Ban
kasına yöneleceği cihetle, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin sermaye yetersizliklerinin gide
rilebilmesi ihtimalleri bir hayli zayıf lıyacak, 
hiç olmazsa uzun bir süre geriye itilmiş ola
caktır. 'Teşebbüs dışı finansman kaynaklarının 
yapılacak yatırımlara dağıtılması görevinin, 
bu 'görevi halen yapmakta- olan kuruluşlara bı
rakılmasının daha uyiguıı ve yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. Devlet Yatırım Bankası bu ha
liyle, bu şekli ile kanunlaştığı takdirde, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin işleyişi 'bugünkü
ne oranla daha da ağırlaşacak, dışardan kre
di bulma imkânları .güçleşecektir. iktisadi Dev
let Teşekkülleri idarecilerinde sorumluluk duy
gularını zayıflatacak, ekonomik ve malî muh
tariyetleri ciddî surette zedelenecek. Esasen 
pek -çoğu irrantabl ve irrasyonel çalışan iktisa
di Devlet Teşekkülleri ve, iştiraklerinin mas
raflarını çok geniş ölçüde artıracak, murakabe 
kademelerini genişletecek, ihtilâfların çoğal
masına sebebiyet verecek ve ihtilâfları büyü
tecektir. Bu tasarı aynı zamanda Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının'-ön gördüğü ve kabul etti
ği, onun esaslarına uygun olarak plânlaştırdı-
£ı karma ekonomi kurallarına göre uygun mü
talâa edilmiştir. Devlet Yatırım Bankası1, ka
bul edilen kalkınma plânının karma ekonomi 
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ilke ve kuralları ile bağdaşır bir halde -olmadığı 
da açık olarak ortadadır. Bu hususların, Ada* 
let Partisi Meclis Grupu adına büyük bir sa
mimiyetle verdiğimiz takrirlerle, düzeltüme-r 
sini istedik. Bu arada Devlet Yatırım Bankası-

\ nm kaynaklarının, maddelerinin 'görüşülmesinn 
;. de İktisadi Devlet Teşekküllerinin, resmî, hu-
; susi veya yarı resmî bankalardan mevduatları

nı geri çekmesini gerektirecek olan hususlara 
\ işaret ettik. Ve bunun özel sektörü, resmî, hu-
; susi ve yarı resmî bankaları müşkül durumda 
• bırakacağını belirttik ve yine özel sektörün, pi-
! yasanın büyük bir kredi darlığı içinde bulun

duğunu ve bunu yaz tatili münasebetiyle, böl-* 
gelerimize yaptığımız ziyaretlerde de gördüğü
müzü, müşahede ettiğimizi ifade ettik. 

Nitekim öğreniyoruz ki, daha Devlet Ya
tırım Bankası kurulmadan önce bunun hazır-

: lıkları yapılmakta ve mütedavil sermayeli ik
tisadi Devlet Teşekküllerine ve iştiraklerinin 
veznedarlığının T. C. Merkez Bankası tarafın
dan yapılmasına dair Ibir emrin verildiği ifade 
edilmektedir. Bu verilen emir ile hususi ve ya
rı resmî bankalardaki yüzmilyonlarca liranın 
bu bankalardan geri çekilerek T. C. Merkezi 
Bankasına ve Ziraat Bankasına yatırılması gibi 
bir hal meydana gelecektir ki, bu halde, daha 
önce arz ettiğimiz gibi, özel sektörü, resmî ve 
yarı resmî hususi bankaları gerçekten güç ve 
kritik durumlara sokacaktır. Esasen özel sek
tör ve piyasa, biraz önce de arz ettiğimiz gibi, 
kredi sıkıntısı çekmekte ve bu hal memleketi
mizde maalesef murabahacılığın alıp yürümesi
ne se'bebolmaktadır. Daha evvelki bir konuş
mamızda arz ettiğimiz gibi, bugün Türkiye'de,, 
(Sayın Maliye Bakanı biliyorlar mı, her halde 
kendilerine de >bu halber gelmiştir, para ve 
sermaye sahiplerinin paraları maalesef % 30 -
40 gibi inanılmıyacak faizlerle serbest piya
sada alıcı, müşteri bulmakta ve murabahacılı
ğın en büyüğü yapılmaktadır. (Bu kanun dahi, 

'iktisadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarını, 
birtakım kurumların mevduatlarını doğrudan 
doğruya Devlet Yatırım Bankasına yatırması 

'suretiyle bu bankalardan bu mevduatların çe-> 
kümesini gerektireceği cihetle, özel sektör 
gerçekten- büyük sıkıntı çekecek ve maalesef 
Hükümetçe ciddi bir tedlbir alınmadığı takdirde: 
özel sektör maalesef murabahacıların elinde 
çok kötü durumlara düşecektir. 
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Maddelerde izah ettiğimiz ve değiştirilme

sini istediğimiz sebeplerle ki, 'bu sebeplerin 
izalhı için takrirler verdik, bu takrirlerimiz, 
tekliflerimiz maalesef Yüksek Komisyonca ter-
vicedilmedi, reddedildi. 

Biraz evvel tümü için yaptığımız konuşma-
da belirttiğimiz aksaklıklar selbelbiyle, Adalet 
Partisi 'Meclis Grupu olarak Devlet Yatırım 
Bankası kanun tasarısına kırmızı oy vereceği
mizi, saygılarımızla arz ederim. 

(BAŞKAN' — Tasarının tümü üzerinde, lehte 
ve aleyhte iki arkadaşımız konuştu. Tasarının 
tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Yuvarlak
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 »ayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici'mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) 

BAŞKAN — Hükümet? Millî Savunma Ba
kanı?... (Yok sesleri) ilgili Balkan bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâh-attin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih (hfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve. 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Saym : 338) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Saym Başkanlığa 

Gündemin (öncelikle görüşülmesi kararlaştı
rılan işler) bölümünde yer 'alan (Sosyal Si
gortalar kanun tasarısı) nm görüşülmesinin 
28 . 8 . 1963 Çarşamba gününe bırakılmasını 
arz ve teklif ederiz. 
C. K. M. P. Grupu C. II. P. Grupu 

adına adına 
Cevad Odyakmaz Coşkun Kırca 

T . T. P. Grup Başkanı 
Sadık Perineek 
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BAŞKAN — Gündemimizde mevcut Sosyal 

Sigortalar kanununun, önergede gösterilen ma
zeret dolayısiyle Çarşanılba günü müzakere edil
mesini istiyen önergeyi 'oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Bal

kan, anlaşılmadı. 
BAŞKAN — İyi dinleseydiniz Saym Vural. 

Sosyal Sigorta (kanun tasarısının Çarşamba gü
nü görüşülmesine dair (bir önerge vardı. Öner
ge oylandı ve reddedildi. Binaenaleyh tasarının 
görüşülmesine başlıyacağız. 

Çalışma Bakanı 'burada. Komisyon ... Geçici 
Komisyonu bekliyorum. Komisyon yok mu 
efendim?... Ömer .Faruk Sanaç yok mu? (Yok, 
sesleri) 
• Komisyon bulunmadığı için gelecek Birle

şime bırakıldı. 

5. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı: 
369) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

•Yüksek Başkanlığa 
Anayanamızm 140 ncı maddesi gereğince ted

vini gereken Danıştay Kanunu Anayasanın 
geçici 7 nci maddesine göre T. B. M. Meclisinin 
ilk toplantısından itibaren ilki yıl içerisinde çı
karılması icabettiğdnden, gündemin 66 sıra sa
yısında kayıtlı 369 Nolu. tasarı ile Geçici Ko
misyon raporunun öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Edirne 

İlhamı Ertem 

BAŞKAN — Efendim; Danıştay (kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
Geçici' Komisyon Sözcüsünün önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Danıştay kanun tasarısının görüşülmesine 
başlanacaktır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Buyurun Sayın tlhami Ertem... («Hükümet 

yok» sesleri) 
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Hükümet yok mu'L. ilgili Bakan? (Yok 

sesleri) 
İlgili Bakan bulunmadığı için gelecek Bir

leşime bırakılmıştır. 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünuldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) 

BAŞKAN — Hesap uzmanları hakkındaki ka
nun tasarısına dair Maliye Bakanının bir önerge
si vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünün 65 nci sırasında kayıtlı ve 368 sıra 
sayısı ile 16 . 8 . 1963 gününde dağıtımı-yapılmış 
bulunan Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı
nın bir an önce kanunlaşmasını sağlamak iyin ön
celik ve ivedilikle müzakeresinin 'kararlaştırılma
sını arz ve teklif ederim, 

Maliye Bakanı 
Perid Melen 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — ">nerge 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge hakkında, buyurun Sa
yın Bağcıoğlu.... 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısına oy 
vermiyen arkadaşlar lütfen oylarım kullansınlar. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş). — Muhte-
Batjfkan, kıymetli arkadaşlarım. Şimdi okunan 
önerge ile müstaceliyetle görüşülmesi istenmiş bu
lunan kanun tasarısı memleketin malî ve iktisadi 
hayatını yakından ilgilendiren ve bir ekspres ka
nun olarak çıkması teryicedilemiyecek kapasite ve 
genişlikte mühim bir kanundur. Bu sebeple bu 
kanunun bütün üye arkadaşlarımız tarafından 
esaslı bir şekilde tetkike tabi tutulması ve hazır
lıklı olarak Yüksek Meclisin bu kanun tasarısının 
müzakeresine başlaması, hem kanunun Meclis ta
rafından iyice incelenmesini temin edecek ve hem 
de böyle mühim bir kanlımın bu ara, bilmem ama, 
[maalesef yapmak âdetine kapıldığımız ekspres ka
nunun çıkarma usulünün dışında kalmış olacak-, 
tır. 

Arkadaşlar; kanun tasarısı komisyonda müza
kere edilirken yakinen ilgilendik. Komisyonun 
tarzı teşekkülü ve Meclisin kısa bir tatile girme-
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den önce, kanun tasalısının, komisyonda da çok 
süratli şekilde ikmal edilmesi sırasında da ifade 
ettiğimiz gibi kanun; memleketin malî ve iktisa
di hayatım kapsıyan ehemmiyetli bir kanundur, 
böyle hemen bir tezkere ile gündeme alınması ve 
bu kanun lâyihası ile ilgili bâzı milletvekili ar
kadaşlarımızın Mecliste bulunmadıkları bir za
manda, onların tetkikinin dışında çıkarılmasının 
temin edilmesi iyi bir yol değildir. Bu «-.heple 
verilmiş olan önergenin reddini ve kanunun nor
mal yollarla çıkmasının teminini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hesap uzmanları kanun tasarı
sının izahı sadedinde Sayın Bakan buyurun. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN - Çok 
muhterem arkadaşlar, bu kanun Büyük Meclisin 
gerçekleştirmek üzere bulunduğu vergi reıormu-
nun bir parçasını teşkil etmektedir ve aynı za
manda iktisadi hayatımızda da önemli bir rol oy-
nıyacaktır. Sayın arkadaşımızın belirttiği gibi 
hakikaten bu kanun buı bakımdan önemli bir ka
nundur. Ama bu tasarı Komisyonda, saym arka
daşımızın da iştirak ettiği Komisyonda, bir ay 
müddetle inceden inceye tetkik edilmiş, hattâ bâ
zı maddeleri fırtınalar koparacak kadar geniş mü
nakaşa ve miizakerelere tâbi tutulmuştur. Bu ta
sarı 10 günden beri de burada gündemdedir. Zan
nediyorum bütün arkadaşlar, bilhassa merak eden 
arkadaşlar, okumak fırsatını bulmuşlardır. Bu ka
nun hakkında, arkadaşlarımızın üzerinde du
racağı maddeler, tahmin ediyorum, iki veya üç 
maddeyi geçmez. Ehemmiyetli olarak bütün arka
daşları şu veya bu sebeple ilgilendiren diğer mad
deler tamamen tanzim edici maddelerdir. Hesap 
uzmanlarının vazifeye girebilmeleri için lâzımge-
lcn vasıflara, şartlara ve sair hususlara taallûk 
eden maddelerdir. O bakımdan bu tasarının mü
zakereye tabi tutulmasında her hangi bir mahzur 
yoktur. Bunun müstaceliyetle müzakeresin) iste
memizin bir sebebi şudur arkadaşlar : 

Bu kanunu müzakere eden komisyon, geçici bir 
komisyondur, 6 komisyondan müteşekkildir. Mec
lis tatile girdiği takdirde, yeni devre başladığı 
takdirde bu komisyon yenilenecektir. Komisyon
ların seçilmesi, tekrar yenilenmesi ve gelecek ko
misyonun bunu okuması, müzakere etmesi gere
kecek. Belki de müzakerenin yenilenmesi lâzım-
geleçektir. Bu durum, korkarım ki, bize bir yıl 
kaybettirir. Hakikaten çok muhtacolduğumuz bü 
müesseseyi bu sene kuramamış oluruz ve vergi 
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reformu da bu yüzden gerçekleşmiş olmaz. İsti
cal etmemizin başlıca sebebi budur arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Alieanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, gerek Sayın Bağcıoğlu arka
daşımız ve gerekse Maliye Bakanının verdikleri 
izahata göre kanun mevzuatının malî ve iktisadi 
bakımlardan ehemmiyeti haiz olduğunu ve vergi 
reformu ile de alâkalı olduğunu her iki arkadaşı
mız bildirdiler. Görülüyor ki, verilen bu izahat
tan ve kanun tasarısının münderecatından anla
şıldığına göre bu, hakikaten mühim bir kanun ta
sarısıdır. Bu kanunun ihtiva ettiği hükümler va
tandaşın hakkı müdafaasına taallûk eden hüküm
leri de ihtiva etmesi bakımından bununla paralel 
olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ve diğer 
aısulî mevzuata mütasallik hükümlerle alâkalı bu
lunduğundan, bu kanun tasarısı üzerinde her ar
kadaşın inceden inceye tetkikat yapması ve Mec
liste de uzun uzadıya, enine boyuna görüşülmesi 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız, bu kanu
nun Komisyonda inceden inceye bir ay müddetle 
tetkik edildiğini ve 10 günden beri de gündemde 
olduğunu ileri sürerek bu esbabı mucibe ile müs-
tacelen ön safa alınarak tetkikini talebettiler. 
Bendeniz bu kanaatte değilim. Zira, biraz evvel 
arz ettiğim sebeplere binaen Komisyonda incelen
mesi bir kanunun, Büyük Millet Meclisinde, ar
kadaşlarımız huzurunda transit olarak geçmesini 
icabettirmez. Bu itibarla mühim olduğu beyan 
edilen bu kanunun üzerinde hepimizin durup ça-
lışmaımız ve ona göre gereken ftenkid veya tasvip
lerimizi burada bildirmemiz lâsımgelmektedir. Bu 
itibarla verilen önergenin ademi kabulü hakkın
da rey vermenizi bilhassa istirham ederim 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan sayın arkadaş
larımın sözlerinin tamamına katılmakla beraber, 
Sayın Maliye Bakanına bir hususu müsaadesi ile 
hatırlatmak isterim. Getirdikleri tasarı kül halin--
halinde bir Hükümet tasarısıdır. Bünyesindeki 
maddeler itibariyle yine aynı Hükümete dâhil 
bir başka bakanlığın vazifesine terettübeden bir
çok hükümleri içine almaktadır. 
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Biraz evvel Sayın Alieanoğlu arkadaşı

mız izah ettiler. Ceza Usulü ve Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kanunlarının değiştirilmesi lâ-
zımgelen bâzı maddeleri var. Fakat bunla
rın değiştirilmesi için jAdialet Bakanlığı
nın sevk ettiği bir tasarı henüz meydanda yok. 
Yekdiğeri ile mürtebit bir işin , burada müs
taceliyetle böyle oldu bitliye getirilmesinde 
ben hayır mütalâa etmiyorum. Bu kanunun 
çok dedikodusu olmuştur. Bundan evvelki 
iktidarlar zamanında Meclisten çıkmamıştır. 
Daha evvelki C. H. P. iktidarında çıkmamış
tır, Millî Birlik zamanında çıkarılamamıştır. 
Bugün saat beş buçuğu geçe bu kanun tasa
rısı öncelik ve ivedilikle buraya gelmiştir. 
Ben bu zihniyetin karşısındayım arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Yatırını Bankasına oy 
kullanmıyan arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

Buyurun Sayın özme-n. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın fikirlerine aynen 
iştirak «diyorum. Yalnız bir hususu Yüce He
yete hatırlatmayı da bir vazife olarak te
lâkki ediyorum. 

Tahmin ederim, 19 Ağustostan sonraki cel
selerden birinde, 15 Ekime kadar çıkarılması 
lâzımgelen kanunların bitirilmesi yani, Ana
yasamız gereğince iki sene içinde çıkarılması 
lâzımgelen kanunların üzerinde görüşmek üzere 
burada oturuyoruz. Çünkü arkadaşlar, Yüce 
Heyetinizin şimdi, şu sıralarda tatilde olması 
ve memleketin muhtelif köşelerinde gezmesi 
icabederken milletimizin hayrına olarak, mem
leketimizin menfaatine olarak iki sene içinde 
çıkarılması lâzımgelen âcil kanunları görüş
mek üzere burada bulunuyoruz. Yoksa, her 
birimizin seçim bölgelerine gidip «seçmen
lerle, memleket menfaatlerini orada, onlarla gö
rüşmemiz icabetmektedir. Şu halde muhte
rem arkadaşım, Ferid Beyefendinin Devlet Ya
tırım Bankası Kanununun kabulünden sonra 
ve Gümüşane, Milletvekili Nurettin özde-
mir arakadşımızın, tekftif (ettiği1 kanundan, 
Sosyal Sigortalar Kanunundan ısonra böyle 
bir teklifi getirmesini de ben şahsım itiba
riyle yerinde görmedim. Böyle mühim ka
nunlar varken, Devlet Şûrasının büyük bir 
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kanunu varken, Uzmanlar Kanununun çıkarıl
masında bir isabet mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetinizden 
çıkacak kanunlar üzerinde virgülüne kadar 
durmamız lâzımdır. Böyle mühim bir kanu
nun bugün görüşülmesi, hele ışu geç saatte gö
rüşülmesi yerinde değildir. Onun için teklifin 
kabul edilmemesini bilhassa Yüce Heyetinizden 
arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN — ; 

Muhterem arkadaşlar, Anayasayı ilgilendiren i 
kanunların bundan evvel görüşülmesi elbette . 
lâzımdır. Ancaik Büyük Meclis gündeme al- j 
dığı halde, komisyon veya Bakan mevcudol- I 
maçlığından görüşülemedi, ondan dolayı buna \ 
sıra geldi. 

Arkadaşlar, bu kanunun no Hukuk ve ne de 
Ceza Usulü Muhakemeleri kanunları ile bir 
gûna alâkası ve münasebeti mevcut değil
dir. Bundan evvelki Meclislerde filvaki buna 
benzer bir tasarı kabul edilmemişti. Sebebi 
de; o tarihte ihdas edilmek istenen hesap 
uzmanlarına aynı zamanda vergi dâvaları 
için .ihtilâf mercilerinde, mahkemelerde tem
sil yetkisi- verilmdkte idi, tıpkı avukatlar 
gibi- Halbuki getirdiğimiz bu tasarıda böyle 
bir yetki verilmemiştir, sadece, muayyen bir 
meslek olarak kurulmaktadır. Avukatların işine 
müdahale şöyle dursun, zinhar bu sahaya gir
meme hususunda bilhassa itina gösterilmiştir ve 
bu itinayı bilhassa şahsen ben gösterdim, bu ka
nunun Meclislerde mukavemete uğramamasını 
t emi nen. 

Burada tereddüdü mucip olan bir madde 
var, hattâ bir maddenin ufak bir fıkrası var- j 
dır. O da icabında hesap uzananlarına, tanzim • 
ettikleri ve tasdik ettikleri defter ve blânçoları, 
vergi ihtilâf mercilerine, vergi dairelerinde izah 
etme hakkı. Eğer Yüksek Meclis bunu avukat- . 
larm vazife sahasına bir müdahale sayarsa, bir | 
tecavüz sayarsa, hiç şüphesiz Yüksek Meclisin 
takdirine biz de ittıba ederiz, hiç mesele kalmaz. 
Sadece ufak bir fıkra için ve sebepsiz olarak 
endişe yaratmış olan bir küçük fıkra için mü
him bir müessesenin kurulmasına engel olunma
masını bilhassa arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
Çünkü bu müesseseyi bütün memleket ve mil
yonlarca insan beklemektedir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Devlet Yatırım Bankası tasa

rısı için oy kullanmıyan, var mı efendim? Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurunuz Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Maliye 
Bakanını huzurunuzda iki defa dinledik. Birin
ci defasında bir arkadaşımız, ekspres kanunları 
mahiyetinde bu kanunun da geçirilmemesi için 
başka bir gün müzakere teklifine karşı ve bâzı 
ihti'lât yaratan noktalardan dolayı aynen şöyle 
buyurdular, dediler ki; «ıgerek Komisyonlarda 
gerekse sair hususlarda ihtilât yaratan 
birkaç nokta vardır. Binaenaleyh o maddelere 
gelindiği zaman ihtilâtlı noktalar maddeler gö
rüşülürken halledilebilir. Şu "halde biz şimdi tü
mü hakkında görüşmemizi yapalım, o noktalar 
gelince meselemizi yine halledebiliriz. 

Bendeniz bir defa usulen bu noktada sayın 
Maliye Bakanı ile taban tabana aksi görüşteyim. 
Çünkü bir kanunun tümü üzerindeki 'görüşme
lerin usulen ve icabettiği için değil ve fakat tü
mü müzakere edilirken esasa taallûk eden nok
talarda belki o kanunun esasından reddi icabe-
bedeceği için yapıldığına kaaniim. 

İkinci anlaşamadığımız nokta; Sayın Maliye 
Vekili ikinci defa kürsüye geldiklerinde usulen 
verdikleri takrir, yani ımevzuubahis kanunun 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi lâzım geldiği 
mütalâasının dışında, yâni takrir müdafaasının 
dışında bizatihi kanunun esasına girerek, sanki 
burada tümü üzerinde bir müzakere açılmış gi
bi kanunun tümünü oylamak babında yapılma
sı lâzım gelen konuşmalara cevap verir tarzda 
kanunun esasını müdafaa etmiştir. 

Mesele, şudur, muhterem arkadaşlarım; hu
zurunuzda bir kanun tasarısı vardır, bu kanun 
tasarısı normal şekilde gündeme alınmıştır. 
Tevziinden bugüne kadar da on küsur gün geç
miştir. Bunlar kabul. Hattâ bugün bir öncelik 
ve ivedilik teklifi verilebilir. Ama ne zaman? 
Daima şahit oluyoruz, gerek geçici komisyon 
kurulmasında gerekse, öncelik ve ivedilik tek
liflerinde verilen takrirler Meclisin açıldığı saat
lere tesadüf etmekte ve bu suretle de heyeti 
umumiyenin mutlak ekseriyetinin bulunduğu, 
çoğunluğunun teşekkül ettiği .bir sıraya rasla-
tmaikta, bu suretle de o gün görüşülmesi melhuz 
olan kanunlarla alâkadar ve o mevzu ile iştigal 
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eden arkadaşları âdeta ikaz eder tarzda, Mec
liste hazır •bulunmalarını temin ediyordu. Hal
buki bu teklifte ise, vaktin gecikmiş olması ve 
bu mevzuda hazırlıklı olan arkadaşların bu gün 
bu meselenin görüşüleceğinden bihaber bulun
maları dolayısiyle mümkündür ki, §ıı anda Mec
liste değillerdir. [Binaenaleyh, bu teklif Çarşam- • 
ba günü, yani önümüzdeki günlerden birisinde 
ve Meclisin ekseriyetinin ve çoğunluğunun bu
lunduğu bir sırada ve bu mevzu ile alâkalı ar-
•kadaşların Mecliste bulunduğu bir anda gelsey
di arkadaşlar bu kadar '.reaksiyon göstermezler
di. Teklifim, Meclisin çoğunluğunun ve bu mev
zu ile alâkalı arkadaşların bulunduğu bir celse
de görüşülmesi lâzımdır. Binaenaleyh bu tekli
fin reddedilmesini" istirham ediyorum. 

«BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bu teklifin kürsüye getirildiğinde 
avukat arkadaşların her dönemde olduğu gibi 
aleyhte birleşecekleri beklenen bir vakıa idi. 
(Bravo sesleri) Sayın Maliye Vekili bu tasarının 
vergi reformuyla alâkalı olduğundan bahsetti
ler. Ve bu sebepten de zannederim bir kısım 
aleyhte reaksiyona da sebebiyet vermiş oldular. 
Vergi reformuyla, tasarının alâkası yoktur. Hü
kümet, vergiye tabi vatandaşların ancak % 5 
ini kontrol edebilmektedir. Bu kontrola bir ko
laylık temin edecektir. 

ikincisi, vatandaşın itimadına şayan kimse
leri bulamamaktadır, hesaplarını tutturma bakı
mından. Her ne kadar avukat arkadaşlar bu tek- | 
lifin aleyhinde konuşmakta iseler de fiiliyatta 
ticaret erbabının tatbikat sahasında çektiği güç
lükleri bizim kadar görememişlerdir. Avukat ar
kadaşlara intikal eden ticaret dâvaları başka, 
tüccarın fiiliyatta hesaplarının, defterlerinin tet
kik ve tutulması başka şekilde ehemmiyet taşı- j 
maktadır. Bu itibarla hem kontrol bakı- I 
mından ve hem de ticaret erbabının ticaret ha
yatı dolayısiyle de, memleketin umumi ticaret 
hayatının tanzimi bakımından, tasarı gayet mü
him ve memleket yararınadır. 

Avukat arkadaşların iddialarına gelince; j 
gerek Halk Partisi devresinde, gerek Demokrat 
Parti devresinde ve gerekse Millî Birlik ve Tem
silciler Meclisi devresinde bu tasarı getirildi ve 
reddedildi denildi. Gayet tabiî Mecliste umumi
yetle avukat arkadaşların ekseriyeti hâkim olu
yor... I 
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BAŞKAN — Beyefendi, önerge üzerinde ko

nuşun, işin müstaceliyet ve ivedilikle görüşülme
si hususunda konuşun, işin esasına girmeyiniz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — önerge 
üzerinde konuşuyorum ve kanaatimi soyuyo
rum... 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilikle konuşul
masının lehinde veya aleyhinde ne biliyorsanız 
onu konuşun. Sonra tümü üzerindeki konuşma
larda, dilediğiniz kadar konuşursunuz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, teklifin bugün kabul veya reddedilmesi 
mevzuubahistir. Kanaatimi izhar ettim. 

BAŞKAN — Avukat arkadaşlarla, bilmem 
nelerle uğraşıyorsunuz. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, lütfen benden önce konuşan arkadaşlara 
gösterdiğiniz müsamahayı ba.ıa haklı olarak 
göstermenizi istirham ederim. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir "dakika. Başkan veya Baş
kanlık Divanı bütün arkadaşlara aynı müsama
hayı gösterir. Ancak Tüzüğün kendisine verdi
ği yetkiyi de kullanır. Yani mevzu ne ise o mev
zu üzerinde konuşturur. Sizin de önerge üze
rinde konuşmanızı rica ediyorum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Efendim, 
Riyasete hürmetimiz bakidir. Fakat burada ben
den önce konuşan arkadaşların «Bu kanun ta
sarısı bu tenhalıkta geçiştirilmek isteniyor.» de
dikleri zaman da Riyasetin müdahalesini bek
lerdik. Burada malî müşavirlik tasarısının çok 
mühim olduğunu böyle bir tenhalıkta ve böyle 
bir saatte görüşülmesinin doğru olmadığından 
bahsedildi. Bundan daha mühim tasarıları bu 
Mecliste 30 kişi ile görüşülürken şimdi aynı is
yanı gösteren arkadaşlar acaba o zaman neden 
hassasiyet göstermemişlerdir ? 

BAŞKAN — Avukat arkadaşlarımızdan bah
sediyorsunuz, o arkadaşlar avukat değil, mil
letvekillidirler. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bu tasarı 
Meclis komisyonlarında 30 gün görüşüldü. Ko
misyona, Baro Bakanı da geldi, tekriri müza
kere teklifleri de verydi. Maddeler üzerinde 
gayet güzel görüşmeler yapıldı. Komisyonda bu 
geçiştirilmedi ki... Binaenaleyh, Sayın öztürk 
burada gece saat ikide bâzı suçların affı hak
kında kanun tasarısı çıkarken, kaçakçılık suçla
rının, hileli vergi suçlarının affını istedi ve usul
süzlük cezalarının üçte birinin affını müdafaa et-
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ti arkadaşlar.. Ben o zaman buradan bağırınca 
kimse beni tasdik etmemişti. O zaman da aynı 
reaksiyonu göstermek icabederdi arkadaşlar. Şu 
halde, burada ne kanun tasarısı geçiştirilecek
tir, ne bu tasarı, «Kâfi derecede mevcut yok
tur.» denmek suretiyle reddedilebilecek bir du
rumdadır. Bu itibarla, tasarının görüşülmesinin 
faydalı olduğu kanaatindeyim. Arkadaşların lüt
fen hakkaniyet ve insaf ölçüleri içinde konuşma
cını istirham eder, teklifin kabulünü rica ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özek. 
KADBÎ ÖZEK (İzmir) —- Mufhterem arka

daşlarım, fil'hakika bu tasarı hakkında bende
niz söz almaya taraftar değildim. Ancak bir 
arkadaşımız, bendeniz de aynı mesleke mensu-
bolmak itibariyle, avukatların burada avukat
ları müdalfaa ettiği iddiasiyle bâzı ithamlarda 
bulundu. Bunu sureti katiyede reddederiz. Ve 
bütün avukat arkadaşlarımın, yalnız avukatla
rı burada temsil etmediklerini ve kendilerinin 
memleket menfaatine olan her hangi bir me
selede, velevki kendilerinin zararıma da olsa, 
mutlaka memleket menfaati tarafını iltizam 
edeceklerini hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
ve belki meslekleri avukatlık olan arkadaşları
ma sorarsanız zennediyorum ki, bu arkadaş
larımızın hiçbirisi bir malî dâva takilbetmiş de
ğillerdir. Dışarda maıhdut sayıda malî dâvalar 
takilbeden arkadaşları .da, burada onların men
faati uğruna ve memleketin büyük menfaati
nin mevzunbahis bir kanun tasarısı muvacehe
sinde o avukat arkadaşları iltizam edecekle
rini de asla zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Hükümet tem
silcisi Sayın Maliye Vekili Ferid Melen Beye
fendi arkadaşımız, gerekse diğer arkadaşları
mızın konuşmalarından ve bizzat bu kanun ta
sarısını tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak, 
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taisarının mühim olduğu üzerinde ittifak et
mekteyiz. Binaenaleyh, bu kanun tasarısı üze
rinde konuşacak çok arkadaşlarımız var. Biz 
bugün hangi kanun tasarısının ^görüşüleceğini 
bilmiyoruz ki, o 'hazırlık içinde 'gelelim. Bu 
itibarla verilen bu önergenin aleyhine konuşan 
ve daha büyük bir ekseriyetin mevcut bulun
duğu 'bir zamanda kanun tasarısının görüşül
mesini müdafaa eden arkadaşlar, yalnız ka«-
nunun öbemmiyeti selbebiyle bu görüşlerini be
yan etmektedirler ve asla bir zümreyi müdafaa 
etmemektedirler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz; is-
tiyen yoktur. Maliye Bakanının, Hesap uz
manları kanun tasarısının öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi hakkındaki önergesini oylâ -
rınuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 44 e karşı 78 oyla önerge kalbul edilmiştir. 
(A. P. sıralarından beş milletvekili ayağa kal
karak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığına dair beş 
arkadaşımız ayağa kalkmışlardır. Teklifleri 
üzerine yoklama yapılacaktır. Yoklamadan ev
vel az evvelki aıçık oyun neticesini okuyoruz : 

Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 
tasarısının oylamasına (166) arkadaş katılmış, 
(99) kabul, (58) ret, (9) çekinser oy çıkmıştır. 
Aranılan nisap temin edilemediği için gelecek 
•Birleşimde açık oylama tekrarlanacaktır. 

Ekseriyet olmadığı yolundaki beşi arkadaşı
mızın müracaatı üzerine yoklama yapılacaktır. 
(«Reylerle belli» sesleri) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklamada ekseriyet 

olmadığı anlaşıldığından, 27 Ağustos Salı günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati . 17,55 
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Devlet Yatılım Bankası hakkındaki kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 166 
Kabul edenler : 99 

Reddedenler : 58 
Çekinserler : 9 

Qya katümıyanlar : 275 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Gcçioglu. 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHtSAR 
Asırri Yılmaz 
Şükrü YüzhHŞKtolıı 

AĞRI 
Rıza PoİMt 

ANKARA 
ismail Rügtü. Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
İbrahim Imirzalıoylıı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

BOLU 
Alımot Çakmak 
Fuat Ümit 

BURDUR 
.V^dir. Vavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik tnan 

ÇANKIRI 
A b d u r n ı l ı m a n < îü ler 

ÇORUM 
Rahmi inceler 

DENIZLÎ 
ibrahim Koça t ürk 

DİYARBAKIR 
İllimi iîüıdoğiiu 

EDÎRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Pahir (Jiritlioğlu 

ERZURUM 
("evat Dursunoğlu 
ı iıyasottin Karaca 
Şerafettin Könuray 
Adnan Şenyurt 
Talisin Telli 

ESKİŞEHİR ' 
Şevket Asbuzoğl;-* 
fbrahim Oemalcılar 
Seyfi ö/ türk 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
M i zam e t tin Er km on 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
İhsan Onal 

İSTANBUL 
Suphi Barkam 
Katip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Do rinan 
vSelim Sarper 
fieki Zeren 

İZMİR 
NTeeip Mirkelamoğlu 

(Kabul edenler] 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Ükyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet (Jöker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Uıdurrahman Altuğ 
Kik ret Piliz 

KOCAELİ 
.Vihat Erim 

KONYA 
•Selçuk Ay tan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzuen 
Pakih öz.fakih 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozhay 
Ali Erbek 

MALATYA 
İT. Avni Aksjit 
Nurettin Akyıırt 
Ahmet Fırat 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 

MARDİN 
Vahap Üizdaroğlu 
Seyfi Güne§tan 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
II al İt Pik ret Aka 

NİĞDE 
Asını lvıvn 

ORDU 
liefet Aksoy 

SAKARYA 
\Turi Bav»»* 

SİİRT 
'[avrettin o/.yen 

SİNOP 
Mahmut Alicano&lu 

SİVAS 
\dil Altay 
Jahmi Çeltekli 
'••sal Tırman 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
11 ay r i Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kkronı Dikmen 
Ahmet Şeneı 

URFA 
Osman Ağan 
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Aftalay Akan 
Bekir Sami Karahaniı 
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UŞAK | 

ibrahim Bulanalp 

8.1963 
VAN 

Muısilıih Görentoş 

0:1 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
' ibrahim Tekin 

ANKARA 
ihsan Köknel 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilımi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
lameft Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Mtithat Şü'krü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

Orhan Tuğrul 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 

DENIZLI 
•Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereıketoğuı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 

Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Faruk Süıkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişeihirjioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUJT 
Hüseyin Özalp 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüo^u 

AFYON KARAHlSAR 
HaMk Nur BâM 

BURSA 
Ekrem Pakaoy 
Ahmet Türkel 

[Çekinserler) 
' ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıiıç 

ZONGULDAK 
Ahmet.Fuat Ak 

[Oya haUlmvyanla/r] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Aili Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
ALmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif At&lay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat "Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat BerkJsan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 

Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatippğlfl 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük-
(B.) ' . 
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ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orlhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Miren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddlk Aydar 
Halt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi ÇeMkbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
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Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tömbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Erjan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
YusuiAzizoğlu (B.) 
Recai İsikenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoglu (B.) 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavfttan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Btem Kıiıçoglu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 

Abdullah CilM 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mıazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökav 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hülmİ Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Ühami Sancar (B.). 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurraihman Yaagan 
Malik Yoâaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem * 
Ardf Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğh 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüşıtü özal 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
,(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer r 
öğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güfley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 
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RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

[Açik üt 
Aydın 1 
Erzurum 1 

Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
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SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakraaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi MahVamlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmı ökten 
Kâmuran Ural 

y elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

__ 
Yekûn 9 

Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisopn 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YtRMlDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

26.8.1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se 
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
rada» durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nra, Tokat in Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na 
hiyesiniıı su ihtiyacının halli için ne düşünüldü 
güne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma 
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. —'Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içindo, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve GÖynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül-
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin ev velce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana nın, yeni
den üçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 



İ4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tanm Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

I 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
GENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nm yeniden ilçe caline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/C0İ) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrençilşre neden tatbik edilme-

I diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili ,Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su, ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü-
şUnüldiiğüne dair Tanm Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
«Özlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. —- İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
I Kıbrıs'ta Anayasanın Makarioe Hükümeti tara-



frndan ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj golü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Önerin, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı huşu 
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta-. 
nm ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
($/«7) I 
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43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım*-

m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastaliklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ-
İık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
r>ulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
"ihazma zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair#Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/685) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
Tu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 
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62. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Üzer'- I 

in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

Q3. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) I 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlannm yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem I 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/642) I 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki- I 
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi I 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/643) * I 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem I 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış I 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil- I 
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. I 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren I 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna I 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. I 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal I 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup I 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli I 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) I 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) | 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. —- İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere < dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. —• İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Çertan'ın, Basm İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 



çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması . sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabu âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlanndan sözlü sorusu (6/662) 

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay7 
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan' sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir (Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine ıdadr İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

83. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğîu*-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğju'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 -' 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil özmem'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

BİLAKİSLER 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıı 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [İ)a 
ğıtma tarihi : 17.7.1963] 



X 2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kaniüi -kısardı ve Geçici Komisyon raporu 
(İ/3ÛS) (S. Sayısı : 30-1) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 - 1963] 

3, — Gümüsane Milletvekili- Hurcidi^ Öz-
derair ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbusoğiu, Konya Millet
vekili .Faklh Özfakih ve Edime Milletvekili ÎI-
hami Ertem'm, 4 . |2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geç'ei maddeler eMemnesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, S/413, 
2/506) (S. Sayısı : 3S8) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

TSf 
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VRRÎT '̂ W ÎSTV̂ T? 
B - TÜZÜK GERF.ĞÎNCE BÎIfc DEFA GÖRÜ-

SÜLF.CEK İŞLER 
1. __ Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan ı 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonla,»:!, raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 savi.li Tapulnma Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
iarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair O. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Eanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
O. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1903] 

X 8. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
"Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . S.1963] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
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İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
2 7 . 6 . 1 9 6 3 ] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncû bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti. kölelig-e ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu, hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu. Fatma Şeker'den dogma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nnn. ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklif! ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4938 snvılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 rci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 

, Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi ; 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın, 
1033 sayılı Hukuk usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 4.99 ÎICU Haddelerinin yürürlükten 
daldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci göriişaıe tarihi : 27 .6 .1963] 

0. — Çumra'nın Aîibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze. 15. Mot, Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzset Sivaslı 
;Ie Taşköprü ilçesinin Karapürçek koyu, ha
ne 2, cilt 19, s&yfa. 62 de nüfusa kayıtlı vo aynı 
birlikte er Hüsjeyinoglu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27 ,6 .1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
'S . Savı sı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimi eri vasıtasiyls prog
ramların mübadelesine dair Avrupa-Andl.aşma-
sınm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı * 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27 .6 .1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermana ve 
Maslıar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak edan 
M. TIJÎiTİoğln M. Eifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş trli3\sirf, dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
CS. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi ; 
27 .6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Dönemind? bulurum üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık l ığlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. Maliye ve I lan komisyonları ra> 



porları (1/352) (S. Sayısı : 1205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet, komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlıı Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Biriaci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) rBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum-

8.— 
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakırallan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılraha^ıa/'rı ilresıVin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyino^lu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-

ı zife'den doğma 1332 doğumlu Ali.Karahan'-



- 9 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinoi görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] • 
B - ÇIKINCI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-

ı laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta: 
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının, 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) £S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ*. 
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

12. — İstanbul Milletvekili öihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Peracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisime dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları (2/285) (S. Sayısı * 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1983] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 .6.1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye* 
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] 



X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka 
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6.1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka 
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçimleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı 
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Haoanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recer 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra 
poru (3 '593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

19. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (İ/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18. 6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta 
şansı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19. 6.1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkâü 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis 
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20.6.1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasansı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde 
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
line dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması hak
kında kanun tasansı ve Adalet ve Tanm komis-
7onlan raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
*ıtma tarihi : 20. 6.1963] 

25. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun taşan
dı ve Millî Savunma ve Plân Somisyonlan rapor
lan (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonlan raporlan (1/320) (S. Sayın: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. —- Millî Eğitim Bakanl ğı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
3023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26. 6.1963] 

29. — Devlet memurları aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/430) (S. Sayısı; 277) [Bafrtm* 
tarihi: 26.6.1963] 



80. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vaziî'eleı > 
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkınd 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporı 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi 
27 . 6 .1963] 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke 
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka 
daşmın, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395. 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve MilH 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı :294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivîe sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka 
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta

li — 
f arısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
I lân komisyonları raporları (1/402) (S Sayı-

ı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 
I 37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

leçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayış* : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963] 

X 38. —• La Haye'de 14 Mayıs 1954 tali
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme* 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porlan (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

I X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

I kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
t Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka

çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 58 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve îfciş-
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/395, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

• 41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 4e-
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumjcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18. 6.1927 tarih ve 1088 sayılı Hukuk 

I Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
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tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allık Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 52. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

" 53- — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

54. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

55. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu-
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nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
<S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun xteklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

59. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
ttan Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

60. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
İrili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 61. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

62. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti

rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

63. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

64. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 18.. 8 . 1963] 

65. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17. 8 . İ963] 

66. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı: 
369) [Dağıtma tarihi: 19.8.1963] 

X 67. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi în-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

(Yüz yirmidördüncü Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
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MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 

3.6.1963 tarihinde kararlaştınlan «Serbest malî müşavirlik .kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü 
Barbakan 

Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısına ait 

GEREKÇE 
Giriş 

Zamanımızda memleketlerin iktisat alanındaki gelişme ve yükselmeleri iktisadi hesap fikir ve 
zihniyetine dayanır. Bu fikir ve zihniyet de serbest malî müşabirlik mesleki tarafından temsil 
olunmaktadır. 

Gerçekten, genel bir görüşle, serbest malî müşavirlik meslekinin, derin bir işletme iktisadi bil
gisi, malî hukuk ve ticaret hukuku kültürüne dayanarak, işletmelerin muhasebe, hesap, ista
tistik, bütçe ve her türlü malî konularının planlanması ve bu alanlardaki meselelerinin çözüm
lenmesi ile uğraştığını belirtmek yerinde olur. 

Meslek, sözü edilen konularda, işletmelerarası münasebetlere ve işletmelerle kamu idareleri 
arasındaki münasebetlere ilişkin olayları da inceler ve düzenler . 

Meslek bu sayılan nitelikleriyle, teşebbüs ve işletmelerin kuruluşunda, onların gelişme ve ba
şarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bunun sonucu olarak da ülkenin ekonomik kalkınma
sında haklı olarak büyük bir paya sahip bulunur. 

Meslek açıklanan bu nitelikleriyle, ekonomik çalışmalarda hesap fikir ve zihniyetinin birinci 
plânda yer aldığı ileri memleketlerde hak ettiği saygıyla karşılanmakta ve onürlü bir yer tut
maktadır. 

özellikle, ekonomik kalkınma hamlesi içinde bulunan, her yıl birçok teşebbüs ve işletmelerin 
kurulup geliştiği ülkelerde serbest malî müşavirlik meslekinin önemi bir kat daha artmakta, 
meslek mensuplarına daha büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yurdumuzda, ne yazık ki ekonomik kalkınma alanında büyük çabalar harcanmasına rağmen, 
iktisadi teşebbüs ve, işletmelerin ayrılmaz bir unsuru olan serbest malî müşavirlik meslekine ge
reken önem verilmemiş, ekonomi alanında bu meslekin sağlıyacağı büyük faydalardan mahrum 
kalınmıştır. 
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Ayıklanan bu temel görüşlerin ışığında, bir yandan ekonomik kalkınma çalışmalarımızın veri

rindin artıracağı, öteyandan da, yurdumuzda onörlü ve seviyeli bir meslekin kuruluşunun fayda 
ve düzenlilik ağrıyacağı, son. olarak da bu meslekin maliye alanına yapıcı imkânlar getireceği 
göz önünde tutularak malî müşavirliğin yeniden ele alınıp düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Sunulan tasarı, bu meslekin görev, yetki ve sorumlulukları, organlarının yapısı hakkındaki 
temel kuralları derleyip düzenlemektedir. 

İncelenmesiyle görüleceği üzere sunulan kanun tasarısı, memleketimizde, ilk defa temelleri 
atılacak olan çağdaş 'bir meslekin tam bir disiplin ve ciddiyet içinde 'kuruluşunu ve geliş
mesini sağlıyacak niteliktedir. Tasarı, yukarda belirtilen meslekin temel niteliklerini taşımakta, 
hesap fikri ve zihniyetinin, önemli iktisadi faydalarına yer vermektedir. 

Meslekin organları Odalar ve Odalar Birliği kamu 'kurumu niteliğini taşımakta oltıp bir 
yandan meslek kuruluşlariyle kamu idare ve müesseseleriyle arasında bağlantı olmakta, öte 
yandan da özel hukuk kurumlarının çalışmalarına katılarak hizmet görmekte ve yardımcı'ol
maktadırlar. 

Ayrıca serbest malî müşavirlik bir ihtisas mesleki olarak, cemiyette, belli kurallara uygun 
olarak çalışan vakarlı bir sınıfın vücut bulmasını ve gelişmesini sağlamak yoliyle sosyal yön
den bir kazanç sayılmak gerekir. 

Bugün yurdumuzda çeşitli adlarla, serbest malî müşavirlik mesleki, hiç değilse bu meslekin 
benzerleri mevcut bulunmaktadır. Sunulan tasan ile, halen çalışma durumunda bulunan bu mes
lek mensuplarının müktesep* hakları korunmaktadır. 

Bundan önce yurdumuzda, serbest malî müşavirlik mesleki üzerinde, çeşitli zamanlarda araş
tırma ve incelemeler yapılmıştır. Sunulan tasarı bu önceki çalışmalardan faydalanarak ve 
özel sektör temsilcilerinin ve meslek kuruluşlarının görüşleri de alınarak hazırlanmıştır. 

Tasarıyla kurulan, yeminli malî müşavirler, serbest malî müşavirlerin beyan onanması yetkisi
ni de haiz olan sınıfını meydana getirmektedir. Bu sınıf, özellikle işletmelerin vergi beyanname
lerini onaımak yoliyle Maliye Bakanlığı için büyük fayda sağlıyacaktır. 

Bundan sonraki bölümlerde, serbest malî müşavirlik meslekinin temel ilkeleri ve nitelikleriyle, 
bu meslekin Batı ülkelerindeki îcımüuşlan ve tasan maddeleri hakkında gerekli açıklamalar ya
pılacaktır. 

I - Meslekin niteliği : 

1. Malı müşavir deyimi : 
İşletmelerin iktisadi ve malî durumlarını, hesap, muhasebe ve bilanço açısından inceleyen, tah-

lil ve murakabe eden uzmanlara eksper muhasip, revizör ,iktisat veya işletme murakıbı, müşa
vir, organizatör ilâh gibi isimler verilmektedir 

Memleketimizde, muhasebe revizyonu, sistemli şekilde ve geniş ölçüde kazanç ve muamele 
vergilerine ait beyannamelerin incelenmesi dolayısiyl, maliye teşkilâtı içinde, başlamıştır. Bu 
görevde çalışanlara, bilindiği gibi «Hesap Uzmanı» denilmiş ve bu deyim Maliyeden diğer sa
halara geçerek bu 'konularda serbest olarak çalışanlar tarafından da 'benzeri bir şekilde kulla
nılmaya başlanmıştır. 

Burada şu noktaya da'işaret etmek isteriz ki, dilimizde «hesap» kavramı, muhasebeyi de içine 
alan ve (eomptc) deyimine nazaran- daha geniş ve genel bir anlam taşımaktadır. Ancak diğer 
sahalarda iku'ManıMn! ıterimflerin, maıliye 'hesap uzmanı terimi ile .karıştırılmasını önlemek bakı
mından, Om tasanda «Serbest Hesap Uzmanı» yerine «Serbest Malî Müşavir» ıteri-mine yer veril
mişti r '»«üfli*»»--»,1' \ '•* v.-" •. »y: •••< «ı - K "•• * t- «* *• J ••• ? '>••£•: 

2. Serbest Malî Müşavirin fonksiyonu : ' 
Malî Müşavirlerin, ileri memleketlerde, bugün yapmakta oldukları hizmetler çok genişlemiş, ve 

iktisadi ve malî bakımlardan pek büyük bir önem kazanmıştır. Bu hizmetleri şu şekilde sıralıyabi-
liriz : ' . x . 
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a) Hesap revizyonları: 

Ticari işletmelerin belli bir hesap döneminde (genel olarak takvim yılında) yaptıkları işlemleri 
ve bunların sonuçlarını, kayıt ve belgelere dayanarak muhasebe tekniği çerçevesinde incelemek ye 
bu konuda rapor vermek. (Bu inceleme doğrudan doğruya işletme için olduğu kadar, işletmekle 
ilgili veya işletme ile münasebette bulunan diğer müesseseler, özellikle malî müesseseler bakımın
dan da önem taşır.) 

b) Hesap ve Bilanço tahlilleri: 
Hesap ve bilançoya dayanarak tahlil ve mukayeseler yapmak ve istatistikler çıkarmak suretiyle 

işletmelerin faaliyeti ve gelişmesi ile ilgili konular (verimlilik, likidite, maliyet, sürüm ilâh) hak
kında mütalâa, önerme ve öğütlerde bulunmak, 

c) Organizasyon işleri : 
işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve muhasebe ve kalkülâsyonla (işletme ve maliyet 

hesapları ile) ilgili servislerini organize etmek, 

d) Vergi incelemeleri : 
Beyanname^üzerinden vergiye (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider Vergileri, Veraset Ver

gisi ilâh.,) tabi gerçek ve tüzel kişilerin vergi bakımından hesap ve işlemlerini incelemek, malî bilan
ço ve vergi beyannamelerini düzenlemek, vergi işleri (bâzı memleketlerde döviz işleri) hakkında rey 
vo mütalâa vermek. (Malî Müşavirler birçok memleketlerde mükelleflerin sadece hesaplarım, bilan
ço ve beyannamelerini inceleme ve onaylama ile kalmazlar, ihtilaflı tarhiyatta yetkili mercilere açık
lamada bulunmak ve mükellefi temsil etmek ve savunmak yetkisini de haizdirler.) 

e) Ortaklık murakıpliği, tasfiye memurluğu: 
Ticaret ortaklıklarında, Özellikle anonim ortaklıklarda murakıplik ve tasfiye memurluğu görevini 

yapmak, (ileride dokunulacağı üzere, bâzı memleketlerde bu görev, kanunen Malî Müşavirlere ve
rilmiş bulunmakta, diğerlerinde fiilen bunlar tarafından yapılmaktadır.) 

f) İktisadi Devlet Tevekküllerinin denetlenmişi i , 
Devlet veya özel İdareler tarafından işletilen veyahut bunların ortak bulundukları iktisadi teşek

küllerin (fabrikalar, bankalar, sigorta kurumları, ofisler, ulaştırma kurumlan, genel hizmet ku
rumları gibi) hesap ve işletme durumlarını inceleme ve denetlemek. (Kısmen bizdeki Yüksek Mura
kabe Heyetinin görevini karşılar.) 

g) Belediye hesaplarının denetlenmesi: 
Bâzı memleketlerde belediye hesaplarını, bütçe uygulamaları bakımından inceleme ve-denetlemek. 

(Boyle.ce Sayıştay veya idari teftiş ve denetleme organları tarafından yapılan denetleme işi de Malî 
Müşavirlere geçmektedir.) 

h) Dernek hesaplarının denetlenmesi: , 
Dernek ve tesisler (vakıflar) gibi ticari amaç gütmiyen teşekküllerin işlem ve hesaplarını incele

mek ve denetlemek. (Bu konuya bâzı memleketlerde sendikalar da dâhil bulunmakta, hattâ noterlere 
verilmiş olan «servet idaresi» gibi işler dahi Malî Müşavirler tarafından yapılmaktadır.) 

i) BilirkişiUk, hakemlik : 
Mahkemelerde (malî yargı organlarında ve adiî mahkemelerde) bilirkişi olarak görev almak, söz

leşmelerin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları,gidermek üzere hakemlik yapmak, (ingiltere'de 
Malî Müşavir bu gibi işlerde soruşturmayı bizzat idare eder. Gereğinde ilgililere yemin dahi etti
rir.) 

3. Malî Müşavirliğin önemi : ' 
Bilindiği gibi, bugün iktisadi hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka ve sigortacılık 

gibi en önemli iş kollarında sermaye ortaklığı (özellikle anonim ortaklık) hâkini rol oynamakta
dır, Anonim ortaklıklar bu kuvveti, esham ve tahvilât yolu ile ve diğer malî vasıta ve münasebet-
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lerle sağladıkları büyük sermayelerde bulurlar. Bunu yapabilmeleri ise, bilanço hesaplarının cid
dî bir denetlemeden geçirilmesine ve bunun müteşebbisler, bankalar ve diğer ilgili kişi ve kurum
larca böylece bilinmesine; diğer bir deyimle, sermaye tedariki alanında ve genel olarak malî mü
nasebetlerde emniyet, güven ve devamlılığın varlığına bağlıdır. 

Bâzı yazarların ileri sürdükleri gibi, İngiltere'deki endüstrileşme hareketi, Malî Müşavirlerin 
denetleme hizmetine sıkı sıkıya bağlı olarak gelişmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde «büyük ortaklıkların» kuruluşu devresinde, bunların finans
manına gerekli sermayenin bulunması için geniş ölçüde ve devamlı olarak, halka ve müteşebbisle
re baş vurulmuştur. Bunda başarı sağlamak* için, teşebbüslerin sağlamlığı ve verimliliği hakkında 
ilgilileri aydınlatmak ve inandırmak gerekiyordu ki, bu da söz konusu ortaklıkların hesap ve bi
lanço incelemelerine ait Malî Müşavirler raporlariyle sağlanmıştır. (1) 

Bugün, iktisadi ve malî alanda Malî Müşavirlerin hizmeti, çok daha genişlemiş ve önem ka
zanmıştır. 

Malî kurumlar (örneğin ticaret bankaları ve yatırım bankaları) ödünç verme veya malî katıl
ma dolayısiyle temasta bulundukları teşebbüs sahiplerinden, işlerinin ve işletmelerinin iktisadi ve 
malî durumu hakkında esaslı bilgi ve detaylı raporlar istemektedirler. Bu raporların, açılacak 
kredilere veya yapılacak finansmanlara dayanak olabilmeleri için yetkili ve tarafsız inceleme or
ganlarınca düzenlenip onaylanmaları lâzımdır. 

Serbest Malî Müşavirlerin çalışmaları, iktisadi ve malî münasebetlerde düzen, açıklık, emniyet 
ve güven sağlamaya matuf fonksiyonu dahi aşmış bulunmaktadır. 

ileri Batı memleketlerinde Malî Müşavirlerin (özellikle Almanya'da iktisat murakiplerinin)1 

hizmet ve çalışmaları az - çok formalist olmaktan da çıkmış, teşebbüs sahiplerini aydınlatan ve1 

uyaran, ilerisi için yol gösteren ve ilham veren bir şekil almıştır. 
Bundan başka, vergi işlemleri ve uygulamaları da malî müşavirlerin esas işleri arasında bü

yük bir yer almış bulunmaktadır. 
Beyana dayanan ve ileri memleketlerde milyonlarca mükellefi olan Gelir, Kurumlar, Muamele ve 

Veraset vergileri gibi genel mükellefiyetlerin bugün artık serbest malî müşavirin fiilî yardımı ol
maksızın yürütülmesine imkân dahi düşünülemez. 

Şunu da unutmamak lâzımdır ki, vergi uygulamalarında malî müşavir bilgili, tarafsız ve dü
rüst çalışması ile mükellefe olduğu kadar Devlete de hizmet eder. ingiltere'de beyanname incele
mesi konusunda uygulanan usul buna örnek olarak gösterilebilir. 

ingiliz Maliye Bakanlığının ayrıca beyanname incelemesi ile uğraşan organları yoktur. Vergi 
uygulamaları bakımından birinci derecede önemi bulunan bu görevi (Chartered accountants) 1ar, 
yani serbest malî müşavirler yaparlar. (2) Mükellefler hesap, bilanço ve vergi beyannamelerini, ge
nel olarak, bunlara incelettirirler, idare de bunlar tarafından düzenlenen raporları veya onayla
nan beyannameleri aynen kabul eder. _ 

Gerçekten, ingiliz vergi kanunları ve uygulamalarında malî müşavirler tarafından yapılan he
sap, bilanço ve beyanname incelemelerinin idarece kabulü.gerektiğini gösteren zorlayıcı bir hükme 
rastlanmaz. Fakat (Jean L'homme) un dediği gibi, kanundan daha tesirli ve kuvvetli olan bir 
gelenek bu konuda da en pratik ve olumlu usulü bulmuş ve kabul ettirmiştir. Bu sayede Devlet 
büyük bir idari kontrol ve denetleme organının yük ve zahmetinden kurtulmakta, bu büyük hiz
meti kendine hemen hemen bedavaya mal etmektedir. (3) 

•Diğer memleketler bu konuda ingiltere kadar ileri gitmiş olmamakla beraber, onlarda da vergi 
uygulamaları alanında doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak malî müşavirlerden geniş ölçüde fay. 
dal anıldığı görülmektedir. 

(1) Perren : La profession d'expert comptable auc Etats - Unis. 
(2) «încorpcratecl accountants and auditörs» l w da aynı durumdadırlar, 
(3) Jean Llıomme,: hnpot sur la revenu en Angleterre. 
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Malî müşavirlerin yaptıkları hizmetlerin öneminden bahsederken, bunların resmî makamlarla iş 

birliği yapmak suretiyle sağladıkları faydalara da kısaca dokunmak isteriz. 
İngiltere, Almanya, Birleşik Devletler gibi ileri Batı memleketlerinde Hükümet ve özel idareler 

malî müşavirlerin çeşitli malî ve iktisadi konular hakkındaki etüt, gözlem ve görüşlerinden geniş 
ölçüde faydalanırlar. 

ingiliz Maliye Bakanlığı ve vergi idaresi özellikle malî alanda, müşavirlerle sıkı bir iş birliği 
yapmaktadır, böylece vergi kanunları ve uygulamalarında müşavirlerin fikir ve görüşlerine her 
zaman başvurulduğu gibi, müşavirler de vergi uygulamalarında rasladıkları eksik, yanlış veya hak
sız işlemlerin giderilmesi, uygulama usullerinin düzeltilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda doğru
dan doğruya Hükümete önerme ve telkinlerde bulunurlar. (1) 

İngiltere'de Maliye Bakanı tarafından 1945 yılında, vergi reformu üzerinde çalışmak üzere malî 
müşavirlerden teşekkül eden bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun çalışması, maliye âleminde 
o yılın en önemli olayı olmuştur. (2) 

İngiliz Hükümeti, iktisadi kamu işletmelerinde ve hattâ doğrudan doğruya idari servislerde 
uygulanacak muhasebe ve hesap usulleri hakkında Müşavirler Kurulundan mütalâa almayı da 
âdet edinmiştir. 

Görülüyor ki, İngiltere'de Malî Müşavirler Kurulunun bir rolü de, iktisadi ve malî kanunların 
hazırlanmasında ve uygulama ile ilgili konularda Hükümet için bir danışma yeri olmasıdır. Mesle
kin ticari, sınai ve malî alanlardaki geniş tecrübeleri, kendisini bu işe de gerçekten yetkili kılmak
tadır. 

Müşavirlerin resmî makamlarla yaptıkları iş birliğinin diğer bir örneğini de, İngiltere'de İşçi 
Partisi iktidara geldikten sonra ana endüstri branşlarında (maden ve çelik endüstrisi gibi) başlıyan 
millîleştirme hareketlerine, malî müşavirlerin aktif olarak katılmalarının sağlanmasında görürüz. 
Bilindiği gibi, millîleştirmeler tazminat karşılığında (eski sermayedarlara tazminat verilmek sure
tiyle) yapılmaktadır. 

Bu tazminatın miktarı özel bir mahkeme tarafından hesap ve tesbit edilmektedir. İşte İngiliz 
malî müşavirleri gerek bu mahkemede üye olarak, gerekse mahkemenin kararma dayanak olan 
hesap inceleme ve tahlillerini yapmak suretiyle bu önemli işte de aktif bir rol oynamaktadırlar. 

Bütün bu hizmetlerden başka, malî müşavirlerin yukarda da işaret ettiğimiz üzere, Devlete ve 
özel idarelere ait iktisadi teşekküllerin denetlenmesi ile uğraştıklarını, hattâ birçok memleketler
de, özellikle İngiltere ve Birleşik Devletlerde, doğrudan doğruya belediyelerin bütçe hesaplarını da 
denetlediklerini görmekteyiz. (3) 

II - Batı ülkelerinde ve Türkiye'de serbest malî müşavirlik : 

1. — Serbest malî müşavirlik meslekinin teşekkülü : 

Modern anlamiyle, malî müşavirlik mesleki 18 nci yüzyılda İngiltere'de kurulup gelişmeye baş
lamıştır. 

Bugün dünyada mevcut malî müşavirler teşekküllerinin en tanınmışı ve en önemlisi şüphesiz İn
giliz «İnstitute of Chartered Accountants» yani fermanlı muhasip ve murakıplar enstitüsüdür., 
Bu kurum 1870 de kurulmuş, 1883 te de«Society of incorporated accountants and auditors» yani 
ruhsatlı muhasip ve murakıpler ortaklığı bu kuruma katılmıştır. 

Geçen yüzyılın sonlarına doğru 5 000 üyesi olan bu teşekküllerin, Avrupa'da, Kuzey ve Güney -
Amerika'da ve İngiliz dominyonlarında kurulan benzeri kurumlar üzerinde büyük etkisi olmuştur. 

(1) Timeste yayınlanan (Sir II. G. Homitt) in 1946 yılındaki vermiş olduğu beyanat. 
(2) Komisyonun hazırladığı rapora, Komisyon Başkanına izafetle (Cohen raporu) denilmektedir. 
(3) İngiltere'de England ve Wales gibi bâzı eyaletlerde belediyelerin teftiş ve murakabesi husu

sunda bu bakımdan hukukî bir monopol dahi mevcuttur. 
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Fransa'da malî müşavirlerin ilk meslekî teşekkülü 1881 de kurulan (Soci6t6 acad6mique <le comp^ 
tabilit.6) dir. 

Birleşik Devletlerde, -New - York'ta 1886 da (Aseociation of Publie Accountants) Holânda'da 1895 
te Holânda Muhasipler Enstitüsü, Almanya'da 1899 da Alman Muhasebe Revizörleri Birliği, İsveç'
te, İsveç Revizörleri Derneği kurulmuştur. 

Birinci Dünya Savaşından sonra bu hareket büyük ölçüde gelişmiş, her tarafa (bu arada Bal
kanlara) yayılmış ve böylece, doktorluk ve avukatlık gibi serbest meslekler içinde en genci olan 
fakat önemi bakımından bunlardan hiç de g^n kalmıyan İm yeni meslek doğmuş ve kendini her yer
de tanıtmıştır.. 

2. İngiltere'de malî müşavirlik : 

Yukarda belirttiğimiz üzere, İngiltere'de malî müşavirler, 
J. Femanl ı Muhasip ve Murakıpler Enstitüsü, 
2. Ruhsatlı Muhasip ve Murakıpler Ortaklığı, 

olmak üzere iki büyük kuram halinde organlaşmıştır. (1) «Chartered accountants» larm adedi İkinci 
Dünya Harbi sonunda 13 375 e çıkmıştır. 

İngiliz kanunları ve uygulamaları diğer bâzı memleketlerde olduğu gibi, C. A. 1ar hakkında bir 
monopol kurmuş olmamakla beraber (meselâ anonim ortaklık denetçilerinin bunlardan seçilmesi zo
runluluğu gibi) C. A. Enstitüsü inceleme ve denetleme alanındaki hâkim durumu dolayısiyle kanunen 
değilse bile fiilen böyle bir monopole sahip bulunmaktadır. Hattâ, yukarıda dokunulduğu üzere, bâzı 
belediyelerde bütçe hesaplarının teftiş ve denetlenmesi konusunda hukukî bir monopol dahi mevcut
tur. ' * 

İngiltere'de revizyon işlerinin yalnız O. A. lara verilmesi konusunda bâzı teşebbüsler yapılma
mış değildir. Fakat gelenekçi İngiliz görüşü bunun tahakkukuna engel olmuştur. Esasen buna lüzum 
da kalmamıştır. Çünkü yukarda da belirttiğimiz üzere, İngiltere'de bu monopol fiilen mevcuttur. 

Buna revizyon edebiyatında (meslekin tanınması) deniyor. Bundan maksat, malî müşavirlerin in
celeme ve denetleme alanındaki yetkilerinin ticaret âlemi ve Devletçe fiilen ve resmen tanınmasıdır-. 
Bu durum talimatta C. A. Enstitüsüne bağlı bir üyenin imzasını taşıyan her hangi bir belgenin, her
kesçe,-gerçeğe uygun ve bilgi ve görgüye dayanılarak incelenmiş veya düzenlenmiş bir belge olarak 
kabul edilmesini ifade eder. 

İngiltere'de C. A. çok sayılan, onörlü bir unvandır. O. A. Kurumu meslekî kanun ve düzenler
den çok üyelerinin kişiliğinden, bilgi ve görgülerinden kuvvet almaktadır. Bu Kurum üyelerinin yal
nız ahlâki değil aynı zamanda fikrî seviyeleri de çok yüksektir. O. A. 1ar İngiliz ticaret ve maliye 
çevresinde «dürüstlüğün büyük hakemi» olarak anılmaktadır. (2) 

İngiltere'de, ticari ve endüstriyel teşebbüslerin hemen hepsi, yukarda işaret ettiğimiz üzere, OVA. 
larm hizmetlerinden faydalanırlar. Vergi, (özellikle Gelir Vergisi) uygulamalarında da bunların oy
nadığı rol, çok önemlidir. Burada şunu da ilâve edelim ki, C. A. 1ar Gelir Vergisi uygulamaları ile gö
revli organlar nezdinde mükellefleri temsil yetkisine de sahiptirler. (3) ' ' 

Bu genel açıklamadan sonra OV A. Kurumunun kuruluşu hakkında kısa bilgi verelim :̂  
a) Konsey : ' ' -
C. A. Enstitüsü 45 üyesi olan bir konseyce idare edilir. Bu üyeler arasından bir Başkan, bir Baş

kan Yardımcısı ve 7 komite seçilir. Komiteler şunlardır : 
' 1. Soruşturma Komitesi : (Kuruma katılmak istiyenler hakkında soruşturma yapar) 

(1) Bu derneklere bağlı olmıyan muhasipler de vardır. Fakat bunlar dernek üyelerine ait Unvan
ları taşıyamazlar ı?e onların kanuni ve fiilî imtiyazlarından faydalanamazlar. 

(2) Grand arbitre de la probite 

(3) Ji i illetin de Vordre national d es experts eomptables Nu. # 
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2. 'Sınav Komitesi : (Sınavları düzenler ve bunlara îbaşkmbk eder.) 
3. IMalî Komite : (Kurumun gelir ye .giderlerini idare eder.) 
4. İstihbarat Komitesi : (Kurum üyelerinin -meslek dışı duruınlariyle ilgili bilgi toplar.) 
5. Kütüpane veya Yayın Komitesi : 
6. Kanunlar Komitesi : (Meslekî çalışmalarla ilgili kanunlar ve uygulamaları ile uğraşır.) 
7. 'ÇeşitH işler Komitesi : (Diğer 'komitelerinuğraşmadıkları işlere bakar.)* 
Bu komitelerden meydana gelen konseyin yetkileri ıgeniştir. Kurumun malî durumu çok sağ

lamdır. ıSadeee idare merkezinin bulunduğu binanın (1890 da yapılan ve sitenin en işlek yerinde 
bulunan <büyük İbir binadır) (bilançodaki değeri 100 000 ingiliz lirasıdır. Kurumun, tarihi değer
de (birçok 'kitapları bulunan, büyük bir kitaplığı vardır. 

sb) Üye : 
Enstitünün mensupları «Associetes»1 ortaklar ve ,«Fellows» üyeler .olmak üzere ikiye' ayrılır. 
Ortak 'olmak için eksperlik sınavını başarı ile venmiş olmak lâzımdır. 
üye lolmak için ise, en az 'beş yıl ortak olarak çalışmış olmak şarttır. Ortak ve üyeler imzala

rının yanına A. C. A. veya F. O. A. insi'yallerini! koyarlar. 
c) Sınavlar' : 
(Enstitüye üye olacaklar şu sınavlardan geçerler : * • ' • 

1. — İlk sınav : 
İBu sınav genel bilgi yoklaması niteliğindedir. Konuları : ingilizce, cebir ve geometri, coğrafya, 

•tarih ve yabancı idildir. 
ilk sınava 'katılmak için en az 16 yaşında olmak gerekir. Yüksek okulu bitirenler ile kurum 

mensupları yanında 10 yıl memur olarak çalışmış olanlar bu sınavdan muaf tutulurlar. 
tik sınavda (başarı kazananlar (erkek veya kadın) kurum mensuplarından ıbirinin yanında 5 

yıl süre ile .müstahdem olarak çalışmayı üstlenirler. Yüksek okulu 'bitirenler için (bu süre üç yıl
dır. istekli işe .haşladığı zaman kendisini'hizmete alana bir tazminat verir. 

2. — Ara sınavı : 
Bu ikinci sınav ilk sınavdan iki buçuk yıl sonra ve .adayın bu süre içinde elde ettiği meslekî 

bilgiler jhakkmda fikir edinmek amaciyle yapılır. Ana sınavında (başarı gösteremiyenler tekrar se
çilirler. . , 

Ara sınavının konuları': Muhaselbe, revizyon ve işletmeciliktir. 

3. — Son sınav : 
Bu sınavın ana konuları : ihtisas mulhasefbesi, revizyon, maliye ilmî, vergi kanunları, döviz ka

nunları, tiearet, ortaklıklar ve iflâs hukukudur. Şon sınavda (final ,examination) da 'başarı (gös
teren adaylar kuruma >associate yani ortak olarak kabul olunurlar. Burada şu noktayı da belirte
lim ki, ingiltere 'de C. A. sınavlarma büyük bir önem verilir ve bu sınavlar çok ciddî ve sıkı ya
pılır. istatistiklere (göre, ilk denemelerde adayların yarısından çoğu /'başarı gösterememektedir.: 

3. — Birleşik Devletlerde Malî Müşavirlik : 
Birleşik Devletlerde, memleketin fedaratif yapısı icabı, çeşitli Malî Müşavir teşekkülleri vücuda 

gelmiştir. Bunların içinde en önemliier'inden biri (Aımerioan institute of accountants) dır. Bu 
enstitüde, İngiltere'de olduğu 'gibi, ortak ve üyelerden kurulur. 

Amerika'da enstitülere dahil malî müşavirlere (public aecounıtants) yani kamu muhasipleri 
veyahut resmî muhasipler denir. Bu deyim malî müşavirlerin (hizmetlerinin bir kamu hizmeti ol
duğunu .açık olarak belirtmektedir. Amerikan Malî Müşavirler Enstitüsüne girmek jstiyenlerde 
önce şu şartlar aranır : • 

ıa) 21 yaşını doldurmuş olmak, 
!b) Kendi adına, veyahut 'bir .eksper ımuıhasip yanında memur olarak, 5 yıl süre ile (yüksek 

okulu Ibitirenler için 2 yıldır) çalışmış bulunmak. 
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Bu .şartları taşıyanlar ilk sınava girerler. Bu sınavda adayın genel kültürüne, muhaselbe nos

yonuna ve unesleke uygunlulk derecesine 'bakılır. Sınav Ikomisyonu adayı sınava alıp .almamak ko
nusunda «serbesttir. Yalnız ret halinde bunun sebeplerini bildirmeye 'zorunludur. 

Ortak o'lmalk için staj devresini tamamlamış olmak ve aşağıdalki konulardan sınav vermek 
gerekir; 

a) Revizyon "tekniği, 
b) Muhaselbe teori ve pratiği, 
c) Vergi ve uygulamaları, 
d)i 'Ticaret hukuku. 
Üye olmak için ise, bir tez hazırlamak ve bunu sınav komisyonu önünde savunmak lâzımdır. 

Tezin konusu sınav komisyonunca verdlir ve 2 000 kelimeden az 4 000 den çok olamaz. 
Üyelik sınavı için ibir süre yoktur. Bu sınav ortak unvanını ,kaaandıran sınavın 'ertesinde de 

yapılabilir. 
Malî müşavirlerin sınavları ile «State boards of accounty» adındaki bir komisyon ilgilidir. Si

mav'lar bu komisyonun kontrolü laltmda yapılır. 

4. — Almanya'da Malî Müşavirlik : 
Almanya' 'da inceleme ve denetleme alanında çalışan malî müşavirler 3 grupa ayrılmaktadır. 
1. İktisat murakıpları (Wiirtsdhaftsprüfer) 
2. Yeminli muhasebe rev'ilzörleri (Vereidigte Bücherreviser) 
3. Vergi müşavirleri (iSteuerberater) 
(Bu gruplar içimde yüksek ve seçkin sınıfı iktisat murakıpları teşkil ederler. 
Almanya'da öteden beri mevcudolan yeminli revi'zörler resmî bir ıkarak'ter taşırlar; . fbumiarm 

tâyinleri belli bir disiplin çerçevesinde ticaret odalarınca yapılır. Bu revizörlerin yanında denet-
iem'e ve revizyon ortaklıkları vardır ki, inceleme ve denetleme alanında daima çok 'bunlar hâkim 
bdr rol oynamışlardır. 

Yeminli muhasipler 1896 da (Verband Deutscher Bücherrevisoren) adı altında bir birlik kur
muşlardır. Almanya'da 1928 de îkticat Murakıpleri Enstitünün kurulması ile iktisadi inceleme 
ve denetleme alanında büyük bir değişiklik olmuştur. 

Millî Ekonomi Bakanlığının gözetimi altında bulunan ve kamu tüzel kişiliğini taşıyan bu 
kurum, mensuplarının maddi ve mânevi hak ^ve yararlarını her yönden koruyan, öte yandan 
bunların meslekî çalışmalarını ve hattâ meslek dışındaki davranış ve hareketlerini ialiyen bir di
sipline göre çalışır. Enstitü, meslekin seviyesini ilmî yönden yüksek tutmak amacıyla, ilim çev
releri ile (Üniversite çevreleri ile) devamlı temas halindedir, ilmî çalışmalar yapar, kurslar dü
zenler ve yönetir. 
• Almanya'da iktisat murakıpliği mesleki, 1931 yılında Anonim ortaklıklar (hakkındaki Kanu

nun yürürlüğe girmesi üzerine büyük bir gelişme göstermiştir. Adı geqen kanunla Almanya'da 
anonim ortaklıklar için (mecburi revizyon) usulü kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 
Bugün Almanya'da mecburi revizyonun (1) kapsamına şu kuramlar girmektedir : 

1. Eslıamlı ortaklıklar, 
2. Limited ortaklıklar, 
3. Bankalar, sigorta kuramları, ' 
4. İktisadi kamu kurumları (İktisadi Devlet ve belediye teşekkülleri), 
5. Kooperatifler, 
6. Sendikalar (İşçi sendikaları ve diğerleri), 
7. Dernekler. 
Mecburi revizyon alanının kapsam ve genişliği hakkında bir fikir vermek için, 1938 de yal-

(1) Almanca terimi : (Zwangrevision) Fransızcast (revision obligatoire) dır. 
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nız anonim ortaklıklann 5716, iktisadi kamu kurumlarının (Elektrik, gaz, su .gibi belediyelerin 
genel hizmet kurumları dâhil) 9 424 aded olduğunu belirtelim. Alman kanun ve uygulamalarına 
göre bu mecburi revizyonları yapmaya yalnız iktisat murakıpları yatkilidir. 

Almanya'da iktisat murakıplarından sonra yeminli muhabere revizörleri sınıfı gelir. B ü f e -
vizörler de kalifiye uzmanlar olmakla beraber, mecburi revizyon alanında görev alamazlar. Böy
lece Almanya'da mecburi revizyon, iktisat murakıplerinin monopolü altında bulunmaktadır. A l 
manya gibi, iktisadi bakımdan ileri olan bir endüstri memleketinde yukarda saydığımız, mecbu
ri revizyon alanlarının genişliği ve önemi gözönüne getirilirse, iktisat murakıplerinin çalışma ve 
hizmetlerinin büyüklük ve önemi kendiliğinden anlaşılmış olur. 

Biraz önce, vergi müşavirlerinin de Almanya'da ayrı bir meslek grupu teşkil ettiklerine işaret 
edilmiş idi. (1) Burada şu noktayı da belirtelim ki, iktisat murakipleri, başka bir kayıt ve şar
ta bağlı olmaksızın, vergi müşavirliği hizmetini de yapabilirler ve yapmaktadırlar. 

Şimdi, Alman iktisat murakipleri ile İngiliz C. A. l an arasında bir karşılaştırma yapalım : 
İngiltere'de C. A. Kurumu tamamen serbest olarak, yani Devletin müdahalesi dışında kurul

muş iken, Almanya'da inceleme ve denetleme işinin organizasyonunda Devletin etkisi belli bir 
şekilde görülür. Anglosaksonlar bu alanda statülerini, çalışma nizamlarını serbestçe kendileri tâ
yin ederler. Fakat şurasını unutmamak gerekir ki, C. A. 1ar kişilik, bilgi ve görgüleri sayesin
de yarım yüzyılda bugünkü yüksek mevkilerini almışlardır. Almanya'da ise bu mevki Devlet 
otoritesi ve Devlet yardımı ile bu hizmete verilmek istenilmiştir. 

Alman iktisat murakipleri hakkındaki bu genel açıklamadan sonra, bunların teşkilâtı ve 
bugünkü durumu (hakkında kısaca bilgi verelim . 

a) Kuruluş : 
İktisat Murakipleri Enstitüsünün bir yüksek konseyi (Hauptstelle) ile buna ' bağlı çeşitli ma

hallî teşekkülleri (Bezirksgruppen) vardır. 
Yüksek konseyin başkanı ve üyeleri enstitü içinden seçilir. Konseyin çalışma alanı çok ge

niştir. Yukarda belirtildiği üzere, meslekin mânevi ve maddi hak ve yararlarını korumak, ilmî 
seviyesini yüksek tutmak, enstitünün başlıca ödevlerini teşkil eder. 

Enstitünün haysiyet divanı iki dereceli bir mahkeme şeklinde kurulmuştur. Mahallî teşekküller 
resmî bir karakter taşırlar ve ticaret odalariyle sıkı temas halinde bulunurlar. 

b)' Kabul ve sınav komisyonları : 
Her mahallî teşekkülün bulunduğu yerde kabul ve sınav komisyonları vardır. Bu komisyonlar 

şu üyelerden kurulur : 
1. O yerin ticaret ve sanayi odaları temsilcileri 
2. İktisat murakipleri arasından seçilen üye 
3. Bir işletme iktisadi profesörü • > 
4. Bir Hükümet temsilcisi 
Sınavlarda ayrıca yüksek konseyin bir temsilcisi bulunur. 

c) Atanma: 
Sınav sonuçları yüksek konseye bildirilir. Atanma yüksek konseyce yapılır. Atanmadan sonra 

yemin edilir ve böylece atanma kesinleşir. Bundan sonra iktisat murakıbına diploması verilir.1 Bu 
atanma Devlet tarafından yapılan bir atanma niteliğinde olup, iktisat murakıbına memleketin her 
tarafında çalışmaya hak kazandırır. 

Almanya'da yemin müessesesine özellikle önem verilmektedir. Bu yemin ile iktisat murakıbı 
serbest olarak ve tarafsızca hizmet göreceğini üstlenir. Bu üstlenme tamamen şahsi sorumluluk esa
sına dayanır. 

(1) Almanya'da : 1942 de vergi müşaviri 3 803, vergi yardımcısı 18 788 idi. 
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d) Sınava kabul: 
Diğer memleketlerdeki 2 veya 3 sınav sistemine karşı Almanya'da tek sınav esası vardır. 
Sınava kabul için adaylarda aranılan şartlar şunlardır : 
1. Almanya'da oturmak (karşılıklılık şartı ile yabancılar da kabul edilebilirler) 
2. Ahlâki bakımdan murakıplık meslekini yapmaya uygun durumda olmak, 
3. Maddi bakımdan tam bir denge ve düzen içinde bulunmak. 
4. Yüksek okulu bitirmiş olmak. (Yüksek okulu bitirmiyenlerden en az 5 yıl bağımsız olarak 

yeminli muhasebe revizörü veyahut maliye müşaviri olarak çalışmış olanlar kabul edilir.) 
5. En az 30 yaşında olmak. 
6. En az 6 yıllık pratiği bulunmak, (bunun yarısının revizyon işlerinde geçirilmiş olması ge

rektir.) 

e) Sınav konuları : 
Sınav konuları şunlardır : 
1. Meslekle ilgili bir tez (bunun için 8 haftalık bir süre verilir. Aday, tezi kendisinin hasırla

dığını ispat zorundadır.) 
2. Yazılı sınav (revizyon, organizasyon, vergi hukuku, ticaret hukuku ve işletmecilik konuları 

hakkında). 
Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava alınırlar. Belli üniversite ve fakülteleri bitirenler 

sözlü sınavdan muaf tutulurlar. (1) 

5. — Avusturya'da malî müşavirlik : 
Avusturya da inceleme ve denetleme konusunda Alman usulünü kabul etmiştir. Burada iktisat 

murakıpları ve vergi müşavirleri «iktisat Murakıpları Odası» na bağlıdırlar. B\ı küçük memle
kette murakıp ve müşavirlerin sayısı II nci Dünya Savaşından sonra 1 800 idi. 

6. — Fransa'da malî müşavirlik : " *. -
Fransa'da 3 Nisan 1942 de (Alman işgali zamanında) kabul edilen bir kanunla «Ordre national 

des experts comptables et des comptables agrees» yani «eksper muhasipler ve yetkili muhasipler 
tnillî birliği» kurulmuştur. (2) 

Adı geçen kanun 19 Eylül 1945 tarihli bir emirname ile yenilenmiştir. Fransa'da halen yürürlük
te olan bu kanundur. 

İnceleme ve denetleme alanında esaslı bir değişiklik getiren bu özel kanun ile, Fransa'da, «he
sap incelemesi, muhasebe kurma ve denetleme işleri» söz kanusu meslekin (birliğin) üyelerinin 
tekeline verilmiştir. 

Mesleke girmiş olanlarda aranılanı bilgi, yalnız muhasebe teori ve pratiğini değil, vergi ve hu
kuk alanlarını da kapsar. Bu bilgi seviyesi inceleme ve denetleme konusunda yetki ile iş görme
nin garantisi olarak kabul edilir. 

Fransa'da, yukarıda sözü edilen kanunun adından da anlaşılacağı üzere, inceleme ve denetleme 
elemanları : 

a) Eksper muhasipler, (experts comptables) 
b) Yetkili muhasipler (comptables agröes) 
Olmak üzere iki sınıfa ayrılmışlardır. 

(1) İktisat murakıpları, revizörler ve vergi mücavirlerinin İkinci Dünya Savaşından sonra mer-
kemi teşkilâtları dağılmış olmakla beraber, çeşitli işgal bölgelerinde (özel meslek odaları) kurmak su
retiyle yeniden teşkilâtlanmışlar ve eski yerlerini almışlardır. 

(2) Fransa'da daha önce (1927 de) özel bir kanunla «eksper muhasip diploması» esası kabul edil
miş idi. Bu kanuna göre eksper muhasip olmak istiyenler 2 sınav vermek ve 5 yıllık bir staj süresi ge
çirmek zorunda idiler. 
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a) Mksper muhasip olmanın şartlan: 
Eksper muhasip unvanını, yalnız «meslek tablosuna» yazılı olanlar taşıyabilirler. Bu unvaftiı, 

tabloya yazılı olmaksızın kullananlar Fransız Ceza Kanununun 258 - 259 ncıı maddelerine göre 
cezalandırılırlar. 

Tabloya yazılmak için aşağıdaki nitelik ve şartları taşımak lâzımdır : 
1. Fransız uyrukluğunda olmak, (belli şartlar içinde yabancılar da kabul edilir.) 
2. Medeni hakları kullanma yeterliği bulunmak, 
3. Onur ve haysiyeti kırıcı bir suçla hüküm giymiş olmamak, 
4. 25 yaşını bitirmiş olmak, . • 
5. Millî Eğitim Bakanlığınca verilen bir «eksper muhasiplik» diploması olmak, (bu konuda ka

zanılmış haklar geniş ölçüde tanındığı gibi, birtakım istisnalar da kabul edilmiştir.) 
6. Ahlâki durum bakımından eksperliğe yaraşır bulunmak. (Bu.konuda, Birlik Konseyi ser

bestçe karar verir.) 

b) Sınavlar : 
Yukarıda işaret edildiği üzere, eksper muhasip olmak için Millî Eğitim Bakanlığına «eksper 

muhasiplik» diplomasını almak şarttır. Bu diploma Millî Eğitim Bakanlığınca iki sınavda (ilk ve 
son sınavlarda) başarı gösteren ve belli bir staj devresi geçirenlere verilir. 

İlk sınavda daha çok genel ve teknik bilgiye bakılır. Yazılı ve sözlü olan bu sınavın konuları, 
işletmecilik, iktisat, hukuk ve muhasebedir, ilk sınavda başarı kazananlar (stajiyer eksper) olur
lar. Bunlar'birliğe dâhil değildirler, fakat birlik konseyinin gözetim ve kontrolü altında bulunur
lar. 

Staj süresi 3 yıldır. Bu staj süresi eksper muhasipler yanında veyahut Maliye Bakanlığı hiz
metinde geçirilebilir. Bu süre içinde stajiyerler özel kurslara da devam ederler. Memur kulla
nan eksper muhasipler, yanlarında stajiyer çalıştırmak ve bunlara bir ücret vermek zorundadır
lar. (ingiltere'de uygulanan tazminat usulünün aksine) 

Staj /süresini dolduranlar son smava girebilirler. Bu sınavın konuları şunlardır : 

1. Yazılı sınav : 
a) inceleme ve denetleme ile ilgili kanunlar ve uygulamaları (ticaret hukuku ve vergi huku

ku) hakkında bir kompozisyon. 
b) Muhasebe pratiği bakımından bir kompozisyon v 
2. Sözlü sınav : 
a) işletmecilik 
b) Banka ve borsa muameleleri 
c) Ticaret hukuku, ceza hukukunun esasları, hukuk muhakemeleri usulünün esasları 
d) Vergi hukuku (vergi kanunları) 
e) İhtisas muhasebesi ' 
f) Revizyon 
g) iş istatistikleri. 

c) Yemin: * ! 

« 
Sınavlarda başarı sağlayıp da konseyce kabul edilen ve meslekin tablosuna adları yazılan eks

per muhasipler, usulüne göre yemin ederler. 
d) Meslek sırrı: % 
Eksperler, doktorlar ve avukatlar gibi meslek sırlarını açıklıyamazlar. Ceza Kanununun müey

yidesi altında bulunan bu hususa büyük bir önem verilmektedir. 
e) Birliğin organları: 
Eksperler Birliği şu organlar tarafından temsil edilir ve yönetilir. 
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(Yüksek Millî Konsey : (Conseil Superieur National) : 
Yüksek konsey 30 üyeden kurulur. Üyeler gizli oyla ve 6 yıl için seçilirler. Bütün eksperler 

seçilme hakkına sahiptirler. 
Yüksek konseyi kendi üyeleri arasından «daimî bir encümen» kurar. Konseyin Başkanı bu 

encümene da başkanlık eder. 
Yüksek Konseyin ödevleri şunlardır : 
1. (Birliği (mesleki) temsil etmek, . • 
2. [Birliğin düzenini .sağlamak, halklarını ve yararlarını korumak, 
3. Kamu idare ve kurumlarınca verilen konular üzerinde inceleme ve etütler yapmak, 
4. Eksperlerin formasyonu (yetiştirilmesi, ilmî seviyelerinin yükseltilmesi) ile iligili iş

lerle uğraşmak (program, etüt, kurs, staj meseleleri), 
5. (Bölge konseyleri ile uyuşaraik birlik aidatını tesbi't etmek; 

Bölge konseyleri : (Conseils regioneaux) : 
I>u (konseyler belli bölgelerde kurulmuşlardır. 
Konsey üyeleri o .bölgenin tablosunda yazılı eksperlerce gizli oyla 6 yıl içlin «seçilirler. Konse

yin ödevleri şunlardır : 
J. Eksperlerin çalışmalarını gözetmek, 
2. Eksperlerin haklarını ve yararlarını korumak, 
3. Meslekî anlaşmazlıkları gidermek ve düzeltmek, 
4. JTabloya .yazılma isteklerini soruşturmak ve 'tesbit etmek, 
5. Stajiyerlcri gözetmek, 
6. M'eslekle ilgili sosyal yardımlaşma işleri ile uğraşmak. 
Her bölge 'konseyinin nezdinde 'bir (bölge inzibat 'meclisi) ıkurulur. Bunlar eksperlerin, mes

lekin gereklerine uygun davranmalarımı sağlamak ile görevlidirler. Bu ımeclis (bir .başkan 
ve 4 üyeden kurulur. (Başkan istinaf maihkemeleri yargıçları arasından Adalet (Bakanı tara
fından .tâyin edilir. 

f) Genel toplantılar : 
Yılda, hir defa bölge konseyimin başkanlığı altında her 'bölgede genel bir toplantı yapılır. 

Bu mahallî toplantılar dışında Yüksek Konseyin üyeleri ile bölge (konsey üyeleri her yıl bir 
toplantı yaparlar ki, buna (millî kongre) denilmektedir. Bu toplantının gündemi Yüksek Konsey 
tarafından tesbit edilir. 

g) Hükümet komiserleri : 
Hükümet, Yüksek Konsey ile bölge konseyleri nezdinde birer komiser vasıtasiyle temsil edi

lir. Komiserler konsey toplantılarına katılırlar. Yüksek Konseyin Komiseri Millî İktisat Ba
kanının önerimi üzerine kararname ile, bölge komiserleri ise Konseyin önerimi üzerine Millî ik
tisat Bakanı tarafından tâyin olunurlar. 

h) Tablo ; ' *« ' v "* 'v ' ' * " " ' " " ' " '* 
Yukarda belirtildiği üzere, eksper muhasip olanların adları «tablo» ya yazılır. Her bölge kon

seyinin bir tablosu vardır. Bu tabloda o bölgede eksper muhasibolarak çalışanların adları yazılıdır. 
•Stajyerler, tablonun ayrı bir yerinde gösterilir. Her hangi bir tabloda yazılı olmak bütün Fransa'
da meslekî faaliyette bulunmaya hak kazandırır. 

i) Tablo Komitesi ': > * « * • * • - - - - • • . - . . . - . . . . . .. 

Gerek eksper muhasipliğe istekli ölüp da kabul ledilmiyenler, gerekse Hükümet komiserleri, 
Konsey kararlarına karşı bir ay içinde Yüksek Konseyde kurulan (Comite National du Tableou) 
yani Tablo Millî Komitesi nezdinde itiraz edebilirler. 

Bu komite de (bölge inzibat meclisleri gibi) 1 başkan ve 4 üyeden 'kurulur. Başkan ile yardım-
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cisi hâkimler arasından Adalet Bakanı tarafından tâyin olunur, üyeler Yüksek Konsey tarafından 
kendi üyeleri arasından seçilirler. 

Tablo Komitesinin kararına karşı Danıştaya başvurulabilir. 

j) Yetkili muhasipler (Comptables agrees) : 
Bunlar eksper muhasiplerin ikinci derecedeki sınıfını teşkil ederler. Yetkili muhasibolmak için 

eksper muhasipliğinin ilk sınavına 'eşit bir sınav vermek ve en az 3 yıllık bir staj devresi geçirmek 
lâzımdır. 

Eksper muhasipliğinin son sınavında başarı gösteremiyenler yetkili muhasibolurlar. 

k) Adlî eksperler (experts judiciaires) 
Mahkeme ekspertislerinde çalışan eksperler ayrı Ibir sınıf teşkil ederler. Bunların kanunla belli 

edilmiş ayrı bir statüleri vardır. Adlî eksperlerin diplomalı olmaları, yani yukarda açıkladığımız 
sınavları vermiş bulunmaları lâzımdır, fakat eksper muhasip unvanını almaları (eksper muhasip
ler birliğine dâhil bulunmaları) şart değildir. Bunların mahkemeler nezdinde ayrıca listeleri var
dır. 

1) Vergi müşavirleri ve ortaklık mıırakıpleri : "* 
(Experts fiscaux) yani vergi müşavirleri serbest olarak vergi işleri ile uğraşan uzmanlardır. 

Bunlar, özel birtakım teşekküller kurmuş olmakla beraber, eksper muhasipler şeklinde organlaşmış 
değillerdir. '}" ' " 

Fransa'da ayrıca (Commissaires aux camptes des societes) adiyle anonim ortaklık mıırakıpleri 
vardır. Bunlar da adlî eksperler gibi ayrı statüye sahiptirler, trerök ortaklık denetçiliği gerekse adlî 
eksperlik Fransa'da öteden beri mevcudolulp bunların eksper muhasipler mesleki kurulduktan son
ra da çalışmalarına müsaade edilmiş bulunmaktadır. 

Şu noktaya da işaret edelim ki, Fransa'da eksper muhasipler, muhasebe ile ilgili vergi işleri ile 
de uğraşırlar. Bu cümleden olarak, malî konular hakkında oy ve mütalâa Vermek, bunları her tür
lü idari ve kazai organlar nezdinde açıklamak ve savunmak yetkisine sahiptirler. Bundan başka, 
eksper muhasipler, ihtisasları alanında hakemlik yaptıkları ıgibi, yukarda dokunulan ortaklık ko
miserliği görevini de yapabilirler. Yalnız (bu işler, dip-er bâzı memlekeetlerde olduğu gibi, kanunen 
veya fiilen eksper muhasiplerin tekeli altında değildir. 

7. İsviçre'de malî müşavirlik ; "'". 

a) Kuruluş : - - -s 
isviçre'de 1913 te (1) (Association suisse d'expörts comptables) yani İsviçre Eksper Muhasipler 

Birliği veya Derneği, 1925 - 1926 da da (Chambre Suisse pour expertises Comptables) yani îsviçre 
Eksper Muhasipler Odası kurulmuştur. ?*-* 

Odaya şu kuruluşlar dahildir : 
a) îsviçre Eksper Muhasipler Birliği, 
b) îneelemıe ve Denetleme Ortaklıkları (Societes fidueiaires et de revision), 
e) .Banka v/Tasarruf Sandıkları Kontrolörleri Derneği. 
Burada şu nıoktayı belirtmek isteriz ki, isviçre'de, örneğin Almanya'da olduğu gibi, eksper mu

hasipler için tekel şeklinde kanuni imtiyazlar tanınmamıştır. Gerçi bu konuda bâzı önermeler ya
pılmış, (özellikle Borçlar Kanununun 1937 de değiştirilmesi sırasında bu konu ortaya atılmıştır) 
fakat, îsviçre geneli iki e ingiltere gibi, meslekî gruplar hakkında monopoller kurulmasından kaçın
dığı için, bu memlekette eksper muhasiplere şimdiye kadar böyle bir kak tanınmamıştır. Ancak 
İngiltere derecesinde değilse de, burada da bâzı alanlarda eksper muhasipler yararına fiilî Ibir te
kelin kendiliğinden doğduğu görülmektedir. 

(1) Almancaşı : Verband Schweizerischer Bücherekerten. 
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a) Kabul şartlan : 
isviçre Eksper Muhasipler Birliğine kabul şartları şunlardır : 
1. İsviçre uyrukluğunda olmak, (karşılıklılık şartiyle yabancılar da kabul edilir), 
2. Güven verici olmak, 
3. 25 yaşını doldurmuş olmak, 
4. Devlet muhasebe eksperliği sınavını vermek. 

b) Sınavlar : 
Muhasip eksperliği sınavı ilk ve son olmak üzere iki kısımdır. 
tik sınav : 
a) Yazılı : 6 saat sürer, konu muhasebe ve bilançodur. 
b) ıSözlü : 3 saat sürer, konulan şunlardır : 
.1. İşletme iktisadı ve iş organizasyonu, 
2. Hesap, ve isttatistik, 
3. Muhasebe ve bilanço, 
4. Revizyon/, 
5. Revizyonla ilgili hukukî bilgi, 
6. Muhasebe ve bilanço ile ilgili vergi meseleleri. 

Son sınav : 

a) Yazılı : 
1. Meslekle ilgili ibir tez {ev çalışması), 
2. 7 saat süren ve 'revizyonla ilgili konuları ilgilendiren yazın sınav, 

b) Sözlü : ' 
1. Yazılı tezin savunması (2,5 saat), J 

2. Vergi hukuku (2 saat). * " < 

c) Staj : 
ilk sınava girmek için 2 yıl, son sınava (girmek için de 4 yıl pratik olarak çalışmış olmak 

gerekir. 

d) Diploma : 
iki sınavda başarı kazananların adları iktisat Bakanlığında tutulan bir listeye yazılır ve bun

lara isviçre Konfederasyonu Eksper Muhasiplik, diploması verilir. Bunlar «diplomalı eksper mu
hasip» unvanını taşırlar. 

8. Türkiye'de inceleme ve denetleme işleri : 
Memleketimizde inceleme ve denetleme işleri serbest olarak yapılanlarla, mecburi revizyon ve 

vergi uygulamalarına aidolmak üzere üç kısma ayrılabilir. Serbest olarak hesap işleriyle uğraşanlar 
kendilerine «hesap uzmanı», «eksper muhasip» ve «malî müşavir» adlarını vermektedirler. Bunların 
bir kısmı «Eksper Muhasipler ve işletme Organizatörleri Derneği» gibi dernekler de kurmuş
lardır. 

Mecburi revizyona gelicc, memleketimizde bu alana, başlıca, aşağıda yazılı kuruşlar giravek-
tedir. 

1. İktisadi Devlet; Teşekkülleri, '• -
2. Bankalar, 
3. Sigorta ortaklıkları. 
4. Anonim ortaklıkları, -
• İktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi bilindiği gibi «Umumi Murakabe Heyeti» ta

rafından, bankaların murakabesi «Yeminli murakıpler», sigorta ortaklıklarının Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının müfettişleri, anonim ortaklıkların •murakabesi da, Ticaret Kanununa göre, 
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«murakıpler» tarafından yapılır. Vergi incelemelerine gelince, bu hizmet, bilindiği gibi, esas iti
bariyle «Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu» ile Maliye Teftiş Kurulu tarafından yapıl
maktadır. 

Yjukarıdanberi yapılan açıklamalar memleketimizde serbest Malî Müşavirlik meslekinin batı
daki anlamda ve içinde bulunduğumuz şartlara cevap verecek bir tarzda organize edilerek üzerine 
düşen fonksiyonu gereği gibi yapmaya başlaması zaruretini ortaya koymaktadır. 

Serbest malî müşavirlik kanunu madde gerekçeleri 

İKİNCİ KISIM - :. . 

Tasarı maddelerine ait açıklama 

Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısı, meslekin tanımı ve konusunu, serbest malî müşavirlik ve 
yeminli malî müşavirliğe katılma şartlarını, meslekî teşekkülleri, meslek kütüğü ve ruhsatlarını, çeşitli 
hükümleri, ceza hükümlerini ve geçici hükümleri kapsıyacak şekilde (8) bölüm içerisine düzenlen
miştir. 

Aşağıda tasarı maddelerine ait açıklamalar bağlı bulundukları bölümler içerisinde yapılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Serbest malî müşavidik ve yeminli, malt müşavirlik mesleki 

Bu bölümde, serbest ve yeminli malî müşavirlik tamamlanmış, meslekin konusu belirtilmiş ve mes
lekin temel ilkeleri ile mensuplarının hak ve yetkilerinin neler olduğu açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 1. — Serbest ve yeminli malî müşavirlik: 
Birinci madde serbest ve yeminli malî müşavirliğin tanımını yapmaktadır. ' 
Madde metni, her hangi bir açıklamayı gerektirmemektedir. 

Madde 2. — Meslekin konusu : 
ikinci maddede meslekin konusu tesbit edilmiştir. 
Memleketimizde resmen ilk defa tanınacak bir meslek "olması bakımından serbest ve yeminli malî 

müşavirlerin görevlerini karışıklığa yer vermiyecek şekilde ve açıkça belirtmekte fayda vardır. Nitekim 
İtalyan Muhasebe müşavirleriylc ilgili kanunlardaki tanımlar ve görevin tesbit ediliş şekli tasarının 
birinci ve ikinci maddelerini andırmaktadır. Fransa'da sadece tanımla yetinilıniş, Almanya'nın son 
hazırladığı kanun tasarılarında genel bir tanım yapmaktan dahi' çekinilmiş ve sadece görevler sayıl
mıştır. 

Madde, muhasebe kurmak ve yönetmek prensibinden, haraket etmektedir. Bu hükümle mesle
kin, muhasebe kâtipliği (book - Keepers, teneurs des Livres) nden olan farkları ortaya konulmakta
dır: Gerçekten, zamanımızda her işletmenin yapısına uyan muhasebe organizasyonu, ancak yetkili 
elemanlar tarafından yapılabilecek ihtisasa dayanan bir iş olmuştur. Aynı şekilde muhasebeyi yönet
mek de hem iyi bir organizasyonun kuruluş amaçlarından ayrılmayı önlemek hem de kuruluş sıra-' 
sı uda gözetilmiyen hususların •tamamlanmasına hu kân vermek bakımından önemlidir. Günkü : 

önce işletmeyi rasyonel ve verimli bir şekilde yönetebilmek için müteşebbisin başvurduğu bilanço 
ve kâr - zarar hesabının gerçeğe en yakın olanını.göstermesi lâzımdır. 

öte yandan, işletmede sıhhatli bir finansman politikası güdülmesi için de mutlaka doğru bir bilanço 
ve kâr - zarar cetveline ihtiyaç vardır. Gerek işletmenin öz kaynakları ile yabancı kaynaklar arasında 
karşılıklı nisbetlerin tesbiti, gerekse işletmede likidite ve emniyet kaidelerinin sağlanması için bu kay
naklarla aktif kalemler arasında, tutar ve vâde bakımmdandan doğru bir bağlantı kurulabilmesi an
cak bilanço kalemlerinin gerçeği göstermesi halinde kabil olur. 
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Buna ilâveten serbest rekabet rejimi içinde çalışan teşebbüslerin fiyat politikasını tâyinde, muha

sebe ve maliyet organizasyonunun rolü aynı derecede önemlidir. 
Son olarak, iyi ve sıhhatli bir muhasebe organizasyonu, gerçek durumu mümkün olduğu kadar 

doğru olarak aksettiren bir bilanço, vergicilik bakımından artık hayati bir zaruret olmuştur. Müteşeb
bisin hiçbir kusuru olmaksızın, sırf muhasebe servislerinin kusurlu olması dolayısiyle vergi kanunları 
vo idare karşısında zor durumlara düşen ve dolayısiyle piyasayı ve ekonomiyi zor durumda bırakan 
teşebbüsler pek çoktur. Resmen tanınmış bir ihtisas koluna bağlı meslek sahipleri tarafından orga
nize edilecek, denetlenecek veya yürütülecek muhasebelerin, müteşebbisleri zor durumda bırakmaya
cağını söylemek mümkündür. ' "' ' 

Bu düşünceler, memleketimizin içinde bulunduğu kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesin
de en hayati ihtiyaçları ifade eylemekte ve bir an evvel tahakkuk ettirilmeleri millî ekonomimi
zin geleceği bakımdan da zaruri bulunmaktadır. 

Gerekçesi yukarda kısaca açıklanan prensip, nrıhasebenin kurulmasiyle birlikte, bilanço kâr -za
rar hesabı çıkarılmasını, maliyet unsurlarının hesaplanmasını, işletme bütçesi düzenlenmesini, sa
tış ve stok programları yapılmasını, yatırımların rantabilitesinin hesaplanmasını, işletmenin 
malî ve iktisadi emniyetinin sağlanmasını, kredi ve ücret politikalarının düzenlenmesini, hu
lâsa işletme iktisadı ulanma giren bütün işleri 'kapsamaktadır. 

Maddenin malî kanunlar ve bunları uygulamaları ile ilgili hükümlere gelince, gerçekten bu
gün malî sorunların hemen her memlekette bü -ündüğü karışıklık, vergi kanunlarının aldığı 
şekil, uluslararası mübadelelerin kambiyo kontrolleri dolayısiyle taşıdığı özellikler, bunlarla 
ilgili sorunların ihtisas yoliyle çözümlenmesini gerektirmektedir. 

Bu konulardan her birinin muhasebe ve hesapla olan fonetionel bağlantısı, gerekçenin ge
nel açıklama kısmından da anlaşılacağı üzere bu işleri dünyanın hemen her yerinde bu meslek 
mensuplarının görevleri arasına koymuştur. Bunun nedenlerini şöylece açıklamak mümkündür. 

a) Ticaret kanunlarının ticari defterleri ilgilendiren hükümlerine ilâveten Gelir Vergisi 
sistemino giren her memlekette vergi kanunları da bu sorunları düzenlemek zorunda kalmış
lardır. 

Nitekim Vergi Usul Kanunumuzun mükelleflerin ödevlerini gösteren ikinci kitabının (Defter 
tutma) başlığını taşıyan ikinci kısmında Ticaret Kanunumuza nazaran çok daha geniş hüküm
ler 'bulunmaktadır. 

b) Artık dünya serbest ticaret ve "altın para esasından ayrılmış bulunmaktadır. Yabancı 
para üzerinden yürütülen alacak, borç münasebetleri Borçlar Kanunu hükümlerinden daha 
çok döviz mevzuatının prensip ve tekniğini ilgilendirmektedir. 

Bunlarla ilgili işlerin sürat ve emniyetle görülebilmesi, bu konularda ihtisas sahibi eleman
lara ihtiyaç göstermektedir. 

Maddedeki diğer konulara gelince, 
a) Murakebe": Bu iş meslek mensuplarının, hemen hemen diğer bütün fonksiyonlarından önce 

gelen bir görevdir. Gerçekten tarihte malî müşavirliğin bir serbest meslek olarak ilk doğuşu 
bu yönü ile olmuştur. Daha evvel kurulmuş bir muhasebe sistemine göre hazırlanmış hesapla
rın ve bilançoların bir uzman tarafından belli usul ve prensiplere göre incelenmesi ve eleştiril
mesi iş sahibinin veya kanunun aradığı husustuım 

Murakabo kavramının açıklanması için, îngüiz Muhasebe Uzmanlığı edebiyatında pek önemli 
yeri olan «Spicer And Peglers's Praetıcal Auditting» adlı eserden aşağıdaki tanımın alın

ması faydalı görülmüştür. 
«Murakıbın, 
(a) Bir müessesenin iş durumu hakkında bilançonun gerçek ( - true) ve doğru ( - Fair) ka

naat verecek şekilde ve usule uygun olarak çıkarılıp çıkarılmadığı, 
(b) Kâr ve zarar cetvelinin malî dönem kârlarını ve giderlerini gerçek ve doğru olarak ak

settirip ettirmediği, 
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Hususlarında kanaat elde etmek amaeiyle, şahsan edinebildiği bilgiye ( - to the best of Ms 

information), kendisine yapılan açıklanralaar ve defterlerin muhtevalarına göre bir müessese
nin defterlerini, hesaplarını ve belgelerini incelemesine murakabe denilir.» . 

«Bu tanımdan, murakabenin, bilanço ve hesapların defterlere uygunluğunu tesbit etmekten iba
ret olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Bu uygunluğun sağlanmasından başka, murakıp, gerekli 
gayret ve vukufu göstermek suretiyle, muamelelerin defterlere usulüne uygun bir şekilce 
kaydedilip edilmediği hususunda edindiği bilgi ve aldığı izahat çerçevesinde, kendisini de 
tatmin zorundadır.)» 

«Bunlar, müessese kayıt usullerinin ve muamelelerinin tamamının kontrolünü gerektirir. 
Kontrolün kapsamı, her hâdisenin gereklerine göre değişeceğinden, murakıp tarafından karar
laştırılmak lâzımdır.» Yani murakabe eden, sadece kendisine verilen son durumları değil aynı 
zamanda bunların dayandıkları bütün kayıtları ve ispat edici belgeleri usulüne göre inceler. 

.ileri Batı memleketleri, müteşebbislerle, diğer menfaat sahiplerini tatmin edebilmek ve bun
ların menfaatlerini koruy ab ilmek için, murakabe işini örf veya mevzuatla mecburi bir hale ge
tirmişlerdir. 

Memleketimizde murakabe, iş sahiplerinin özellikle gelir ve kurumlar vergileri ve kambiyo 
mevzuatı yönünden arzu etmiyecekleri duruma düşmelerini önlemek için. başvuracakları bir yol 
olacaktır. Müteşebbisler, doğruluk ve ihtimam ile çalışan ihtisas sahiplerine muhasebe ve bi
lançolarını murakebe ettirmekte büyük faydalar bulacaklardır. 

b) İnceleme : Bu kavram bir işletmenin bünyesi ve faaliyeti ile ilgili muamelelerin, defter 
kayıtlarının ve bunların vesikalarının eksperler tarafından sistemli ve kritik bir bakışla tekrar 
gözden geçirilerek incelenmesi; muamele ve kayıtlarının doğruluk ve düzeninin sağlanması, 
işletme analizi yapılarak malî ve iktisadi yönden durumunun ne olduğunun araştırılıp tesbit 
edilmesi ve ihtisas raporlarına bağlanmasını ifade etmektedir. 

c) Tahlil : Çeşitli bilanço kalemlerinin işletmedeki nisbi önemlerinin belirtilmesiyle ilgili işleri 
kavramaktadır. Likidite,, emniyet, provizyonlar ve her türlü ratiolar ancak tahlil sonucunda tes
bit olunabilir. -

d) Islah ve tahkim : Bunlar, yerleşmiş ve alışılmış kavramlardır. Kayıt sistemindeki yanlış-
lıklarm düzeltilmesinde ve karşılıklı kayıtlar dolayısiyle doğabilecek anlaşmazlıkların hakem yoliyle 
çözümünde Malî müşavirlere görev vermek kadar tabiî bir şey olamaz. 

f) Tasdik : 20 nci maddenin gerekçesinde de görüleceği üzere 2 nci madde konusuna giren her 
hangi bir beyan, muamele veya belgenin, işletmeye veya patrimuana izafe edilerek, doğruluk, kaniim-, 
lar ve bunların uygulanmalarına uygunluğunu incelemek ve varılan sonucu kanaati ile birlikte ra
pora bağlamaktır. Duranı her türlü beyanın dayanağını teşkil eden bilanço ve hesap hulâsasını da 
kapsamaktadır. • 

Şurasını hemen belirtmek gerekir ki tasdik, Yeminli Malî Müşavirlikte, mücerret bir şaha
detten ibaret değildir. Muhasebede, tasdik müessesesinin yabancı memleketlerde özellikle ahglo-
«aksoaılarda aşağı - yukarı bir asırlık geçmişi ve yerleşmiş usulleri vardır. Bu usuller ve teknik 
çerçevesinde yapılan meslekî şahadetler tasdik sayılacaktır. 

g) Bllirtkişilik: Tasarı hakkındaki genel açıklamadan da anlaşılacağı üzere, serbest ve yemin
li Malî Müşavirler 2 nci madde kapsamına giren işleri kendi ihtisas ve sorumlulukları altında 
yapan serbest meslek erbabı olmaları itibariyle adlî ve idari yargı organlarının başvuracakları 
on tabiî bilirkişiler olacaklardır. Tahsilleri, tecrübeleri, geçirdikleri sınavlar ve ellerinde bulu
nan ruhsatlar bunun garantisidir. 

Son olarak, maddede, serbest malî müşavirlerin idare mercileri nezdinde sayılan işlerle ilgili 
açıklamada bulunabilecekleri, yeminli malî müşavirlerin buna ilâveten idari yargı organlarında 
da açıklamada bulunabilecekleri ve ilgili dosyalar üzerinde inceleme yapabilecekleri hükmje bağ
lanmıştır. 

Bilindiği üzere malî sorunlardan ekserisi anlaşmazlık konusu olmaktadır. Bu anlaşmazlıkla
rın çözümü hukuk bilgisinden çok teknoloji, işletmecilik, muhasebe ve vergi kanunlarına vukuf 
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ile mümkündür. Açıklama, bir bakıma, yapılan işin hesalbmı vermek ve dolayısiyle anlaşmazlığın 
çözümüne yardımcı olmak demektir. Bu hesabı en iyi verecek olan da onu yapan kimsedir. Kal
dı ki, yapılan işlerden malî müşavirler de şahsan sorumlu tutulmuşlardır. Bu bakımlardan, ser
best ve yeminli malî müşavirlere, gerektiğinde kendi sahalarına giren işlerle ilgili açıklamalar
da bulunabilmek imkânı tanınması faydalı görülmüştür. 

Madde 3. —• Meslekin temel ülkeleri : 
3 ncü maddede meslekin temel ilkeleri açıklanmıştır. Bu ilkeler iş sahiplerine karşı olduğu ka

dar, yöneltici karakteri bakımından meslek için de oldukça kuvvetli bir teminat ifade etmekte
dir. 

Aynı şekilde ingiliz C. A. 1 arına verilen 1948 tarihli ek formanın madde 20/5 inde «... meslek 
mensupları, serbest muhasiplikten, enstitüce muhasiplik mesleki ile ilgili veyahut bağdaşabilir 
sayılan iş ve konulardan baş*ka işlerle uğraşanı a/.» hükmü mevcuttur. 

Almanya'da işletme murakıpleri (madde 55) için aynı hükümler* rastlanmaktadır. Buna göre 
işletme murakıpleri meslekin onuru ile bağdaşmıyan işler ile ve ticaretle uğraşamazlar, hizmet 
akdi ile her hangi bir müesseseyle bağlanamazlar. Ayrıca meslekle bağdaşahilen işler de sayılmış
tır. 

Fransız Kanununda da (Madde 22) «Meslek mensuplarının görevleri, bağımsızlıklarını or
tadan kaldırabilecelk nitelikte olan iş ve muamelelerle bağdaşamaz» hükmü bulunmakla beraber, 
ticaretle, ticari muamelelere aracılıkla, denetçilikle uğraş a mıyac akları da ayrıca açıklanmıştır. 

Memleketimizde Etiblba Odaları, Avukatlık ve Noter kanunlarında da benzeri hükümler var
dır, 

Madde 4. — Meslek mensuplarının hak ve yetkileri : 
Tasarının genel açıklama bölümünde de dokunulduğu gibi, memleketimizde ilik defa temelleri 

atılmakta olan şerbet -malî müşavirlik mesleki, toplumun ekonomik alanda, büyük bir ihtiyacına 
cevap vermekte ve bugüne kadar hiçfbir disipline bağlı olmıyan kimselerce yapılmakta olan çok 
önemli birtakım işler, bir disiplin altında ve bir meslek sorumluluğu ve onuru içinde yürütül
mek istenmektedir. 

Bu noktadan hareketle, tasarıda belli edilen işler üzerinde meslek mensupları yararına bir te
kel sağlanması cihetine gidilmemiş, aksine 2 nci madde kapsamına giren işleri başkalarının bu 
unvanlarla yap amıyac akların a işaret olunarak, halen benzeri işleri yapmakta olanların faaliyetle
rine müdahale edilmemiş ve bunların eskiden olduğu gibi serbestçe çalışmalarına imkân verilmiş
tir. 

Amaç. müteşebbise hizmet arzıdır. Müteşebbisin söz konusu işlerini ihdası düşünülen ehliyet
li ve sorumlu kişilere yaptırmasında hem kendisi ve hem d-e kamu hizmeti dolayısiyle millî eko
nomi bakımından büyük fayda vardır. 

Binaenaleyh, iş sahipleri işlerini dilediklerine gördürmekte serbest olacaklar, diğer bir deyim
le piyasada ötedenberi bu işlerle uğraşmakta olanlar, çalışmalarına eskisi gibi devam edebilecek
ler, ancak, bu kanunla konulan usul ve esaslar çerçevesinde ruhsat almadıkça, gerçek ve tü
zel kişilerin ve bunların teşebbüs ve işletmelerinin 2 nci madde kapsamına giren işlerini «Ser
best Malî Müşavir» ve «Yeminli Malî Müşavir» unvanları altında yapamıyacakları gibi bu unvan
lara tanınan hak ve yetkilerden de faydalanamıyacalklardır. 

İKÎNOI BÖLÜM 

Serbest malî Müşavirlik 

Yedi maddeden ibaret olan bu bölümde, serbest malî müşavirliğe katılmak için gereken genel ve 
özel şartlar, sınav komisyonları, staja ve sınava sayılan hizmetler, başvurma usulü ve yabancı mes
lek mensuplariyle ilgili hükümler yer almıştır. 
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Madde 5. — Meslekin genel şartları : 
Bu madde meslekin genel şartlarını tesbit etmekte, gerek girişte, gerekse meslekin yapılması sıra

sında gözetilmesi gereken ahlâki standart ve prensipleri tâyin etmektedir. -
Bilindiği üzere serbest malî müşavirlik, yüksek bir meslek ahlâkına ihtiyaç gösteren bir iştir. Ma

lî müşavir, kendisine iş veren kimse ile, çalışmasının sonucu üzerinde işlem yapacak taraf arasın
da, bilgisine ve yeterliğine olduğu kadar ahlâki niteliğine inanılması gereken üçüncü bir unsurdur. 
H.em iş sahibinin, hem de raporlarına, reyine, görüşüne ve mütalâasına göre hareket edecek olan 
tarafın aynı zamanda görevini taşıması lâzımdır. Ortaklık kuracak firmalar, belli bir müesseseyi 
satın almak istiyen müteşebbisler, birleşmek arzusunda olan teşebbüsler, esham alacak olan taöar-
ruf-sahipleri, vergi beyannamesi kabul edecek olan Maliye Daireleri, vukuf raporunu mütalâa ede
cek olan hâkimler, tahkim kararlarının sonucunu bekliyen taraflar, ilâh. daima serbest malî müşa
virlerin ahlâki tarafını arıyacak veya göz önünde tutacaklardır. 

Bu bakımdan tasarının 5 nci maddesinde meslek mensuplarının taşımaları gereken özellikler belli 
edilmiştir. 

Madde vü. — Meslek şartları : • 
, Bu maddede şerbet malî müşavir olabümek için gerekli şartlar sayılmıştır. 

Bunlar özetle, tahsil, staj ve sınavdır. 
Meslekî vukufun sadece nazarî bilgilerle elde edilemiyeceği ve uygulamaların da görülmesi gerek

tiği göz önünde tutularak iki yıllık bir staj konulmuştur. 
Ruhsat şartı da hemen bütün serbest mesleklerde aranmaktadır. 

Madde 7. — Staja sayılan hizmetler : 
Bu madde ile muayyen kuruluşların ikinci madde kapsamına giren işlerinde uygun sicille en az 

üç. yıl çalışanlara, bu görevlerde geçirdikleri sürenin bir yılını staja mahsubedebilmek hakkı tanın
mıştır. 

Bu şahıslar bir yıl da serbest veya yeminli bir malî müşavir yanında çalışmakla görgü ve bilgi
lerini "artırmak suretiyle stajı tamamlamış sayılacaklardır. 

Gerçekten de bir bankada, sigorta şirketinde veya iktisadi devlet teşekküllerinde belirli bir.sü
re muhasebe ve maliye hizmetlerinin gereklerini yerine getirmiş olan kimselere bir yıl da bir meslek 
mensubu yanında çalıştıktan sonra sınava girmek hakkının tanınması kadar normal bir şey olamaz. 

Stajın esasları yönetmelikle tesbit edilecektir. 

Madde 8. •— Meslek sınavı ve sınav komisyonları : 
Meslek sınavları bu maddede yazılı kişilerden kurulu bir komisyon tarafından yapılacaktır. 
Staj gibi sınavın esasları da yönetmelikle tesbit edilecektir. 
Bâzı memleketlerde, meselâ Almanya'da sınav konuları kanun metnine alındığı halde, bu ko

nuların zaman zaman değiştirilebileceği, aksıyan hükümlerin kolayca düzeltilebileceği göz önümde 
tutularak bu husus tasarıda yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Gerekçenin Batı memleketlerindeki uygulamaya ait kısmının incelenmesinden anlaşılacağı gibi son 
derece önemli ve bir hayli güç olan sınav konusunda titiz davranılması gerektiği muhakkaktır. 

Bu itibarla esasları yönetmelikte belli edilecek sınavın, Maliye Bakanlığı temsilcisinin de kapıla
cağı tarafsız ve ilmî bir komisyon tarafından-yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 9. — Staja ve sınava sayılan hizmetler : 
Bu madde memuriyetleri, fonksiyonları itibariyle tam olarak serbest malî müşavirlik meslekin© te

kabül eden maliye hesap uzmanları ile maliye müfettişlerini ve belli konularda öğretim yapan öğre
tim. üyeleri veya öğretim görevlilerini ayrıca bir staj ve sınava tabi tutmamak amacını gütmektedir. 

'Gerçekten öyle görevler vardır ki, bu görevleri yapmış olanların sınavın tesbit edeceği yeterliği 
önceden kazanmış oldukları kabul edilmek gerekir. İşte, stajdan başka sınavdan da, muafiyeti 'ön-
göreıı hüküm böyle bir sebebe dayanmaktadır. 

Bu madde ile sağlanan muafiyet çok-önemli bir konuyu, yani yeterliği ilgilendirdiği için, fay-
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dalanaeakların kadrosu titizlikle seçilmiş ve bununla da yetinilmiyerek ayrıca, bir »üre îk de sı
nırlandırılmıştır. 

Madde 10. — Başvurma usulü : . 
Madde, serbest malî müşavir olmak istiyenlerin mesleke katılmak için başvurmaları gereken 

usulü, isteklerinin reddi halinde yapılacak işlemi ve kar kere sınava girebileceklerini gösienneldo, 
ve ayrıca bir açıklamayı gerektirmemektedir. 

Madde 11. — Yabancı serbest malî müşavirler: 
11 nci madde yabancı serbest malî müşavirleri söz konusu etmektedir. Maddede yazılı :-;n,rt!an 

taşıdıkları takdirde, yabancı uyruklu malî müşavirler de staj ve sınava tabi olmadan mesleki ya
pabileceklerdir. 

Bu şartlar şunlardır : 
a) Yabancı uyruklu kişinin mensubu olduğu devlet, serbest malî müşavirlik meslekini, bir di-

. siplin altında resmen düzenlemiş olacaktır. 
b) Yabancı kişi bu şekilde düzenlenmiş olan mesleki yapma hakkım kendi memleketinde elde 

etmiş olacaktır. 
c) Söz konusu yabancı devlet de, aynı avantajı aynı şartlarla Türk vatandaşlarına' lanımış 

olacaktır. 
Bu şartların varlığı halinde yabancı uyruklu kişiler, kendi memleketinde elde etmiş oldukları 

haklardan 2 nci madde konusuna giren hizmetleri .serbest malî müşavir unvanı altında Türkiye'de 
de yapabileceklerdir. 

J ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yeminli malî müşavirlik 

Bu bölümde yeminli malî müşavirliğin serbest malî müşavirlikten farkı gösterilmiş, katılma 
şartları ve usulü, sınav komisyonları, yeminin şekli belirtilmiş ve beyan tasdiki esası düzenlenerek, 
tasdikin tanımı yapılmıştır. -

Madde 12. -— Yeminli malî müşavirler : 
Tasarının özelliklerinden biri de, serbest malî müşavirler arasından seçilecek bir sınıfa tasdik 

yetkisi tanımasıdır. 
Bu sınıfa mcnsubolanlar, meslekte belli bir süre çalışanlar arasından sınavla seçilecek, kanunda 

gösterilen meslek yeminini edecekler ve «yeminli malî müşavir» unvanını alacaklardır. 
Bu bakımdan maddede yeminli malî müşavirlik, serbest malî müşavirliğin beyan tasdiki yet

kisi verilen sınıfıdır diye tanımlanmıştır. 
Madde 13. — Seçilme şartlan : 
Madde, meslekin genel ve özel şartlarını göstermektedir. Yeminli malî müşavir olabilmek iein 5 

nci maddede gösterilen ve ahlâki niteliği sağlamaya yarıyan şartlardan başka şu üç şart daha lâ
zımdır : 

a) Fiilen dört yıl serbest malî müşavirlik yapmak, 
b) Gerekli sınavı vermek, 
c) Yeminli malî müşavir ruhsatı almak. 
Bu hükümlerle sağlanmak istenen gaye yeminli sıfatını, -tatbikatta belli bir süre geçirerek tec

rübesini artırmış ve meslek için lüzumlu bilgi ve yeterliğe erişmiş kimselere vermek v e b a yeter
liği objektif bir usul olan sınavla tesbit etmektir. 

Madde 14. — Kısmen serbest malî müşavirlik hizmetine sayılan süreler : 
14 ncü madde de 7 nci maddeye paralel olarak 2 nci maddede yazılı görevlerin, resmî kadrolar

da veya kişisel olmıyan bir benlik kazanmış büyük müesseselerde yapılması halinde, bunları mes
lekin uygulamalarından saymış ve bu yer ve görevlerde fiilen ve uygun sicille sekiz yıl çalışmış 
olanları bir yıl da yeminli malî müşavir yanında staj yapmak şartı ile dört yıl serbest malî müşa
virlik yapmış addetmiştir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 368) 



fii 

.7 nci maddede, kısmen stajdan muaf tutulmak• açısından yapılmış olan açıklama, bu madde 
içinde aynen, hattâ fazlasiyle mevcuttur. 

Madde 15. -— Sınav ve Sınav Komisyonu : 
Yeminli malî müşavirlik sınavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar Kurulu Başkam veya vekil 

edeceği bir hesap uzmanının başkanlığında, iki hesap uzmanı ve Maliye Bakanlığınca 6 ııeı mad
denin (a) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarının işletme iktisadı, maliye veya muhasebe konula
rında öğretim yapan üyeleri arasından seçilecek bir profesör ile Türkiye Serbest Malî Müşavir
ler Odaları Birliğince seçilecek iki yeminli malî müşavirden kurulan Sınav Komisyonunca yapıla
caktır. 

Görüldüğü gibi bu komisyonun kumlusu 8 nci maddede gösterilen ve serbest malî müşavir ol
mak istiyeııleri imtihan edecek olan'komisyondan farklıdır. 

Gerçekten, 8 nci maddedeki Sınav Komisyonunda bir tek Maliye Bakanlığı temsilcisi varken, bu 
Komisyonda Maliye Bakanlığı temsilcileri üçe çıkarılmış ve fakat komisyon üyelerinin sayısında 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

Yeminli malî müşavirlere, serbest malî müşavirlere nisbetle daha önemli kamu hizmetleri gör
me imkânının sağlanmış olması bakımından, Sınav Komisyonlarına, meslekin ilk kademesine giriş 
sınavını yapan komisyonlardan değişik olarak daha çok sayıda Maliye Bakanlığı temsilcisinin 
katılmanı uygun görülmüştür. 

Madde !G. - - Serbest malî müşavirliğe ve sınava sayılan hizmetler: 
Maddede, uygun sicille meslek için gerekli bilgiyi veren öğretim müesseselerinde işletme iktisadı, 

nuıliye veya muhasebe konularında öğretim yapan profesörlerle, yedi yıl Maliye hesap uzmanlığı 
veya Maliye müfettişliği veya bunlardan her ikisini yapmış olanların ruhsat almak hariç, seçil
me şartlarını haiz oldukları hükme bağlanmıştır. 

Evvelce serbest malî müşavirlik dolayısiyle yapılan açıklamalar sırasında da belirtildiği gibi 
bu kişiler, .görevleri icabı tasarının ikinci maddesinde gösterilen işleri esasen yapmış veya yap
makta bulunmakta ve bu mevkilere de aynı konularda geçirdikleri ciddî ve zor sınavlarla ulaşmak
tadırlar. 

Staj ile birlikte altı yıl çalışan meslek mensupları yeminli sıfatına hak kazanırlarken iki sınav 
geçiren ve yedi yıl süre ile ayni işi yapan ve gerektiğinde, yeminli malî müşavirlerin yaptığı ince
lemeleri de yeniden kontrol eden uzman ve müfettişlerin başkaca kayıt ve şartlara tabi tutulması 
düşünülemez. 

Öte yandan uzman ve müfettişler vergi incelemeleri dolayısiyle her an yeminli malî müşavirler
le temasiadırlar. İleride kendisinin yeminli malî müşavirliğe alınması konusunda söz sahibi olması 
muhtemel kimseler karşısında bulunmasının uzman veya müfettişin görev durumuna tesir edeceği 
düşünülebilir. 

İşte bu sebeplerle yedi yıl süre ile Maliye hesap uzmanlığı veya Maliye müfettişliği yapanlar
la belli konularda ihtisası. gerektiren bir çalışmadan sonra profesörlüğe yükselen kişilerin de haiz 
oldukları vasıflan itibariyle serbest malî müşavirlik ve sınav kayıtlarına tabi tutulmadan mesleke 
alınmaları uygun görülmüştür.. 

Madde 17.-•-Başvurma usulü : 
Maddede, yeminli malî müşavir olabilmek için başvurma usulü gösterilmiştir. 
Madde metninden de anlaşılacağı gibi yeminli malî müşavir olmak istiyenler gerekli şartları ha

iz oldukları takdirde bağlı bulundukları veya katılmak istedikleri Serbest Malî Müşavirler Odala
rına baş vururlar, Odalar bu baş vurmalar üzerine istekliler hakkında gerekli bilgileri toplayıp 
inceledikten sonra vardıkları sonucu dosyası ile birlikte Türkiye Serbest Malî Müşavirler Odaları 
Birliğine gönderirler. 

Odalar Birliği, başvurma belgelerini inceleyip, varsa, noksanlarını tamamladıktan sonra iste
ğin kabul veya reddi kararlarını ilgiliye tebliğ etmek üzere odalara bildirir ve durumları uygun 
bulunan isteklilerin sınava girmesini 'sağlar. İsteği reddcJluman birliğin bu 'konudaki karanlarına 
Maliye Bakanlığı nezdinde itiraz edebilirler. 
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^ınav üç bakla sınırlandınlmışıtır. Sınavı kazanamıyan istekli daha iki kere sınava 'girebilir. 
Sonraki sınavlar için bir süre konmamıştır, istekli .sonra a.çılacaik sınavlardan d'ilediğine gir
mekte serbestir. 

Durumları 16 neı,maddeye uyanlar da baş vurma (bakımından aynı usule tabidir. Ancak bun -
•lar için sınav söz (konusu olmadığından, odalar 'birliği isteklerini yükarıki ışekildo yemin için 
'komisyona intikali ettirir. 

Madde 18. — Yemin ve unvanın verilmesi : 
Madde, yeminin şjeMini ve unvanın ne suretle verileceğini belirtmektedir'. t 
Yemin esası Ihemen bütün memleketlerde vardır. 

Madde 19. —• Beyan tasdiki : 
Yeminli malî müşavirlik sıfatının tanınım asın da kanun koyucunun son derece titiz davranması 

sebebi, bunların ıtassdi'k edecekleri beyanların kamu idarelerince de nıuıteıber tutulmasıdır denilebilir. 
Bu madde, yeminli ,ma!lî .müşavirlerin yapacakları 'tasdiklerin, 'kamu idarelerimin yetkili (meımui'-

larınm usulü çerçevesinde yapacakları inceleım'el'erln yerini tutacağını kabul 'e'tmelk suretiyle ka
nunlar ve bunların uygulamalarına büyük bir yenilik getirmdkte ve dolayisiyie 2 nei madde kap
samına ıgit'en işlerde gerek İcamu idarelerine (karşı 'beyanda bulunmakla görevli (kimseler için, -ge
rekse bu çeşit '.beyanları yerinde defter ve belgelere göre kendi memurları vasıtasiyle kontrol et
mek zorunda bulunan kamu idareleri için 'büyük kolaylık ve ferahlık sağl anlaktadır. 

Madde 20. — Tasdikin tanımı : 
Bu ımadde .tasdikten ne anlaşılması gerektiğini• açıklamaktadır. Her şeyden (önce tasdik keli

mesinin, burada, meselâ not enin "bir belgeyi tasdik etmesi anlarmına gelmiyeceğini belirtmek gere
kir. Zira bugün muhasebe ve işletme iktisadi alanında genel olara!k<!kaJbul edilmektedir ki hiç-
'bir bilanço aidolduğu müessesenin malî durumunu aynen akscttiremez. Muhasebe usullerinin 'ba
len içinde bulunduğu gelişımıe safhasında ancafc gerçeğe en yakım bilançolardan bahsedilebilir. Bu 
sebeple yeminli -malî müşavirlerim yapacakları - 'beyan tasdiklerini bu açıdan değeriemcik zarureti 
vardır. 

Bu ğörüşden hareketle tasdik, maddede, beyan sahibinin defter, .hesap, kayıt ve belgelerime da
yanılarak beyanlarının ıdoğruluğunu ve vergi kanunları ve bunların uygu lam alarm a uygunluğunu 
incelemek ve varılan sonucu, (kanaati ile binlikte rapora bağlamaktır, şeklinde tanınılanımıştır. 

Gerçekten, kamu idare ve kurumlarına karşı beyanda bulun malda ödevli ,bir kimse, beyanını 
yeminli malî müşavire tasdik ettirdiği talkdirde, bu .beyan içinde yer alan 'hususları, (kendi def
ter, hesap, kayıt ve belgelerine dayanarak incelettirmiş, doğruluğunu ve mevzuata, uygunluğunu 
bar ,raponla tesbrt ettirmiş demektir. 

Daıha «ziyade teknik bir özellik taşıyan tasdikin teferruatı ile ilgili hussuların yönetmelikte yer 
alması uygun «görülmüş ve 51 nei maddede de buna diakunulmuştur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Meslek kuruluşları ve yüksek disiplin kurulu 

Bu iböiümde 2(1 «nloi maddeden 3l6 meı maddeye kadar 'olmak üzere gruplar halinde, serbest ve 
yeminli malî ımlüşıavirlerle ilgili meslekî teşekküllerin nelerden ibaret oldukları, naLsıl fkurülacak* 
lan, .bunların görevleri, ortamları, gelirleri ve tasfiye şekilleri Ihiîkıme bağlanmış bulun.maktadı t\ 

Madde '21 - 35. —• Meslek odaları ve odalar birliği : 
Gerekçenin genel açıklama 'bölümünde de .belirtildiği üzere, serbest mesleklerin düzenlenmesi, 

bütün memleketlerde mensuplarının teşkilâtlandırılması ve belli teşekküllere bağlanması şeklin
de olmuştur. Başlangıçta meslek teşeklküllerini kişiler, (kendi teşebbüsleri dile aralarında kurmuş 
"lar, sıonradan resmen tanınmışlarıdır. Anglosakson memleketlerinde idik serbest muhasip dernek 
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İeri ile İsviçredeki (serbest teşaküller buna örnektir. Halen meslek daha çok kanunlar ve kararna
melerle Iteşkilâtdandınlıp düzenlenmektedir. Fransa, 'Almanya, italya bu (gibi memleketlere örnektu*. 

Memleketimizde serbest .mesleklerin kanunla düzenlenmesi prensibi bakimdir. Hekimlik, avu-
katilik, mühendislik,. mimarlık ve veterinerlik .meslekleri kanunla düzenlenmiştir. Serbest ve ye
minli malî müşavirlik .mesleikinin düzenlenmesinde ide aynı prenisıipten hareket edilmiştir. Meslek 
odaları ve bu odaların teşkil 'ettiği birlik, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, müşterek ya
rarlarını ıkorumak, meslekî temsil etmek, meslekin gelişmesine, çalışmak gibi genel amaçlardan 
başka, bu. kanunla güdülen amacı da-sağlamaya yarayan, kamu tüzel kişiliği nitel iğinde birer 
im raim olacaklardır. 

Madde 27 ve 34. — Meslek kuruluşla.rının gelirleri : 
Meslek kuruluşlarla")in. malî yönden uygun durumda olmadan meslekin süratle •gelişmesini sağ-

lanıalk .baknnındaıı faydalı olacağından, yıllık ai'daıta munzam aidat da ekleramiş, bunlara ilaıveten 
ruhsat harçları da bu kuruluşlara bırakılmış, ayrıca genel bütçeden .de yardım öngörülmüştür. 

Madde 25, 31,. 33. —-Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu 
Disiplin kurulları oda kurulları ve birlik genel kurulundan seçilecektir. IBu kanunla güdii-

•len gayeye paralel olarak, yüksek disiplin kuruluna kamu otoritesi de iştirak ettirilmiştir. 
Disiplin kuru Harının kararları .bir üst kurulun denetlemesine tabi tutulmuştur. Yüksek disip

lin kurulunun .kararlarına karşı 'Maliye 'Bakanlığı nezdinde itiraz edilebilecektir. 

BEŞİNOÎ BÖLÜM 

Meslek kütüğü ve ruhsatlar 

Meslek disiplininin şeklî vasıtaları bu bölümdeki 36, 37 ve 38 nei maddeler hükümleri ile sağ
lanmıştır. 

Bunlar : 
1. Meslek kütüğü, 

2. Meslek rahsatlan, 
3. Kütükten çıkarma 

dır. 
Meslek mensuplarının durumunu belli edebilmek ve hakları olmıyanların kanun hükümlerin

den faydalanmalarını önriyebilmek için, bu çeşit usuller hemen 'her memlekette mevcuttur. 
' Burada önemli diğer bir konuya da dokunmak gerekir. 36 ncı maddenin 2 nci fıkrası ile her 
yıl, kütüğe yeni yazılan meslek mensuplarından ruhsat almış, olanların .ad ve soyadlarını, iş yer
lerini, bağlı oldukları odaların adlanın gösterir alfabetik bir listenin, odalar birliğince düzenle
nip yayımlanacağı öngörülmüş ve bu suretle kanun hükümleri çerçevesinde meslek icra etmeye 
yetkili olanların tanıtılmaları sağlanmak istenmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Tasarının tümü ile ilgili çeşitli hükümler bu bölümde toplanmış ve gerekçeleri1 aşağıda sıra 
ile belirtilmiş bulunmaktadır. 

Madde 39, — Kapsam anlaşmazlıklarının .mercileri : 
Bu maddede anlaşmazlığa meydan verebilecek bâzı muameleler açıklanarak böyle bir anlaş

mazlığın doğması halinde anlaşmazlığı igiderecek merciler belli edilmiştir. 
Madde açık olduğundan aynca açıklamada bulunulmamıştır. 

Madde 40. — Meslek unvanlarının korunması: 
Meslek unvanlarının ve bu unvanlarla karışabilecek jterim ve kavramların kanunen hakları 
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olmıyanlarca kullanılimasmı Önlemek, dolayısiyle bu unvanların onurunu korumak için bu mad
de konulmuştur. 

Madde 41. — Meslek sırlan : 
-41 nci madde, meslek mensuplarının meslekleri dolayısiyle öğrendikleri sırları ifşa edemiye-

ceklerini belirtmektedir. Her serbest meslek erbabı için uyulması gereken sır saklama keyfiyetinin 
bu kanunda da yer alması normal ve lüzumludur. 

Maddenin yenilik getiren tarafı meslek mensuplarının 1905 sayılı Kanun hükümlerinden fay-
dalanamıyacaklârma dair olan ibaresidir. Bu hüküm «Çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan 
hâk ve menfaatlerden de faydalanamazlar.» şeklinde ifade edilmiştir. Bilindiği gibi 1905 sayılı Ka
nun, çeşitli konularda ihbar yapanlara ikramiye verlmesini âmirdir. Meslek mensuplarının bu 
hükümden faydalanmalarına engel olunmak süratiyle meslek ahlâkının zedelenmesi imkânı önlen
miştir. 

Madde 42. — Reklâm yasağı : 
42 nci madde hükmü, serbest meslek erbabının reklâm yapamıyacağı konusunda genellikle 

kabul edilmiş olan meslekî ahlâk ve meslekî dayanışma prensibinin bir ifadesidir. 
Madde 43. — Meslek mensuplarının ücretleri: 
43 ncü madde prensibolarak ücretin serbestçe tâyin olunabileceğini âmirdir. Gerçekten ser

best meslek faaliyeti sonunda hak edilen ücretler tatbikatta mukavele serbestisi prensipleri çer
çevesinde tesbit edilmektedir. 

Ancak alınacak ücreti, iş sahibinin elde edeceği malî sonuçlara göre tesbit eylemek de mah
zurlu bulunmaktadır. Nitekim Avukatlık Kanunu dâvada hâsılasına ortaklık şeklindeki ücret 
mukavelelerini bâtıl addetmiştir. Bu bakımdan ücretin, bu esas dâhilinde serbestçe tâyin edil
mesi uygun bulunmuştur. 

Madde 44. — Üye aidatını ödemiyenler : 
44 ncü madde ile, meslek mensuplarının aidatlarını muntazaman ödemeleri sağlanmak istenmiş

tir. Meslek kuruluşlarının kendilerine verilen işleri iyi bir şekilde görebilmeleri için malî bakım
dan kuvvetli olmaları şarttır. Bu da her şeyden önce meslek mensuplarının aidatlarını muntaza
man ödemeleriyle mümkün olur. Bu bakımdan meslek mensuplarının aidatlarını ödemeleri ağır 
bir müeyyideye bağlanmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Bu bölümde meslek mensuplarının sorumlulukları, buna karşılık kendilerine sağlanan teminat, 
disiplin cezaları ve diğer cezai hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 45. — Sorumluluk ve teminat : 
Meslek mensuplarının surumluluğu konusunda Borçlar ve Ceza Kanunu gibi genel kanunlarla 

Vergi Usul ve Gümrük 'kanunları ve sair özel kanunlarda yer alan müeyyidelere yenilerinin 
katılmasına lüzum görülmemiştir. Meslek mensiıplarının iş sahipleri ile olan anlaşmazlıkların
da haksız fiil, akdî kusur, sebepsiz iktisap, emniyeti suiistimal gibi genel hükümler, idareye 
karşı sorumlulukları da özel kanunlarda, bilhassa Vergi Usul Kanunundaki iştirak, teşvik, 
azmettirme müesseseleri açısından mütalâa edilecektir. 

Avukatlık meslekinde olduğu gibi, serbest ve Yeminli Malî Müşavirlere de sorumluluk ko
nusunda bir teminat tanınmış, haklarında kovuşturma yapılması, Maliye Bakanının iznine bağlı 
kılınmıştır. 

Madde 46. — Disiplin cezaları • 
Bu madde, disiplin cezalarından bahsetmektedir. 
Maddede disiplin cezalarının nevileri gösterilmiş, ancak disiplin cezasını gerektiren hal ve 

fiiller ile, bunlara uygulanacak cezalar ve para eczalarının ödeneceği süreler 51 nci madde ile 
yönetmeliğe bırakılmıştır. 
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Kabul edilen disiplin cezaları, bütün memleketlerde ve memleketimizde mûtat olan cezalardır. 
Bu itibarla bunlar üzerinde durulmamıştır. 

Adlî kovuşturma ve yargı hükümlerinin disiplin cezalarının uygulanmasına engel olamıyacağı 
fıkrası, disiplin kurullarının görevlerine açıklık vermek bakımından konmuştur. 

Madde 47. — Meslek nizamlarına aykırı hareket edenler, meslek unvanlarını haksız kullanan
lar : 

47 nci madde meslek nizamlarına aykırı hareket edenlerle, meslek unvanlarını haksız bir şe
kilde kullanacak olanlara uygulanacak müeyyideyi tesbit etmektedir. 

Madde 48. — Sırları ifşa edenler : 
Meslek sırlarını ifşa edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesindeki cezanın, iki 

kat olarak ön görülmesi, iş sahiplerinin meslek mensuplarına itimadını sağlıyacak ortamın yaratıl
ması bakımından zaruri sayılmıştır. 

Madde 49. — Temel ilkelere aykırı hareket : 3 ncü maddenin açıklanmasında, serbest ve ye
minli malî müşavirlerin tarafsız ve bağımsız kalmaları; sıfatları ile%bağdaşmıyan işler yapmama
ları, işlerini kamu hizmeti zihniyeti ve kanun şuuru ile görmeleri gibi esasları önemi belirtilmiş
tir. Bu gibi prensiplere uymıyan meslek mensuplarının, daha hafif disiplin cezaları ile kurtulma
larını önlemek maksadiyle bu fiillere ait müeyyidenin bir kanun maddesi halinde düzenlenmesi 
uygun görülmüştür. 

Madde 50. — Kararlar ve huzur hakkı : 
Madde, tasarıda adı geçen komisyon ve kurulların toplanma ve karar alma şekilleri ile komis

yon ve kurullar başkan ve üyelerine gereğinde Odalar Birliği Yönetim Kurulunca uygun görülüp 
kararlaştırılacak tutarlarda huzur hakkı vermeyi öngörmektedir. 

Madde 51. — Yönetmelik : 
Kanunun uygulanmasında, yöntemeliğe bırakılan hususlar, ilgili maddelerde ayrı ayrı belirtil-

miyerek, bunların bir madde altında toplanması uygun görülmüştür. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Kanunun yayımında mesleke girme: (Geçici Madde, 1, 2, 3) : 
Geçici 1 ve 2 nci maddeler, kanunun yayımı tarihinde bu işlerle bilfiil uğraşanlardan, serbest 

malî müşavir unvanını kazanmak ve bu kanun hükümleri çerçevesinde çalışmak istiyenlerin yapa
cakları işler ile Maliye Bakanlığınca yapılacak hazırlıkları göstermektedir. 

Buna göre kanunun yayımı tarihinde 2 nci maddede yazılı işlerle üç yıldan beri serbest olarak 
meşgul bulunanlar, genel şartlarla 6 nci maddenin (a) bendinde yazılı tahsil şartını haiz olduk
ları takdirde, Maliye Bakanlığınca belli edilecek yerlerde kurulacak ayırma komisyonlarına baş vu
rarak serbest malî müşavir olma isteklerini bildireceklerdir. 

Komisyonlar başvurmaların durumlarım, bu kanunla güdülen gayeye uygun olup olmadığını, 
maddede yazılı esaslar çerçevesinde inceledikten sonra, istekliye serbest malî müşavir sıfatının ta
nınıp tanınmamasına karar vereceklerdir. 

Ayırma komisyonları kararlarına karşı, bildirme tarihinden itibaren onbeş gün içinde Maliye 
Bakanlığı nezdinde itiraz hakkı tanınmıştır. Bundan maksat isteği reddedilenlere idari kaza yolu
nu açık bırakmaktadır. 

İstekleri reddolunanların genel hükümler çerçevesinde mesleke girme hakları saklı tutulmuştur. 
Ayırma komisyonlan Maliye Bakanlığının üç temsilcisi ile, Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil 

eden iki üyeden kurulacaktır. Bu komisyonların hangi yerlerde kurulup hangi tarihte çalışmaya 
bağlıyacağı ve komisyonlara başvurma süresi Maliye Bakanlığınca belli edilerek Resmî Gazete ile 
Maliye Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde, gündelik gazetelerden birinde veya sair suretlerle 
ilân edilecektir. 
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Maliye Bakanlığı, gereğinde aynı yerde birden .l'nzla ayırma komisyonu ve bir bölgedeki işlerle 

uğraşmak üzere belirli yerlerde bölge ayırma komisyonları kurmaya yetkili, kılınmıştır. 
Ankara'da kurulacak ayırma komisyonları, önce bir arada toplanarak çalışma esas ve usullerini 

geçici bir yönetmelikle tesbit edecekler ve bu yönetmelik bütün ayırma komisyonlarınca uygula
nacaktır. 

ö t e yandan 15 nci maddedeki sınav komisyonları kurulup çalışmaya başlayıncaya kadar, du
rumları 16 ncı maddeye uyanlar kendilerine «yeminli» sıfatının tanınmasını Maliye Bakanlığından 
is'tiyebileceklerdir. 

Yabanıcı serbest malî müşavirler (Geçici Md. 4) 
Yabancı serbest malî müşavirlerin faaliyetlerinin Ibirden bire durdurulması uygun görülmemiş, 

memleketlerin kanunlarını karşılıklılık esasına ıgöre düzenlemeleri için üç yıllık bir süre verilmiştir. 
Genel bütçeden yardım (Geçici Md. 5) 
Yukarda meslek kuruluşlarının malî kaynaklarının önemi üzerinde durulmuştur. Bu cihet bu

rada tekrarlanmıyacaktır. Devlet bütçesinden meslek kuruluşlarına lüzum oldukça yardım yapıla
cağı ta'biîdir. Tasarı -metninde, gelir, kaynakları arasında Hazine yardımı da sayılmak suretiyle bu 
hususa ayrıca dokunulmuştur. Geçici madde halinde bu konunun formüle edilmesinden maksat, ilk 
yıllarda meslekin malî yardıma büyük ihtiyacı olacağını belirtmek ve 'bunun en çok <be§ yıl süre 
ile ıgider bütçesine konulmasının usul edinilmesini sağlamaktır. 

Nasıl Maliye Bütçesinin yardımlar kısmından, genel menfaatlere yararlı derneklerle, mahallî 
kültür ve tarihe, turizme yararlı derneklere yardımlar yapılıyorsa, meslek kuruluşlarına da, ken
dilerini idare edecek kaynaklara sahiboluncaya kadar aynı ölçüler ile yardım yapılması zarureti 
vardır. 

Yönetmeliklerin düzenlenmesi (Geçici Md. 6) 
51 nci maddede söz konusu yönetmeliklerin düzenlenmesi için bu madde ile üç yıllık bir süre ta

nınmıştır. Buna karşılık, kanun yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Kanunda ön 
görülen yönetmeliklerin hazırlanmasına kadar geçecek s"ürode işler, geçici yönetmelikle yürütüle
cektir. 

Yönetim ve disiplin kurallarının kuruluşu (Geçici Md. 7) 
Odalar ve Odalar Birliğinin organları ve bu organların kuruluşu, ilgili maddelerde gösteril

miştir. 
Bu madde, kuruluşta gerekli sayıda yeminli malî müşavir bulunmaması halinde yönetim v« 

disiplin kurullarının teşekkülünü sağlıyabdlmek maksadiyle konulmuştur. 
Meslek kuruluşlarının kurulmasından önceki çalışmalar (Geçici Md. 8) 
Meslek kuruluşlarının kurulmasına kadar, (bu kanunla ilgili oflarak yapılacak çalışmalar Maliye 

Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca yürütülecektir. 
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Oumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanun teklifi (2/529) 

15 . 6 . 1963 
Millet Meclisi Reisliğine 

('Malî'müşavirlik ve yeminli (müşavirlik) adiyle hazırlamış olduğumuz kanun 'teklifini ekli ola* 
rak takdim ediyoruz. 

ilgili komisyonda tetkükıne müsaade (Duyurulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Adana Senatörü Amasya -Senatörü 
Mehmet Ünaldt Macit Zeren 

Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanun tasarısı 

ESBABI MUCİBE 

iktisadi icaplarımızın bir neticesi olarak kendiliğinden vücut bulmuş olan 'malî müşavirlik ve 
muhasiplik meslekini hir kanunla düzenlemekte faydalar vardır. 

Bu meslek kanunla ihdas edilecek bir meslek değildir. Evvelce mevcudolduğundan disiplinsiz 
bir şekilde icra edilmektedir, iş hayatımda çalışan ne kadar malî müşavir <ve mulhasip varsa, o kadar 
çok muhasebe çeşidi, o kadar ıçjok ibilânço örneği, ve malî mevzuatın o kadar çeşitli tatbikatı (var
dır. Bu mütenevvi tatbikat muvacehesinde, vergi dairelerinin inceleme vazifesi (güçleşmektedir. 
Çünkü, is'letımeden işletmeye değişen hesap adı ve 'muhtevalarını, 'bijânço türlerini dile getirmek 
kolay değildir. 

(Muhasebe ve malî mevzuatın tatbikatında yeknesaklığın ve ilmî (kaidelerin sağlanamaması yü
zünden, mükellefin .gerçek igeliri de tam olarak teslbit edilemiyor. Bu suretle Gelir Vergisi Kanu
numuzun, gerçek 'gelir prensibi ancak nazariyatta kalıyor. 

Âdil hir verıgi tatbikatına zemin hazırlamak maksadiyle malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik 
kanun tasarısının hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 

C. (SENATOSU AMASYA ÜYESİ MACİT ZEREN VE ADANA ÜYESİ MEHMET 
ÜNALDI'NIN TEKLtPÎ 

Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik kamm teklifi 

MADDE 1. — Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik, bu kanunda yazılı işleri, bu unvanlar al
tında yapmaya mezun âmme hizmeti vasfını haiz bir meslektir. 

MADDE 2. — Malî müşavirlik meslekinin mevzuuna giren işler şunlardır : 
a) Gerçek ve tüzel kişilerin ve "bunların teşebbüs ve işletmelerinin muhasebe kuruluşlarını 

yapmak ve uygulanmasını bir talimatnameye bağlamak, 
b) Muhasebelerini uygulamak veya uygulanmasına nezaret etmek, 
o) Malî kanunlar ve uygulamaları hakkında istişari mütalâada bulunmak, 
d) Bilanço ve beyannamede, rapor ve mütalâaname, murakabe ve inceleme, tahkim ve ıslah 

ile bilirkişilik gibi işleri yapmak, 
e) İdarenin veya ilgililerin isteği üzerine idare ve idari yargı organlarında açıklamada bu

lunmaktır. 
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MADDE 3. — Yeminli müşavirliğin mevzuuna giren işler bu kanunun ikinci maddesinde yazılı 

olan işlerle beyan tasdiki işidir. 

MADDE 4. — Malî müşavirler ve yeminli mücavirler ticaretle uğraşamazlar, mevzularma giren 
işlerde gerçek ve tüzel kişilere hizmetli vasfı ile bağlanamazlar. 

MADDE 5. — Malî müşavir ve yeminli müşavir unvanını almış olmıyanlar ikinci maddenin 
a, b, c, d, fıkralarında yazılı işleri bu unvanlar altında yapamazlar ve bu kanunla meslek mensup
larına tanınan hak ve yetkilerden faydalanamazlar. 

MADDE 6. — Malî müşavirliğin şartlan şunlardır ; 
a) Türk tabiiyetinde olmak, 
b) Medeni hakları kullanma yeterliği bulunmak, 
c) Onur ve haysiyeti kırıcı bir suçtan hüküm giymiş bulunmamak, 
d) Siyasal Bilgiler, Hukuk ve İktisat fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 

veya bunlara eşit ve benzerliği Maarif Vekâletince kabul olunan yabancı fakülte ve okullardan 
birini bitirmiş olmak, 

e) Devamlı olarak bir malî müşavir veya yeminli müşavir yanında iki yıl staj yapmak, 
f) Bu kanunun 10 ncu maddesinde yazılı olan imtihanı vermiş ollmak lâzımdır. 

MADDE 7. — Kamu idare ve müesseseleri, adlî veya idari yargı organları, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, bankalar ve sigorta ortaklıklarında en az iki yıl hizmet görenler 6 ncı maddenin (e) 
fıkrasında yazılı şartı yerine getirmiş sayılırlar. 

6 ncı maddenin (d) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarında işletme iktisadı, maliye ve muhase
be konularında iki yıl öğretim yapan öğretim üyeleriyle maliye müfettişliği veya hesap uzmanlığın
da aynı süre ile çalışmış olanlar imtihanla da bağlı tutulmazlar. 

MADDE 8. — Yeminli vasfının kazanılabilme^i için iki yıl malî müşavirlik yapmış olmak ve bu 
kanunun 10 ncu maddesinde yazılı özel imtihanı vermiş olmak lâzımdır. 

MADDE 9. — Kamu idare ve müesseseleri, adlî veya idari yargı organları, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, bankalar ve sigorta ortaklıklannda dört yıl devamlı olarak çalınanlar, bir yıl yeminli 
müşavir yanında staj yaparak imtihana girmek hakkını kazanırlar. Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte, ikinci maddede yazılı işleri üç yıldan beri yapanlar veya evvelce yapmış olanlar ye
minli müşavirlik imtihanına girebilirler. 

MADDE 10. — Malî müşavirlik veya yeminlimüşavirlik imtihanı Maliye Bakanlığı Hesap Uz
manları Kurulu Başkanı veya vekil edeceği bir hesap uzmanının başkanlığında, iki hesap uzma
nı ve Maliye Bakanlığınca 6 ncı maddenin (d) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarının işletme 
iktisadı, maliye veya muhasebe konularında, öğretim yapan üyeleri arasından seçilecek bir profe
sör ile iki yeminli müşavirden kurulan imtihan komisyonunca yapılır. 

MADDE 11. — Altıncı maddenin (d) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarında işletme iktisadı, 
maliye veya muhasebe konularında öğretim yapan profesörlerle altı yıl maliye müfettişliği veya he
sap uzmanlığı yapmış olanlar diğer şartları haiz oldukları takdirde 10 ncu maddede yazılı imtihanı 
vermiş sayılırlar. 

MADDE 12. — 10 ncu maddede yazılı imtihanı verenlerle 11 nci madde hükmünden faydalan
mak istiyenler, örneği Maliye Vekâletince hazırlanan bir yeminden sonra ruhsat almaya hak ka
zanırlar. 

Meslekin icrası için gerekli ruhsat Maliye Vekâletince verilir ve meslekin ziyamı mucip hal
lerde Vekâletçe verilen ruhsat iptal edilir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür. 
MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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. Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi - ' 19.7. 1963 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 2/476, 2/529 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Serbest, Malî Müşavirlik Kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya üyesi Macit Ze-
ren ve Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanun teklifi bir
leştirilerek ve Serbest Malî Müşavirlik Kamilin t.ısarısı esas alın-nmak suretiyle ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleri i'le Komisyonumuzda. görüşüldü. 

Tasarı memleketin büyük ve acil bir ihüyacıııa cevap vermekte ve 'iktisadî ve malî bünyesi 
üzerinde olumlu etildi er yapacak bir mahiyet ta '-/im aktadır. Tasarının esası malî müşavirlik mes
leğinin organize edilmesidir. Bu suretle belli bir nizama bağlı, belli liır kültür, 'bilgi ve ihtisas 
seviyesini ü'ade leden önemli bir serbest meslek kolu sosyal hayatımıza katılacak ve malî müşa
virler de mesleklerini tıpkı doktorluk, avukatlık' ve mühendislikte olduğu giıbi belli kanun hü
kümleri çerçevesinde yapacaklardır. 

"Bu Meslolk mensupları teşebbüs ve işletmelerin muhasebesini kurmak, işletmeleırin hesap yönü 
ile ilgili kanunlar ve bunların uygulamalarına ilişkin işleri düzenlemek, bu konularda istişarî mü
talâa vermek, bilanço, beyanname, rapor düzenlemek, murakabe, inceleme, tahlil, ıslâh, tahkim, 
tasdik, bilirkişilik işleriyle uğraşacaklardır. 

Komisyonumuzca Hükümet tasarısı üzerinde' yapılan değişiklikler g-erelkçc'leriyle birlikte aşağı
da arz ve izah olunmuştur. 

"T/asarının 1 nci maddesi aynen kakül edilmiştir. 
Madde 2 — "Bu maddede yapılan değişiklik yeminli malî müşavirlere tanınan idarî yargı or

ganlarında açıklamalarda bulunmak ve ilgili dosyalar ürerinde inceleme yapabilme yetkisinin ser
best malî müşavirlere de tanınmasından ila1ettir. ([enekten açıklama, bir'bakıma, yapılan işin he
sabını vermek ve dolayısiyle muhtemel l i r anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmak demek oldu
ğuna göre o işi yapan kişi olarak, serbest malî müşavirin bu hesabı en iyi verecek durumda ol
duğunu kabul etmek ve ayrıca bir yeminli malî müşavirin aracılığına lüzum kalmadan ve mükel
lefe yeni bir malî kül Cet. yüklemeden bu imkânı serbest malî müşavire tanımakta fayda olduğu 
görülmüş ve mailde bu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde -3 - Maddenin eski ve yeni şekilleri arasındaki fark »on fıkraya taallûk etmektedir. 
Serbest ve yeminli malî müşavirlerin mesleklerini yaparken bağımsızlıklarını ortadan kaldıra-

caik bir duruma düşmelerini önlemek bakımından, fıkranın ihtiva ettiği esas daha açılk şekilde 
ifade edilmiştir. 

Medde 4 -~ Tasarının görüşülmesi sırasında üzerinde önemle durulan noktalardan biri tasarı
da belli edilen işler üzerinde meslek mensupları yararına l i r inhisar sağlanması cihetine gidil
memiş olmasıdır. 

Halen piyasada bu işleri yapmakta olanlar, eskiden olduğu gibi serbestçe çalışmalarına devam. 
edecekler-, ancak bunlar tasarıda ön görülen şartları haiz olmadıkça serbest ve yeminli malî 
müşavir unvanlarını kullanamıyacaklardır. 

Evvelce olumsuz halde kaleme alınmış olan madde, bu defa daha açık l i r şekilde ve olumlu 
olarak yeniden yazılmıştır. 

Madde 5 — Maddenin sadece (c) fıkrası değiştirilmiş, bâzı ağır suçların onur ve haysiyet kı
rıcı olmamakla beraber ağır cezai gerektirdiği göz önünde tutularak bunları da mesleğe girmeğe 
engel olan sarilar arasımla zikredilmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir. 

Bu görüşten 'hareketle (c) fıkrası yeniden yazılmıştır. 
Madde 6. — Bu maddede yapılan değişiklik (a) fıkrasında geçen «başka» kelimesinin «ben

zeri» kelimesi ile değiştirilmesinden ibarettir. 
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Tasarının 7 nci maddesi aynen kalbul edikuiştir. 
Tasarımın 8 nci maddesi aynen kaibııl edilmiştir. 
Taısarının 9 men maddesi aynen kalbul edilmiş tir. 
Tasarının 10 nen .maddesi aynen kaimi edilmiştir. 
Tasarının 11 nei maddesi aynen ka'bul edi!kııiştir. 
Tasarımın 12 uci maddesi aynen kaibııl edilmiştir. 
Taısarının K3 neii mıaddesi aymem ıkalbul odilmiştiı*. 
Taısarının 14 ncü maddesi aynen .kalbul edilmiştir. 
Madde 15. — Madde yemimli on alî müşavirlik sınavını yapacak komisyonmı kuruluşunu gös

termektedir. 
Adedi ekseriyetin 'Maliye (Bakanlığı dışından katılacaklarda olmasını sağlamak iyin komisyo

na dâihil profesör adedi (birden ikiye çıkarılmış ve bunların seçikneleri 'de kendi kurumla.rına 
bırakılımııştır. 

Tasarının l'G nci 'maddesi aynen kabul edilin içtir. • 
Madde 17. — İSımavkıra en çMk üç. defa (girileceğimi ıgös<teren son fı'kra maddeden çıkarılmış 

•ve kerkese dilediği kadar Lsınaıva girme hakiki ^tanınmıştır. 
Taısarının 18 nci maddesi aynen, kaıbuıl edilmiştir. 
Taşarının 19 mcu maddesi aynen kaibııl edilımiştir. 
Tasarının 20 inci. maddesi aynen 'kaibııl edilmiştir. 
•Tasarınım 21 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Odaların teşkili için gereken yüz üye 'fazla. Ibukınmıış, llıusıısiyle (başlangıçta 

odaların Ikurulmanını ıgüçıleştireceği ileri sürülerek ku rakamın elli 'olarak Iteskilti uylgun görül
müştür. 

Madde 23. — (!b) 'fıkrasında /geçen «önerme» 'kelimesi teklif mânasına kulllanılmıalkla Iberalber 
bunu itam •mil arak karşıkumadığı ıbelirtiierek «ıtdkii'f» kelimesiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının 24 meü maddesi aynen Ikalbul edilmiştir. 
'Madde 25. — (Bu maddenin (a) fıkrasının '3 ve 4. neii menileri ile (c) fıkrasındaki • «önerme > 

keılimeleri yukarda '23 meü mıadde dokıyısiyle 'zikredilen sebeple «teklif» kelimesi ile değiştiril-
mııştir. 

Tasarınım 26 nci maddesi aıynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Bu 'maddenin (e) fıkrasında. söz konusu edilen (munzamı aidatın nislbeti fazla 

g'örüleı'elk % 3 den % 2 ye indirikmesi uygun (bulunmuş ve «on fıkradalki «öne r/meleri» kelimemi 
«teklifleri»' şeklinde değiştiıikniştir. i 

Taısarının 28 neı maddesi aynen kabui edilmiştir. 
Taısarının 29 nen ımaddesi aynen kafimi edilmiştir. 
Taısarının '30 ucu 'maddesi aynen kaimi edilmiştir. 
Tasarının '3J nci nıaddeısi aıynen ıkalbul 'edilmiştir. 
Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının '83 ııeü nıaddeısi aymen kaibııl edilmiştir. 
M'adde 34. — Odalar kirliğinin gelirlerini 'gösteren Ibıı maddede yer akın «>geneıl kütçe den. ya

pılacak yardımlar», Ibu nitelikteki 'diğer ıteşekıküllere böyle 'bir yardımın yapılmadığı ve 'bumun 
'bütçeye ıbir fcülfet yükliycceği, ive igemel hükümler çerçevesinde yardım imkânımın da daima 
mıeveııcDolduğu ileri sürülerek ımaddeden çıkarılmış ve madde dalha acık 'bir ifade ille yeniden 
yazılmıştır. 

Tasarının ^ nci mıaddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
Tasarımın $6 neı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
Tasarının $7 inci 'maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
Tasarımım 38 nci maddesi aynen kaibııl edilmiştir. 
Tasarının 39 ucu m'addeısİ aıynen kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 368 ) 



n,cı 
nci 
nci 
ncü 
ncü 
inci 
nci 
nci 
nci 
ncü 
nci 
ftCİ 

maddesi 
maddesi 
•madd'esi 
maddesi 
'îııad'd'Gsi 
maddesi 
maddesi 
ınackle'si 
maddesi 
maddesi 
'maddesi 
m add'esi 

•aynen 
•aynen 
aynen 
ayneaı 
aynen 
aynen 
aynen 
aynen 
•aynen 
•aynen 
aynen 
aynen 

kabul 
kabul 
kalbul 
kabul 
'kabul 
Ikaibuıl 
kalbul 
kalbul 
kalbul 
;ka;bui. 
'kabul 
kabul 

- • 3 1 — 

edil iniştir. 
edilmiş ti r. 
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Geçici M&dde 1. — Kanuıran yayımı tarihinde müktesep hak olarak Serbest Malî Müşavir ol
mak imkânını elde •edecekleri belli eden bu maddenin şümulü genişletilmiş, ve dolayısiyle başlan
dı et a daha çok kimseye mesleke girme hakkı tanınmıştır. 

Hu genişletmede tasarının 14 ncü maddesi göz önünde bulundurulmuştur. ı 
Filhakika tasarının 14 ncü maddesinde, 2 nci madde kapsamına giren işleri yine maddede gös

terilen teşekküllerde yapmış olanların bu hizmetlerde geçirdikleri sekiz yıl ve daha fazlasının 
üç. yılı Yeminli Malî Müşavir olmak için geçirilmesi gereken dört yıllık Serbest Malî Müşavirlik 
süresinden sayılnııştıi'. 

lîu noktadan hareketle bir defaya mahsus olmak üzere durumları 14 ncü maddeye uyanlarla, 
2 ne] madde kapsamına giren işlerle serbest olarak meşgul iken sonradan işlerini terketmiş (bulu
nanlarla kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itilyaren üç ay içinde,, meslekî faaliyete haşlamak 
şartı ile Serbest Malî Müşavir olmak imkânı sağlanması uygun görülmüştür. 

Geçici madde 2. — Maddenin yapısı esas itibariyle muhafaza olunmuş, evvelce geçici 1 nci 
maddede yer alan ve ayırma komisyonlarının görev ve yetkileri ile ilgili olan , fıkraların bu mad
deye alınması uygun bulunmuştur. 

Geçici, madde 3. — Kanunla güdülen gayenin ta'hakuku ve müktesep hakların korunmasını 
sağlamak bakımından, 16 nci maddede yazılı görevlerde bulunmuş olanlardan kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 2 nci maddedeki işleri serbest olarak ve mûtat meslek halinde yapanların, serbest 
olarak çalıştıkları sürelerin 16 nci maddedeki süreye eklenmesi; ayrıca eskidenberi bu işleri 
serbest olarak yapanların bu işlerde geçirdikleri sürenin üç. yılının bir defaya mahsus olmak üzere 
Yeminli Malî Müşavir olmak için geçirilmesi gereken dört yıllık sürenin indirilmesi uygun görül-
m üstü iv 

Geçici 'madde 4. — Bu maddede söz konusu edilen üç. yıllık «üre fazla bulunarak iki yıla in
dirilmiştir. 

Geçici madde 5. —. Bu madde yukarda tasarının -'14 ncü maddesi dolayısiyle zikredilen sebep
lerden ötürü kaldırılmıştır. 

Geçici madde 6. — Tasarının geçici 6 nci maddesi geçici 5 nci madde olarak kabul edilmiş ve 
yönetmeliklerin düzenlenmesi için konulan üç yi link sürenin bir yıla indirilmesi ve son fıkranın 
da maddeden' çnkarılmasıuygun görülmüştür. 

Geçici madde 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi geçici G nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8. — Tasarının geçici 8 nci maddesi geçici 7 nci madde olarak kalbul- edilmiştir. 
Tasarının 52 nci maddesi aynen kabili edilmiştir. 
Tasarlının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 40 
Tadarının - 41 
Tasarının 42 
Tasarının 43 
Tasarının 44 
Tasarının 45 
Tasarının 46 
Tasarının 47 
Tasarının 48 
Tasarının 49 
Tasarının 50 
Tasarının 51 

M, Meclisi ( S . Sayısı: 368) 



— 32 -
Kanun tasarısının yukarda belirtilen değişikliklerle birlikte ve Genel Kurulda öncelik ve 

ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Ba§kanlığa sımulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Diyarbakır Kayseri - Aydın 

R. îskenderoğlu M, Yüceler t. Sezgî.n 

Kâtip 
Çorum Adana 

Muhalifim Söz hakikim, mahfuzdur 
Söz hakkım mahfuzdur Y. Aktinıur 

F. Küreli 

Adana 
A. Savrun 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Denizli 
/. Kocatürk 

Söz 

Bursa 
Z. Uğur 

İstanbul -
V. özarav 

Ankara 
hakkım mahfuzdur 

7. Gence 

Bursa 
B. C. Zağra \ 

İzmir 
Söz hakkım var 

M. Uyar 

Konya . Konya 
Söz hakkını mahfuzdur 1. Baran 

S. Aytan İmzada (bulunamadı 

Maraş 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Hüdayioğlu 

Siirt 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Aydın 

Mardin 
8. Güneştan 

Sivals 
R. Günay 

Aydın 
N. Müren 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. inceler 

Kars 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
L. Aküzüm 

Kütahya 
A. Erbek 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Balıkesir 
Söz hakkım haki 

F. Islimyeli 

Denizli 
/. Ertan 

Konya 
Söz hakkım baki 

K. Ataman 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
F. Ceylân 

Yozgat 
M. Kepir 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
R. Karakaşoğlu 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısı 
* ' 

BİRtNGt BÖLÜM 
Serbest mali müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik mesleki 

x tierbest ve yeminli malî müşavirlik 

MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara «serbest malî müşa
vir» ve «yeminli malî müşavir» denir. 

Meslekin konusu 

MADDE 2. — Genel olarak serbest malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik, 
a) Gerçek ve tüzel kişilerin veya teşebbüs ve işletmelerinin muhasebelerini kurmak, muhasebe, 

malî kanunlar ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek ve bu konularda istişari mü
talâada bulunmak, 

b) (a) bendinde yazılı konularda belgelerine dayanarak bilanço ve beyanname, mütalaaname, 
rapor ve benzerlerini düzenlemek, murakabe, inceleme, tahlil, ıslah, tahkim, tasdik, bilirkişilik ve 
benzeri işleri yapmak meslekidir. 

Serbest malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler ilgililerin isteği veya idarenin re'sen lüzum 
göstermesi hallerinde, idare mercilerinde yukardaki işlerle ilgili olarak yazılı ve sözlü açıklamada 
bulunabilirler. 

Yeminli malî müşavirler, ayrıca, gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dâva ve müdafaayı tazam-
. mun etmemek üzere, (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerle ilgili olarak idari yargı organlarında, yazı
lı ve sözlü açıklamada bulunabilecekleri gibi ilgili dosyalar üzerinde de inceleme yapabilirler. 

Meslekin temel ükeleri ' ' ' 

MADDE 3. — Serbest malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik bir serbest meslektir. 
Bu meslek kamu hizmeti niteliğini haizdir. 
Meslek mensupları çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlık ve tarafsız» 

lıkla yürütürler. 
İşlerini kanunlara ve bunların uygulanmalarına uygun olarak, muhasebe ve işletme ekonomisi 

ilkelerine ve işin gereklerine göre, doğruluk düzenlilik ve özenle yaparlar. 
Ticaretle uğraşamazlar. 
2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi dolayisiyle gerçek ve tüzel kişilere hizmetli niteliğiyle 

bağlanmıştır. 

Meslek mensuplarının hak ve yetkileri 

MADDE 4. — Bu kanunla konulan usul ve esaslar gereğince serbest malî müşavir ve yeminli 
malî müşavir ruhsatını almış olmıyanlar; gerçek ve tüzel kişilerin ve bunların teşebbüs ve işletme-
lerinin 2 nci madde kapsamına giren işlerini bu unvanlarla yapamazlar ve bu kanunla meslek men
suplarına tanınan bak ve yetkilerden faydalanamazlar. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Serbest Malî Müşavirlik kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Serbest Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik mesleki 

Serbest ve Yeminli Malî Müşavirlik 
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslekin konusu 
MADDE 2. — Genel olarak Serbest Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik, 
a) Gerçek ve tüzel kişilerin veya teşebbüs ve işletmelerinin muhasebelerini kurmak, muhase

be, malî kanunlar ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek ve bu konularda istişari 
mütalâada bulunmak, 

b) (a) bendinde yazılı konularda belgelerine dayanarak bilanço ve beyanname, mütalâana-
me, rapor ve benzerlerini düzenlemek, murakabe, inceleme, tahlil, ıslah, tahkim, tasdik, bilirki
şilik ve benzeri işleri yapmak meslekidir. « 

Serbest Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler ilgililerin isteği | veya idarenin re'sen 
lüzum göstermesi hallerinde, idare mercilerinde yukardaki işlerle ilgili olarak yazılı ve sözlü 
açıklamada bulunabilirler, ayrıca gerçek ve tüzel kişilere ait haklan dâva ve müdafaayı ta-
zammun etmemek üzere, (a) ve (b) bendlerindc yazılı işlerle ilgili olarak idari yargı organların
da, yazdı ve sözlü açıklamada bulunabilecekleri gibi ilgili dosyalar üzerinde de inceleme yapa
bilirler. 

Meslekin temel ilkeleri 
MADDE 3. — Serbest Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik bir serbest meslektir. 
Bu meslek kamu hizmeti niteliğini haizdir. 
Meslek mensupları çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlık ve tarafsız

lıkla yürütürler. 
tşlerini kanunlara ve bunlarm uygulanmalarına uygun olarak, muhasebe ve işletme ekono

misi ilkelerine ve işin; gereklerine göre, doğruluk, düzenlilik ve özenle yaparlar. 
Ticaretle uğraşamazlar. 
2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi dolayısiyle gerçek ve tüzel kjşilere tabi ve onların 

iş yerlerine bağlı olarak hizmetli niteliği ile çalışamazlar. 

Meslek mensuplarının hak ve yetkileri 
MADDE 4. — Bu kanunla konulan usul ve esaslar gereğince Serbest Malî Müşavir ve Ye

minli Malî Müşavir ruhsatını almış olmayanlar, gerçek ve tüzel kişilerin ve bunların teşebbüs 
ve işletmelerinin 2 nci madde kapsamına giren işlerini (tasdik ve açıklama yetkisi dışında) bu 
unvanları kullanmamak şartiyle serbestçe yapabilirler. , 
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ÎKlNCl BÖLÜM 

Serbest malî müşavirlik 

Genel şartlar 

MADDE 5. — Serbest malî müşavirliğin genel şartlan şunlardır : 
a) Türk uyrukluğunda olmak, (Yabancı serbest malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır.) 
b) Medeni haklan kullanma yeterliği bulunmak, 
c) Onur ve haysiyeti kinci bir suçtan hüküm giymiş bulunmamak, 
d) İyi ahlâk sahibi olmak ve meslek onur ve haysiyetine uymıyan durumlan bulunmamak, 
e) Ahlâkça iş çevrelerinin güvenliğini sarsacak bir dunım ile dile gelmiş bulunmamak, 
f) Hileli veya taksirli şekilde iflâs etmiş olmamak. 

Meslek şartları 

MADDE 6. — Serbest malî müşavir olabilmek için, 5 nci maddedeki genel şartlardan başka aşa
ğıdaki şartlann da yerine getirilmiş olması gereklidir : 

a) Siyasal Bilgiler, iktisat ve Hukuk fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden 
veya meslek için gerekli kültürü veren başka yüksek okul ve fakültelerden ve bunlara eşitliği Mil
lî Eğitim Bakanlığınca kabul olunan yabancı fakülte ve yüksek okullardan birini bitinniş olmak, 

b) Devamlı olarak iki yıl bir serbest veya yeminli malî müşavir yanında staj yapmış olmak, 
c) Meslek sınavını vermiş olmak, 
d) Serbest malî müşavir ruhsatını almış olmak. 

Staja sayılan hizmetler 
MADDE 7. — Kamu idare ve kurumlan, adlî veya idari yargı organlan, İktisadi Devlet Teşek

külleri, özel kanun veya kararnamelerle kurulan kurumlar, bankalar, sigorta ortaldıkları, serma
yesi 2 milyon veya daha çok olan sermaye ortaklıklan ile ortak sayısı en az 200 olan kooperatif
lerin V/e bunlann birliklerinin 2 nci madde kapsamına giren hizmetlerinde fiilen ve uygun sicille 
en az üç yıl çalışanların bu hizmetlerde geçirdikleri sürelerin bir yılı 6 nci maddede yazılı staj sü
resinden indirilir. 

Bu şahıslar ayrıca, bir serbest veya yeminli malî müşavir yanında bir yıl meslek stajı yapmak 
zorundadırlar. 

Meslek sınavı Ve sınav komisyonları 

MADDE 8. — Meslek sınavlan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları &u* <ılu Başkanının veya gö
revlendireceği bir hesap uzmanının başkanlığında, Maliye Bakanlığınca, 6 nci maddenin (a) fıkra
sında yazılı öğretim kurumlannm işletme iktisadı, maliye veya muhasebe konularında öğretim ya
pan ild öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile Odalar Birliğince seçilecek üç yeminli malî müşa
virden kunflan sınav komisyonlarınca yapılır. 

Staj ve sınava sayılan hizmetler 

MADDE 9. — Uygun sicille 6 nci maddenin (a ) fıkrasında yazılı öğretim Irarumlarında işletme 
İktisadı, maliye veya muhaşcfre konulannda üç yıl öğretim yapan öğretim üyeleri veya öğretim gö-

M. üfeclisi ( Ş. Sayısı : 368 ) 



- 3 Î -
Geçici 2Ko. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

, Serbest Malî Müşavirlik 

Genel şartlar 

MADDE 5. — Serbeat Malî Müşavirliğin genel şartlan şunlardır : 
a) Türk uyrukjuğunda olmak, (Yabancı Serbest Malî Müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır), 
b) Medenî hakları kullanma yeterliği bulunmak, 
c) Haysiyeti kırıcı ve ağır cezayı mucip bir suçtan katiyen mahkûm olmamak, 
d) iyi ahlak sahibi olmak ve meslek onur ve haysiyetine uymıyan durumları bulunmamak, 
e) Ahlakça iş çevrelerinin güvenliğini sarsacak bir durum ile dile gelmiş bulunmamak, 
f) Hileli veya taksirli şekilde iflâs etmiş olmamak, 

Meslek Şartlan 

MADDE 6. — Serbest Malî Müşavir olabilmek için, 5 inci maddeki genel şartlardan başka 
aşağıdaki şartların da yerine getirilmiş olması gereklidir : 

a) Siyasal Bilgiler, İktisat ve Hukuk Fakülteleri ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerim
den veya meslek için gerekli kültürü veren benzeri yüksek okul ve fakültelerden ve bunlara eşit-
ligi Millî Eğitim Bakanlığınca kabul olunan yabancı fakülte ve Yüksek okullardan birini bi
tirmiş olmak, 

b) Devamlı olarak İM yıl bir Serbest veya Yeminli Mali Müşavir yanında staj yapmış ol
mak, 

c) Meslek sınavını vermiş olmak, 
d) Serbest Malî Müşavir ruhsatını almış olmak. 

Staja Sayılan Hizmetler 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MesUk Sınavı ve Sınav Komisyonları 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Staja ve Sınava Sayılan Hizmetler 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. - •" v 
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revlileri Üe aynı süre ile maliye müfettişliği veya hesap uzmanhğı veya bunlardan her ikisini yap
mış olanlar 6 ncı maddenin (b) ve (c) fıkralarında yazılı staj ve sınavla bağlı tutulmazlar. 

Başvurma usulü 
MADDE 10. — Serbest malî müşavir olmak istiyenler katılmayı diledikleri serbest malî muşa-

virler Odalarına başvururlar. fti•r"j.%*y-
Odalar bu başvurmalar üzerine isteklilerle ilgili gerekli bilgileri tophyarak incelerler, isteğin 

kabulü veya reddi kararlarını ilgililere bildirirler. İsteğin kabulü niteliğindeki kararlar üzerine du
rumları 9 ncu maddeye uyanlar dışında, başvuranların sınava girmesini sağlarlar. 

İsteği reddolunanlar bu konudaki kararlara Odalar Birliği nezdinde itirazda bulunabilirler. 
Sınavlara en çok üç def a girilebilir. 

Yabancı serbest malî müşavirler 
MADDE 11. — Serbest malî müşavirlik meslekini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin 

uyrukluğundaki kişiler, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde konusu
na giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest malî müşavir unvanı altında Türkiye'de de yapa
bilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yeminli malî müşavirlik 

Yeminli malî müşavirlik 
MADDE 12. — Yeminli malî müşavirlik, serbest malî müşavirliğin seçiliş ve çalışmaları bu bö

lüm hükümlerine bağlı bulunan ve beyan tasdiki yetkisi verilen sınıfıdır. 

Seçilme şartları * • 
MADDE 13. — Yeminli niteliğinin kazanılabilmesi için, 5 nci maddede gösterilen şartlardan 

başka, 
a) Fiilen dört yıl serbest malî müşavirlik yapmış olmak; 
b) Yeminli malî müşavirlik sınavını, vermiş olmak, 
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak gereklidir. 

Kısmen serbest malî müşavirlik hizmetine sayılan süreler 
MADDE 14. — Kamu idare ve kurumları, adlî veya idari yargı organları, tktisadi Devlet 

Teşekkülleri, özel kanun veya kararnamelerle kurulan kurumlar, bankalar, sigorta ortaklıkları 
ve 2 milyon lira yeya daha çok sermayeye sahip sermaye ortaklıkları ile ortak sayısı en az 
500 olan kooperatiflerin ve bunların birliklerinin 2 nci madde kapsamına giren hizmetlerinde 
fiilen ve uygun sicille sekiz yıl çalışmış olanlardan durumları 5 nci madde ile 6 ncı maddenin 
(a) fıkrasına uyanlar, yeminli malî müşavir yanında bir yıl staj yaptıkları takdirde 13 ncü mad
denin (a) fıkrası hükmünü yerine getirmiş sayılırlar. 
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Cteçici Ko. 

Başvurma Usulü 
MADDE 10. — Tasarının 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabanca Serbest Malî Müşavirler 
MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yeminli Malî Müşavirlik 

Yeminli Malî Müşavirlik 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Seçilme Şartlan 
MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi annen kabul edilmiştir. 

Kısmen Serbest Malî Müşavirlik Hizmetine Sayılan Süreler 
MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sınav ve Sınav Komisyonu 

MADDE 15. — Yeminli malî müşavirlik sınavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 
Başkanı veya vekil edeceği bir hesap uzmanının başkanlığında, iki hesap uzmanı ve Maliye 
Bakanlığınca 6 ncı maddenin (a) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarının İşletme iktisadi, ma
liye veya muhasebe konularında öğretim yapan üyeleri arasından seçilecek bir profesör ile 
Odalar Birliğince seçilecek iki yeminli malî müşavirden kurulan sınav komisyonunca yapılır. 

Serbest malî müşavirliğe ve sınava sayılan hizmetler 

MADDE 16. — Uygun sicille 6 ncı maddenin (a) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarında 
işletme iktisadı, maliye veya muhasebe konularında öğretim yapan profesörlerle yedi yıl ma
liye müfettişliği veya hesap uzmanlığı veya bunlardan her ikisini yapmış olanlar 13 cü mad
denin (a) ve (b) fıkralarında yazılı hükümlerle bağlı tutulmazlar. 

Başvurma usulü 

MADDE 17. — Yeminli malî müşavir olmak istiyenler, bağlı bulundukları veya katılmak iste
dikleri Serbest Malî Müşavirler Odasına başvururlar. Odalar bu başvurmalar üzerine istekliler 
hakkında gerekli bilgileri toplıyarak mütalâalariyle birlikte dosyayı Odalar Birliğine gönderir
ler. 

Odalar Birliği başvurmayı inceler, isteğin kabul veya reddi kararlarını ilgiliye tebliğ et
mek üzere Odalara bildirir ve kabul niteliğindeki kararlar üzerine, durumları 16 ncı maddeye 
uyanlar dışında, başvuranın sınava girmesini sağlar. 

İsteği reddolunanlar, Odalar Birliğinin bu konudaki kararlarına karşı Maliye Bakanlığı nez-
dinde itirazda bulunabilirler. 

Sınavlara en çok üç defa girilebilir. 

Yemin ve unvanın verilmesi 

MADDE 18. — Sınavı kazananlar veya durumları 16 ncı maddeye uygun bulunanlar 15 
nci maddede yazılı komisyon önünde aşağıda yazılı yemini ederler. 

«Yeminli serbest malî müşavirliğin bir kamu hizmeti olduğunu bilerek Türkiye Cumhuriyeti
nin kanunlarına üstün bir dikkatle uyacağıma, meslekimi tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla ya
pacağıma, üzerime aldığım işleri doğruluk, düzen ve özenle yerine getireceğime namusum üzerine 
söz veririm.» 

Yemin bir tutanağa geçirildikten sonra ilgiliye «Yeminli Malî Müşavir» unvanı Maliye Ba
kanlığınca ruhsat verilmek suretiyle tevcih edilir. 

Beyan tasdiki 

MADDE 19. — 2 nci madde kapsamına giren hususlarda, kanunları gereğince, kamu idare ve 
kurumlarına boyanda bulunmakla ödevli gerçek ve tüzel kişiler, beyanlarının içinde yer alan bil
gileri yeminli malî müşavirlere tasdik ettirdikleri takdirde, bu tasdik, tasdikin tanımı ve kapsamı 
ölçüsünde, kamu idaresinin yetkili organlarınca yapılmış bir inceleme olarak kabul edilir. 

İncelemenin gereğinde tekrarına ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri ile, başka kanunların de
netleme ile ilgili hükümleri saklıdır. 
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Sınav ve Sınav Komisyonu 
MADDE 15. — Yeminli Malî Müşavirlik Sınavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 

Başkanı veya vekil edeceği bir Hesap Uzmanının Başkanlığında, iki hesap uzmanı ve 6 ncı mad
denin (a) fıkrasında yazılı öğretim kurumlarının işletme iktisadı, maliye veya muhasebe konula
rında öğretim yapan üyeleri arasından seçilecek iki profesör ile Odalar Birliğince seçilecek iki Ye
minli Malî Müşavirden kurulan sınav komisyonunca yapılır. 

Serbest Malî Müşavirliğe ve Sınava Sayılan Hizmetler 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başvurma Usulü 
MADDE 17. — Yeminli Millî Müşavir olmak isteyenler, bağlı bulundukları veya katılmak iste

dikleri Serbest Malî Müşavirler Odasına başvururlar. Odalar bu başvurmalar üzerine istekliler 
hakkında gerekli bilgileri toplayarak mütalâaları ile birlikte dosyayı Odalar Birliğine gönderir
ler. 

Odalar Birliği başvurmayı inceler, isteğin kabul veya reddi kararlarını ilgiliye tebliğ etmek 
üzere Odalara bildirir ve kabul niteliğindeki kararfer iiıwrine, durtnnları 16 ncı maddeye uyanlar 
dışında, başvuranın sınava girmesini sağlar. 

İsteği reddolunanlar/ Odalar Birliğinin bu konudaki kararlarına karşı Maliye Bakanlığı nezdinde 
itirazda bulunabilirler. 

Yemin ve unvanın verilmesi 
MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyan tasdiki 
MADDE 19, — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasdikin tanımı 

MADDE 20. — 19 ncu maddedeki beyan tasdikinden maksat, beyanda bulunanın defter, hesap, 
kayıt ve belgelerine dayanılarak beyanlanmn doğruluğunu, kanunlar ve bunların uygulamalarına 
uygunluğunu incelemek ve varılan sonucu kanaati ile birlikte rapora bağlamaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
.+ 

Meslek kuruluşları ve Yüksek Disiplin Kurulu 
İ 

Serbest malî müşavirler odaları 

MADDE 21. — Serbest malî müşavirler odaları bu kanunda kendilerine verilen görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak üzere kurulan kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği olan meslek ku
ruluşlarıdır. 

Bu kanunda kullanılan oda terimi yukarda tanımlanan serbest malî müşavirler odalannı ifade 
eder. 

Odaların kuruluşları ve bölge sınırları 

MADDE 22. — Odalar en az yüz meslek mensubunun bulunduğu yerlerde kurulur. 
Odaların kuruluşu ile ilgili işlemler ve odalann çalışma bölgelerinin sınırlan odalar birliğince 

belli edilir. 
Yüzden az meslek mensubunun bulunduğu yerlerin uygun durumda bulunan odaya bağlanma

sına odalar birliğince karar verilir. 
Odaların unvanı, bulunduktan yer veya bölgenin adı ile «Serbest Malî Müşavirler Odan» iba

resinden meydana gelir. 
Meslek mensupları odalara üye olmak zorundadırlar. Yazılı olduktan odanın bulunduğu yer

den başka bir yere yerleşen meslek mensuplan, ayrıldıkları odadaki kaydını Bildirerek, yerleş
tikleri çevrenin odasına yazılırlar. Odalara üye olmıyanlar serbest malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik yapamazlar. 

Odalann görevleri 

MADDE 23. — Odaların görevleri şunlardır: 
a) Meslekî ahlâk ve dayanışmayı korumak, meslekin gelişmesi ile ilgili her türlü bilimsel 

ve sosyal çalışmalarda ve uygulamalarda bulunmak, 
b) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu meslekî kararlar alınması konusunda Odalar 

Birliğine önermelerde bulunmak, 
c) Bu kanunla ve başka kanunlar ve bunların uygulamalariyle belli edilen görevleri yapmak, 
d) Resmî makamlarca istenen meslekle ilgili bilgileri vermek ve mütalâa beyan etmek, 
e) Yukarda yazılı konularla ilgili olarak odalara intikal edecek başka işleri yapmak. 

Taşmavmz mallara saMbohna 

MADDE 24. — Odalar ancak, oda kurulu karan ile taşınamaz mallar almaya, satmaya, ipotek 
verip kabul etmeye yetkilidir. 
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Tasdikin tanımı 
MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Meslek kuruluşları ve Yüksek Disiplin Kurulu 

Serbest Malî Müşavirler Odaları 
MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Odaların kuruluşları ve bölge sınırları 
MADDE 22. — Odalar en az elli meslek mensubunun bulunduğu yerlerde kurulur. 
Odaların kuruluşu ile ilgili işlemler ve Odaların çalışma bölgelerinin sınırları Odalar Birliğinde 

belli edilir. 
Elliden az meslek mensubunun bulunduğu yerlerin uygun durumda bulunan Odaya bağlanması

na Odalar Birliğince karar verilir. 
Odaların unvanı, bulundukları yer veya bölgenin adı ile «Serbest Malî Müşavir Odası» ibare

sinden meydana gelir. 
Meslek mensupları Odalara üye olmak zorundadırlar. Yazılı oldukları Odanın bulunduğu yer

den başka bir yere yerleşen meslek mensupları aynldıklan Odadaki kaydını sildirerek, yerleş
tikleri çevrenin Odasına yazılırlar. Odalara üye olmıyanlar Serbest MaH Müşavirlik ve Yeminli 
Malî Müşavirlik yapamazlar. 

Odaların görevleri 
MADDE 23. — Odalann görevleri şunlardır : 
a) MesüeM ahlâk ve dayanışmayı korumak, mesleğin gelişmesi ile ilgili her türlü bilimsel ve 

sosyal çalışmalarda ve uygulamalarda bulunmak, 
b) Mesdek mensuplarınca uyulması zorunlu meslekî kararlar alınması konusunda Odalar Bir

liğine tekliflerde bulunmak, 
o) Bu kanunla ve başka kanunlar ve bunların uygulamalariyle bedii edilen görevleri yap

mak, 
d) Resmî makamlarca istenen meslekle ilgili bilgileri vermek ve mütalâa beyan etmek, 
e) Yukanda yazüı konularla ilgili olarak odalara intikal edecek başka işleri yapmak. 

Taşınamaz mallara sahibolma 
MADDE '24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Odaların organları 

MADDE 25. — Odaların organları şunlardır: 
a) Oda kurulu, 
b) Yönetim krulu , 
c) Disiplin kurulu. 
a) Oda kurulu : 
Oda kurulu, odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğu ile odaya dâhil serbest ve yeminli malî müşavir

ler arasından seçilir. îlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim onbeş gün sonra
ya bırakılır. Bu toplantıda, oda kurulu katılan üyelerin çoğunluğu ile seçilir. Üyelerinin sayısı 
kırktan az, yüzden çok olamaz. Oda kurulunun süresi dört yıldır. Yılda en az bir defa toplanır. 
Oda kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer. 

Oda kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Genel olarak odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri al

mak, 
2. Oda yönetim kurulu üyelerini seçmek, 
3. Yönetim kurulunca yapılacak önermeleri incelemek ve karara bağlamak, 
4. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu meslekî kararlar alınması konusunda Odalar Bir

liğine önermelerde bulunmak, 
5. Yıllık bütçe ye kesin hesapları tasdik etmek, 
6. Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya 

karar vermek. 
b) Yönetim kurulu : 
Yönetim kurulları, oda kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen altı kişiden meydana gelir. 

üyelerinin üçte ikisinin yeminli malî müşavir olması şarttır. Oda kurulu üyeleri arasında yönetim 
kuruluna seçilecek sayıda yeminli malî müşavir yoksa, noksan miktar odaya yazılı başka yeminli malî 
müşavrler arasından seçlerek tamamlanır. Odaya yazılı üyeler arasından da bu çoğunluk sağla
namazsa var olanlarla yetinilir. 

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, oda kurulu toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkı
na sahiptirler. 

Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir veya iki başkanvekili 
seçer. 

Yönetim kurullarının görevleri, odaların işlerini kanunlar, yönetmelikler ve oda kurulu karar
lan çerçevesinde yürütmek ve odaları temsil etmektir. 

Yönetim kurulu, disiplin cezalan ile ilgili olanlar dışında, yetkilerinden bir kısmını üyelerin
den bir veya bir kaçına veya genel sekretere devredebilir. 

c) Disiplin kurulu : 
Oda disiplin kurallan, disiplin cezalan ile ilgili işlemleri yapmak ve kararlan almakla gö

revlidir. 
Disiplin kurullan', oda kuruıüarınca seçilecek üç üyeden meydana gelir. Yeminli malî müşa

virler bu kurullarda üçte iki oranında temsil edilir. 
Yönetim kurulu üyeleri, disiplin kuruluna üye olamazlar. 

. Disiplin cezası verilmesi ile ilgili önermeler yönetim kurullarınca yapılır. 
Oda disiplin kurulları, yeminli malî müşavirler hakkında karar alamaz. 
Oda /disiplin kurulu !kararlanna karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün için

de, 'odalar birliğinin disiplin kurulu nezdinde itiraz edilebilir. 
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Odaların organları 

MADDE 25.. — Odaların organları şunlardır: 
a) Oda Kurulu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurudu, 
a) Oda Kurulu : 
Oda Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğu ile Odaya dâhil serbest ve yeminli müşavirler 

arasından seçilir, tik toplantıda çoğunluk sağllanamadığı takdirde, seçim onbeş gün sonraya bıra
kılır. Bu toplantıda, Oda Kurulu katılan üyelerin çoğunluğu ile seçilir. Üyelerinin sayısı kırk
tan az, yüzden çok olamaz. Oda Kurulunun süresi dört yılldır. Yılda en az bir defa toplanır. Oda 
Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer. 

Oda Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Genel olarak odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri al-, 

mak, 
2. Oda Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 
3. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak, 
4. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu meslekî kararlar alınması konusunda Odalar Birli

ğine tekliflerde bulunmak, 
5. Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik etmek, 
6. Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya 

karar vermek. 
b) Yönetim Kurulu : 
Yönetim Kurulları, Oda Kurulunca kendi üyeleri arasından seciden altı kişiden meydana ge

lir. Üyelerinin üçte ikisinin yeminli müşavir olması şarttır. Oda Kurulu üyeleri arasında Yöne
tim Kuruluna seçilecek sayıda yeminli malî müşavir yoksa, noksan miktar Odaya yazılı başka ye
minli malî müşavirler arasından seçilerek tamamlanır. Odaya yazılı üyeler arasından da bu ço
ğunluk sağlanamazsa var olanlarla yetinilir. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Oda Kurulu toplantılarına katılma ve oy kullanma hak
kına sahiptirler. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir veya İM başkanvekili 
seçer. 

Yönetim kurullarının görevleri, Odaların işlerini kanunlar, yönetmelikler ve Oda Kurulu ka
rarları çerçevesinde yürütmek ve odaları temsil etmektir. 

Yönetim Kurulu, disiplin cezalan ile ilgili olanlar dışında, yetkilerinden bir kısmını üyelerin
den bir veya birkaçına veya Genel Sekretere devredebilir. 

c) Disiplin Kurulu : 
Oda Disiplin Kurulları, disiplin cezalan ile ilgili işlemleri yapmak ve kararlan almakla görev

lidir. 
Disiplin Kurullan, Oda Kurullannca seçilecek üç üyeden meydana gelir. Yİminli malî müşa

virler bu kurullarda üçte iki oranında temsil edilir. 
Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna üye olamazlar. 
Disiplin cezası verilmesi ile ilgili teklifler Yönetim Kurullarınca yapılır. 
Oda Disiplin Kurulları, yeminli malî müşavirler hakkında karar alamaz. 
Oda Disiplin Kurulu kararlanna karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bnbeş gün için

de, Odalar Birliğinin Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. 
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Genel sekreter ve memurlar 
MADDE 26. — Odaların, işlerini çevirmekle görevli bir genel sekreteri bulunur. 
Genel sekretere bağlı gereği kadar memur kullanılır. 

Odaların gelirleri 
MADDE 27. — Odaların gelirleri şunlardır : 
a) Yazılma parası, odaya yazılma sırasında alınır. 
b) Aidat, üyelerden yılda bir defa alınır. 
c) Munzam aidat, üyelerin meslekî çalışmaları sonunda bir yıl içinde sağladıkları safi kazanç

ları üzerinden % 3 oranında alınır. 
d) Odalar birliğinin yardımları^ 
e) Diğer yardım ve bağışlar, 
f) Disiplin para cezaları, 
g) Çeşitli gelirler. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı (gelirlerle, odalarca belge düzenlenmesi, tasdik ve başkaca ya

pılacak hizmetler karşılığı olarak alınacak ücretlerin tutarları yönetim kurullarının önermeleri 
üzerine oda kurullarınca belli ödilir. 

Organların feshi, odaların kaldırılması ve tasfiyeleri 
MADDE 28. — A) Organların feshi: 
Odaların ©ağanlarının feshinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) Yönetim kurullarının feshi : 
Oda kurulları, yönetim kurullarını gerekli gördükleri durumlarda her zaman değiştirip yeni

lerini seçebilirler. Yeni (yönetim kurulu sürenin kalan kısmını tamamlar, 
b) Oda kurullarının feshi : 
1. Oda kurulları, oda kurullarının mürettep sayıdaki üyesinin yarısından çoğunun yazılı is

teği üzerine, mürettep sayıdaki üyesinin üçte ikisinin vereceği kararla feshedilir, ÎM toplantıda 
bu oran bulunmazsa bir yıl fesih isteğinde bulunulamaz. 

, 2. Çalışmalarını meslekî ahlâk ve memleketin genel menfaatleri ile ahenkli olarak yürütme
yen, kanunlar ve bunların uygulamalarına uymıyan, görevlerini iyiye kullanmıyan ve odalar "bir
liği kararlarına uymıyan oda kurulları, yargı mercilerince karar verilmek (suretiyle Maliye Ba
kanlığınca feshedilir. 

Bu hallerde oda kurulu yeniden kurulur. Yeni dda (kurulu eski oda kurulunun kalan süresini 
tamamlar. 

B) Odaların kaldırılması ve tasfiyesi : 
Odaların kaldırılması. ve tasfiyesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 
Odaların kaldırılması ve tasfiyesi için, Odaya yazılı mürettep adedin üçte biri miktarındaki 

üyenin Oda Kuruluna yazılı bir istekte bulunması, bu önerme üzerine Oda Kurulunun mürettep 
sayısının üçte iki çoklukla kaldırma ve tasfiye için plebisite karar vermesi gerekir. Plebisit en çok 
üç gün sürer. Plebisit sonucunda bütün üyelerin yüzde altmışının kaldırma ve tasfiyeyi istemesi 
gerekir. 

Bu suretle kaldırılmasına karar verilen Oda hakkında anonim ortaklıkların tasfiyesi ile ilgili 
hükümler uygulanır. 

Tasfiye sırasında taşınabilir ve taşınamaz mallar paraya çevrilir. Bu paralar yeddiemin sıfata 
ile Odalar Birliğine verilir ve bir bankada saklanır. Kaldırılan Oda, beş yıl içinde aynı çalışma 
bölgesinde yeniden kurulursa, bu para yeni Odaya verilir. Beş yılın sonunda sözü edilen paralar 
Odalar Birliğine gelir olarak yazılır. 
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Genel Sekreter ve memurlar 
MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Odaların gelirleri 
MADDE 27. — Odaların gelirleri şunlardır : 
a) Yazıüma parası, Odaya yazılma sırasında alınır, 
b) Aidat, üyelerden yılda bir defa alınır, 
c) Munzam aidat, üyelerin meslelrî çalışmaları sonunda bir yıl içinde sağladıkları safi kazanç

ları üzerinden % 2 oranında alınır, 
d) Odalar Birliğinin yardımdan, 
e) Diğer yardım ve bağışlar, 
f) Disiplin para cezaları, 
g) Çeşitli gelirler. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı gelirlerle,'odalarca belge düzenlenmesi, tasdik ve başkaca yapıla

cak hizmetler karşılığı olarak alınacak ücretlerin tutarları yönetim kurullarının teklifleri 
üzerine oda kurullarınca belli edilir. 

Organların feshi, odaların kaldırılması ve tasfiyeleri 
MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Odalar Birliği 

MADDE 29. — Odalarca, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği olan bir birlik kurulur. 
Birliğin adı «Türkiye Serbest Malî Müşavirler Odaları Birliği» dir. 
Bu kanunda Odalar Birliği terimi birliğin kısaltılmış adı olarak kullanılmaktadır. 
Odalar Birliğinin merkezi Ankara'dır. 

Odalar Birliğinin görevleri 

MADDE 30. —• Odalar Birliğinin görevleri şunlardır : 
a) Meslekin olgunlaşması ile ilgili çalışmalarda bulunmak, 
b) Yönetmelikler yapmak ve onamak, 
c) Odalar arasında çıkacak meslekî anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, 
d) Millî ve milletlerarası meslekî kuruluşlara üye olmak ve bu çeşit kuruluşlar kurmak, mil

letlerarası meslek toplantılarına katılmak, 
e) Bu kanunla verilen başkaca görevleri yapmak ve meslekî konularda resmî makamlarca is

tenen bilgi ve mütalâaları vermek, 
f) Maliye Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek. 

y ~~ Odalar Birliğinin organları 

MADDE 31. — Birliğin organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu. 
a) Genel Kurul : 
Birlik Genel Kurulu, Odaların, Oda Kurulları üyeleri arasından seçecekleri delegelerden kuru

lur. Her Oda, delege olarak, Oda Kurullan üyelerinin onda biri oranında delege seçer. Genel Ku
rul kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 

Delegelerin Genel Kurula katılma giderleri bağlı oldukları Odalarca ödenir. 
Genel Kurul her yıl Haziran ayında toplanır. Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Birlik Yönetim Kurulunu seçmek, 
2. Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri incelemek ve tasdik etmek, 
3. Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporları incelemek ve tasdik etmek, 
4. Odalar arasında iş birliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlamakla gerekli görülecek 

tedbir ve kararlan almak, 
5. Odalar Birliği bütçe ve kesinhesabını incelemek ve karara bağlamak, 
6. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak, 
7. Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya karar vermek. 
b) Yönetim Kurulu : 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun bir yıl için seçeceği dokuz kişiyle kurulur. Yönetim Kurulu 

üyelerinin en az üçte ikisinin yeminli malî müşavir olması gerekir. Genel Kurulda bu sayıda ye
minli malî müşavir yoksa eksik miktar, Odalara yazılı başka yeminli malî müşavirler arasından 
seçilerek tamamlanır. 

Odalar Birliği Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 
Yönetim Kurulunun görevi Odalar Birliğinin işlerini kanunlar ve bunların uygulamalariyle, 

Genel Kurul kararlan çerçevesinde yürütmek ve Odalar Birliğini temsil etmektir. 
Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir kısmını, üyelerinden bir veya birkaçına veya genel sekretere 

devredilir. 
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Odalar birliği 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Odalar birliğinin görevleri 

HADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Odalar birliğinin organları 

MADDE 31. •»- Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Disiplin Kurulu : 
Odalar Birliği Disiplin Kurulu, Odalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek altı üyeden meyda

na gelir. Yeminli malî müşavirler bu kurulda üçte iki oranında temsil edilir. 
Disiplin Kurulu yeminli malî müşavirler hakkında verilecek disiplin cezaları ile ilgili işlem

leri yapmak, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konu
larda gerekli kararlan almakla görevlidir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna üye olamazlar. 
Kurulun kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Yüksek 

Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edebilirler. 

Genel Sekreter ve memurlar 

MADDE 32. — Odalar Birliğinin işlerini çevirmekle görevli bir genel sekreteri bulunur. 
Genel sekretere bağlı gereği kadar memur kullanılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu 

MADDE 33. — Odalar Birliği Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak itirazları incelemeğe 
Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir. 

Yüksek Disiplin Kurulu, Odalar Birliği Genel Kurulunca, Yönetim Kurulu dışından seçilecek 
üç Yeminli Malî Müşavir ile Maliye Bakanlığınca seçilecek üç üyeden kurulur. * Bu kurula, me
mur üyelerden biri başkanlık eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün. 
içinda Maliye Bakanlığı nezdinde itiraz edilebilir. 

Maliye Bakanlığının itiraz üzerine vereceği karar kesindir. 

Odalar Birliğinin gelirleri 

MADDE 34. — Odalar Birliğinin gelirleri, Odalar Birliğini kuran meslek kuruluşlarının aidatı: 
ile genel bütçeden yapılacak yardımlardan ve genel hükümler çerçevesinde soğlıyacaklan ücreV 
bağış ve yardımlardan meydana gelir. 

Barem dışı kalmak 

MADDE 35. — Bu kanunla kurulan Odalar ve Odalar Birliği 3659 sayılı Kanun hükümle
riyle ek ve tadillerine bağlı değildir 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meslek Kütüğü ve ruhsatlar 

Meslek kütüğü 

MADDE 36. — Odalar birliğinde bir meslek kütüğü tutulur. 
Her yıl, kütüğe yazılı meslek mensuplarındanyeni ruhsat almış olanların ad ve soyadlannv 

iş yerlerini, bağlı olduklara. odalanaı adlannı gösterir alfabetik bir liste Odalar Birliğince dü
zenlenir ve yayımlanır. 
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Genel sekreter ve memurlar 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek disiplin kurulu 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Odalar birliğinin gelirleri 

MADDE 34. — Odalar birliğinin gelirleri, Odalar birliğini kuran meslek kuruluşlarının kendi 
gelirlerinden odalar birliğinin hazırlıyacağı bir yönetmenliğe göre verecekleri paylar ile genel 
bükümler çerçevesinde sağlıyacaklan ücret, bağış ve yardımlardan meydana gelir. 

Barem dışı kalmak 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meslek Kütüğü ve ruhsatlar 

Meslek kütüğü 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Meslek ruhsatları 

MADDE 37. — Meslek mensuplarına 6 ncı madde de sözü geçen ruhsat, karşılık tutarı bağlı 
olduğu veya katılmak istediği odaya ödenmek suretiyle Odalar Birliğince; verilir. 

Yukardaki fıkrada sözü geçen ruhsatların karşılık tutarlarını, yıllık aidatm iki katını geçme
mek üzere, Odalar Birliği belli eder. 

Yeminli malî müşavirlerin ruhsat karşılık tutarları da bağlı bulundukları veya katılmak iste
dikleri Odalara ödenir. 

Kütükten çıkarma 

MADDE 38. — Meslekin, bu kanunda yazılı şartlarını kaybeden, Disiplin Kurulu kararları 
ile meslekten çıkarılan, kendi isteği ile ayrılan veya vefat edenler kütükten çıkarılır. 

Kütükten çıkarmayı gerektiren durumun ortadan kalktığını ve ilk yazılmaya esas olan şartla
rın varlığını ispat eden kişiye kütükteki eski yeri geri verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kapsam Anlaşmazlıklarının mercileri 

MADDE 39. — Belirli işlerin 2 nci madde kapsamına girip girmiyeceği, belirli hizmetlerin 7 
ve 14 ncü maddelerde gösterilen hizmetlerden sayılıp sayılamayacağı veya yabancı uyrukluğunda-
ki meslek mensuplarının 11 nci madde hükmünden faydalanmaları konusunda meydana gelecek 
anlaşmazlıkların çözüm yeri, birinci derecede Odalar Birliği, ikinci derecede Maliye Bakanlığı
dır. 

Belirli öğretim kurumlarının 6 ncı maddenin (a) fıkrası kapsamına girip girmiyeceği konusun
daki anlaşmazlıklar Millî Eğitim Bakanlığınca çözümlenir. 

Meslek unvanlarının korunması 

MADDE 40. — «Serbest malî müşavir», «Yeminli malî müşavir» unvanlarının, sözü edilen bıı 
ad, terim ve kavramlara karışacak, onlara benziyecek her türlü unvan, ibare veya remizlerin, ka
nunen hakları olmıyanlarca her ne suretle olursa oLun, kullanıilması yasaktır. 

Meslek sırları 

MADDE 41. — Meslek mensupları ve bunların yanında çalışanlar, işleri dolayısiyle öğrendik
leri sırları, kanun bakımından suç olup cezai kovuşturmayı gerektiren durumların yetkili mer
cilere duyurulması dışında, ifşa edemiyecekleri gibi, çeşitli kanunllarla muhbirlere tanınan hak 
ve menfaatlerden de faydalanamazlar. 

Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz. 
Reklâm yasağı 

MADDE 42. — Meslek mensupları reklâm niteliğinde olmamak şartiyle unvan, adres ve çalış
ma konularını gösterir ilânlar yapabilirler. 

Meslek mensuplarının ücretleri 

MADDE 43. — Meslek mensuplarının ücretleri taraflar arasında serbestçe belli edilir. Şu ka
dar ki, ücretlerin tutan, işin hasılasına ortaklık şeklinde belli edilemez. 
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Meslek ruhsatlan 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kütükten çıkarma 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kapsam anlaşmazlıklarının mercileri 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek unvanlarının korunması 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek sırları 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Reklâm yasağı 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek mensuplarının ücretleri 

MADDE 43. — Tasanmn 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 368 ) 



— 54 — 
Hü. 

Üye aidatım öde\miyenler 

MADDE 44. — Aidat takvim yılının ilk ayında ödenir. 
Bir takvim yılına ilişkin, munzam aidat ertesi yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte 

ödenir. 
Süresinde ödenmiyen aidat ve munzam aidat yüzde yirmi zamlı olarak alınır. 
Yapılan bildiriye rağmen, aidat veya munzam aidatını zorlayıcı sebep olmaksızın, ödenmesi 

gereken takvim yılının sonundan itibaren, üst üste iki yıl ödemiyenler geçici olarak işiten alıko
nulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Sorumluluk ve teminat 

MADDE 45. - - Meslek mensuplarının mesleklerinin yürütülmesinden dolayı sorumlulukları, ge
nel ve özel kanunların hükümlerine göre belli edilir. 

Şu kadar ki, kovuşturma yapılması Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Soruşturmayı yürütecek olanlar Maliye Bakanlığınca belli edilir. Soruşturma yapmakla görev

lendirilenler delilleri tesbit etmeye, ifade almaya, bilirkişi tâyinine, sanıklar ve suç ile ilgili görü
len diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerlerinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama 
ile ilgili hükümleri çerçevesinde hâkim kararma istinaden arama yapmaya yetkilidir. 

Disiplin cezaları 

MADDE 46. — Meslek mensuplarının meslekî nitelik ve görevlerinin gereğine uymıyan durum 
ve fiillerinden dolayı durum ve fiillerin ağırlık derecesine göre haklannda disiplin cezaları uygu
lanır. 

Disiplin cezaları şunlardır : 
1. İhtar, 
2. Tevbih, 
3. 1 000 liraya kadar para cezası, 
4. Bir yıldan az, beş yıldan çok olmamak üzere geçici olarak işten alıkonma, 
5. Yeminli niteliğini kaldırma, 
6. Meslekten çıkarma. 
Adlî kovuşturma ve yargı hükümleri, disiplin cezalarının kovuşturulmasına engel olamaz. 
Disiplin, cezaları kesinleşmedikçe infaz olunmaz. 
Hakkında disiplin cezası takibatına girişilen şahsın savunması alınmadıkça disiplin cezası uygu

lanamaz. 
Disiplin cezasını gerektiren fiillerin vukuundan itibaren beş sene geçmiş ise takip yapılamaz. 

Disiplin cezasını gerektirecek fiil suç teşkil ettiği ahvalde, suça ait zamanaşımı uygulanır. 
Para cezası hakkındaki kararlar İcra ve İflâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümle

rine göre infaz olunur. 

Meslek nizamlarına aykırı har et edenler, meslek unvanlarını haksız kullananlar 

MADDE 47. — Kanunun 4 ve 40 ncı maddelerine aykırı hareket edenlerle, disiplin kurulu ka
rarı ile geçici olarak işten alıkonanlardan veya meslekten çıkarılanlardan veya yeminli niteliği kal-
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Üye aidatını ödemiyenler 

MADDE 44. — Tasannın 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDINCI BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Sorumluluk ve teminat 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezaları 

MADDE 46. — Tasannın 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek nizamlarına aykırı hareket edenler, meslek unvanlarını haksız kullananlar 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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dırılanlardan meslek unvanlarını kullanmaya devam edenler hakkında mahkeme kararı ile 1.00 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Suçun tekrar işlenmesi halinde para cezasından başka üç aya kadar hapis cezası da verilir. 

Hırları ifşa edenler 

MADDE 48. — Kanunun 41 nci maddesi hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun 198 nci maddesindeki ceza iki kat olarak uygulanır. 

Temel ilkelere aykırı hareket 

MADDE 49. — 3 ncü maddede yazılı temel ilkelere aykırı hareket eden meslek mensupları hak
kında ilkin, geçici işten alıkonulma, tekrarında meslekten çıkarma cezaları uygulanır. 

5 nci maddenin (c) bendinde yazılı suçlardan mahkûm olan meslek mensupları hakkında kesin 
olarak meslekten çıkarma cezası uygulanır. 

Kararlar ve huzur hakkı 

MADDE 50. — Bu kanunda adı geçen komisyon ve kurullar çoğunlukla toplanır ve toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş kabul edil
miş sayılır. 

Sınav komisyonları üyelerinin tam sayısı ile toplanır. 
Komisyon ve kurullar başkan ve üyelerine katılacakları toplantılar için, Odalar Birliği Yönetim 

Kurulunca uygun görülüp kararlaştırılacak tutarlarda huzur hakkı ödenir. 

Yönetmelik 

MADDE 51. — Aşağıdaki ilke ve esaslar yönetmeliklerle belli edilir. 
1. Mesleke katılmak istiyenlerin başvurma usulleri, 
2. Meslek sınavlarının açılışı, şekil ve konuları ve stajiyerlerin bağlı olacağı esaslar, 
3. Tasdikin mahiyeti ve kapsamı, tasdik raporlarının çeşidi, şekilleri, verileceği yer ve bun

lara aykırılık halinde yapılacak işlemler, 
4. Odalar ve Odalar Birliğince ücret karşılığında yapılacak hizmetler, 
5. Genel sekreterlerin görev ve yetkileri ve memurlann özlük işleri ve ücret durumları, 
6. Oda organlarının feshi halinde, bu organların yeniden kuruluşuna kadar işlerin ne şekilde 

yürütüleceği, 
7.. Odalar Birliğinde kurulacak meslek kütüğünün ne şekilde tutulacağı. 
8. Serbest ve Yeminli Malî müşavirlerin tutmak zorunda oldukları defter ,yazı, belge çalışma 

notları ve dosyalar ile bunların saklanacakları süreler, 
9. Disiplin kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları, disiplin cezaları

nı gerektiren hal ve fiillerle bunlara uygulanacak cezalar ve para cezalarının ödeneceği süreler, 
10. Yukarda sayılanlar dışında gerekli görülecek sair konular. 
Yönetmelikler Odalar Birliğince hazırlanır ve Maliye Bakanlığınca onaylandıktan sonra yü

rürlüğe girer. Bakanlık bu yönetmelikler üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. 

GKÇÎCt HÜKÜMLER 

Kanunim yayımında mesleke girme 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayım tarihinde 2 nci maddede yazılı işlerle üç yıldan beri 
serbest olarak meşgul bulunanlar veya evvelce bulunmuş olanlar, 5 nci madde ile 6 ncı maddenin 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 368) 



— 57 — 
Oegici Ko. 

Sırlan ifşa edenler 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Temel ilkelere aykırı hareket 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

" Kararlar ve huzur hakkı 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GMÇlOt HÜKÜMLER 

Kanunun yayımında serbest malî müşavir olma 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım tarihinde 2 nci maddede yazılı işlerle üç yıldaiı 
beri serbest olarak meşgul bulunanlar veya aynı süre ile evvelce meşgul olmuş bulunanlarla, 14 
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(a) bendinde yazılı şartları haiz oldukları takdirde, geçici 2 nci madde gereğince kurulacak komis
yonlara gerekli belgelerle başvurarak «Serbest malî müşavir» unvanının kendilerine tanınmasını 
istiyebilirler. 

Komisyonlar, başvuranların durumlarının bu kanunla güdülen amaca uygun olup olmadığını, 
meslek için gerekli başkaca nitelikleri bulunup bulunmadığını, geçmişteki hizmetlerini, varsa eser
lerini ve kişisel ve toplumsal türlü, durumlarını göz önünde tutarak, karar verirler. 

Komisyonların kararlarına karşı, bildirme tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde Maliye Ba
kanlığı nezdinde itiraz edilebilir. 

İstekleri reddolunanların, bu kanun hükümleri çerçevesinde mesleke girme hakları saklıdır. 

Ayırma komisyonları 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Maliye Bakanlığınca belli edilecek yerlerde ayırma komisyonları kuru
lur. Bu komisyonlar, Maliye Bakanlığının üç temsilcisi ile Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil eden 
iki üyeden kurulur. 

Komisyona, memur üyelerden biri başkanlık eder. . 
Ayırma komisyonlarının hangi yerlerde, hangi tarihlerde çalışmaya başlıyacağı ve bu komis

yonlara başvurma süresi Maliye Bakanlığınca belli edilerek, Resmî Gazete ile, Maliye Bakanlığınca 
gerekli görülecek yerlerde, gündelik gazetelerden birinde veya sair suretlerle ilân olunur. 

Maliye Bakanlığı aynı yerde birden çok ayırma komisyonu ve bir bölgedeki işlerle uğraşmak 
üzere belirli yerlerde bölge ayırma komisyonları kurabilir. 

Ankara'da kurulacak ayırma komisyonları, önce bir arada toplanarak çalışma esas ve usullerini 
geçici bir yönetmelikle belli ederler. Bu yönetmelik bütün ayırma komisyonlarınca uygulanır. 

Kanunun yayımında yeminli malî müşavir olma 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 15 nci maddedeki sınav komisyonu çalışmalara başlayıncaya kadar, du
rumları 16 ncı maddeye uyanlar kendilerine yeminli niteliğinin tanınmasını Maliye Bakanlığından. 
istiyebilirler. 
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ncü maddede gösterilen idari ve yargı organlariyle kurumların 2 nci madde kapsamına giren 
işlerinde fiilen ve uygun sicille sekiz yıl çalışmış olanlar, 5 nci madde ile 6 ncı maddenin (a) 
bendinde yazılı şartları haiz oldukları takdirde, geçici 2 nci madde gereğince kurulacak komis
yonlara gerekli belgelerle başvurarak «Serbest malî müşavir» unvanının kendilerine tanınması
nı istiyebilirler. 

YukardaM fıkra gereğince, serbest malî müşavir olmak üzere başvuranlardan evvelce işini 
bırakmış olanlarla, kanunun yayımı tarihinde mesleke katılmak istiyenlerin, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde serbest olarak meslekî faaliyete başlamış olmaları 
şarttır. 

Ayırma komisyonlarının kuruluş görevleri 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Maliye Bakanlığınca belli edilecek yerlerde ayırma komisyonları kuru
lur. Bu komisyonlar, Maliye Bakanlığının üç temsilcisi ile ticaret ve sanayi odalarını temsil 
eden iki üyeden kurulur. 

Komisyona, memur üyelerden biri başkanlık eder. 
Ayırma komisyonlarının hangi yerlerde ve hangi tarihlerde çalışmaya başlıyacağı Maliye 

Bakanlığınca belli edilerek, Resmî Gazete ile, ayrıca, Maliye Bakanlığınca gerekli görülecek 
yerlerde, gündelik gazetelerden birinde veya sair suretlerle ilân olunur. 

Bu komisyonlara, çalışmaya başlıyacakları tarihten itibaren bir ay içinde başvurulması ge
rekir. 

Maliye Bakanlığı aynı yerde birden çok Ayırma Komisyonu ve bir bölgedeki işlerle uğraş
mak üzere belirli yerlerde bölge Ayırma komisyonları kurabilir. 

Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek Ayırma komisyonları, önce bir arada toplanarak ça
lışma esas ve usullerini geçici bir yönetmelikle belli ederler. Bu yönetmelik bütün Ayırma ko
misyonlarınca uygulanır. 

Komisyonlar, başvuranların durumlarının bu kanunla güdülen * amaca uygun olup olmadığımı, 
meslek için gerekli başkaca nitelikleri bulunup bulunmadığını, geçmişteki hizmetlerini, varsa 
eserlerini ve kişisel ve toplumsal türlü durumlarını inceleyip soruşturarak ve takdir haklarını 
kullanarak karar verirler. 

Bu incelemeler ve soruşturmalar sırasında başvuranlar, komisyonlarca istenecek her türlü bel
geleri ibraz etmek zorundadırlar. 

Komisyonların kararlarına karşı, bildirme tarihinden bağlıyarak 15 gün içinde Maliye Bakan
lığı nezdinde itiraz edilebilir. 

İstekleri reddolunanların, bu kanun hükümleri çerçevesinde mesleke girme haklan saklıdır, 

Kanunun yayımında yeminli malî müşavir olma 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 15 nci maddedeki sınav komisyonu çalışmalara başlayıncaya kadar, 
durumları 16 ncı maddeye uyanlarla maliye müfettişliğinden veya hesap uzmanlığından ayrılmış 
olup da bu kanunun yayımı tarihinden önce 2 nci maddede yazılı işlerle serbest olarak meşgul 
bulunmuş olanların maliye müfettişliğinde veya hesap uzmanlığında geçen hizmet süreleri ile 
serbest çalışma süreleri toplamı yedi yılı bulanlar kendilerine yeminli niteliğinin tanınmasını Ma
liye Bakanlığından istiyebilirler. 

Bu kanunun yayımı tarihinde 5 nci madde ile 6 ncı maddenin (a) bendinde yazılı şartları haiz 
olarak 2 nci madde kapsamına giren işlerle en az üç yıldan beri, serbest olarak, meşgul bulunan 
veya evvelce meşgul bulunmuş olanların bu işlerde geçirdikleri sürelerin üç yılı bir defaya mah
sus olmak üzere, 13 ncü maddenin (a) fıkrasında söz konusu edilen dört yıllık süreden indirilir. 
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Yabancı serbest malî müşavirler 
GEÇİCİ MADDE 4. — İlgili devletlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya kadar, 11 nci madde 

hükmünden faydalanmıyan yabancı serbest malî müşavirler, kanunun yürürlüğünden bağlıyarak üç 
yıl müddetle işlerine devam edebilirler. 

Genel bütçeden yardım 

GEÇİCİ MADDE 5. — Meslek kuruluşlarının kendilerini idare edecek duruma geldikleri Mali
ye Bakanlığınca belli edilinceye kadar bu kanunla verilen işlerin yapılabilmesi için, en çok beş yıl 
süre ile Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak bir bölümden yardım yapılır. 

Maliye Bakanlığı meslek kuruluşlarına çalışma yeri göstermeye yetkilidir. 

Yönetmeliklerin düzenlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler kanunun yayım tarihinden en geç 
üç yıl içinde düzenlenir. 

Yönetmelikler hazırlanıncaya kadar işler geçici yönetmelikle yürütülür. 

Yönetim ve disiplin kurullarının kuruluşu 

GEÇİCİ MADDE 7. — Odalar ve Odalar Birliğinin ilk kuruluşunda, yönetim ve disiplin kurul
larının teşekkülünü sağlıyabilmek için gerekli sayıda yeminli malî müşavir bulunamazsa, bunların 
yerine Maliye Bakanlığınca gösterilecek memur veya oda kurulları ve genel kurulca teklif edile
cekler arasından seçilecek serbest malî müşavirler görevlendirilir. 

Meslek kuruluşlarının kurulmasından önceki çalışmalar 

GEÇİCİ MADDE 8. — Meslek kuruluşlarının kurulmasına kadar çalışmalar Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Kurulunca yürütülür. 

Yürürlük maddeleri 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 53. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı V. 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Bakanı 

H. O. Bekata 
Bayındırlık Bakanı 

1. Seçkin 
Tarım Bakanı 

M, îzmen 
Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 

C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 

3 . 6 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Sa. ve So. Yar. Bakanı 

Y. Azîzoğlu 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
îmar ve îskân Bakanı 

F. K. Oökay 
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Yabancı serbest malî müşavirler 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlgili devletlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya kadar, 11 nci madde 
hükmünden faydalahmıyan yabancı serbest malî müşavirler, kanunun yürürlüğünden başlıyarak 
iki yıl müddetle işlerine devam edebilirler. 

Yönetmeliklerin düz&nlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç bir yıl içinde düzenlenir. 

Yönetim ve disiplin kurullarının kuruluşu 
GEÇİCİ MADDE 6. — Kanun tasarısının geçici 7 nci maddesi geçici 6 nci madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 

Meslek kuruluşlarının kurulmasından önceki çalışmalar 
GEÇİCİ MADDE 7. — Kanun tasarısının geçici 8 nci maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' • *t»m ı« 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 368 ) 




