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İçindekiler
Sayfa

1. — Geçen Tutanak özeti
2. — Gelen kâğıtlar

575
575:576

3. — Yoklama
576
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları
576
1. — Ticaret Bakanı Mucit Zeren'in;
Tütün Tanın Satış kooperatifleri ve böl
ge birlikleri kanun tasarısının, İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi (1/660)

576

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili Reşat Özarda'nm, Ankara Sıkı
yönetim Komutanlığı 2 numaralı Askerî
Mahkemesince mahkûm
edilmiş olan
Har!) Okulu eski öğrencilerinin bakiye ce
zalarının affı hakkındaki kanun tasarı
sının içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce gündeme alınmasına dair önergesi
(1/859)

577

3. — İzmir Mileltvekili Mustafa Uyar
ın, Türk Tütün Kkieileri Ortaklığı kanu
nu tekli.fi ile 2834 sayılı Tarım Satış Koo-

Sayfa
peratifleri kanununun 21 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifinin
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınması hakkında önergesi (2/349)
(2/797)
577:578
5. — Görüşülen işler
576,578,618
1. — Belediyelerin ve belediyelere
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım
borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve
İçişleri ve Plân komisyonları
raporları
(1/490) (S. Sayısı : 935)
576,637:040
2. - - Millî İstihbarat Teşkilâtı kanu
nu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında,
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/451;
Cumhuriyet Se
natosu 1/525) (S. Sayısı : 456 ya 1 nci ek) 578:
586
3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay Kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa. Komisyonunun
mütalâası (2/523) (S. Sayısı : 706 ve 706
ya 1 nci ek)
586:598

Sayfa
4. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları
(1/791) (S. Sayısı : 954)
598:609
5. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun birinci maddesinin (A) fıkrasının
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Millî
Savunma
Komisyonu
raporu
(1/473) (S. Sayısı : 364)

619

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu raporu (1/458) (S. Sayısı : 265)
619
7. — Nöbetçi memurluğu kurulması
ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesai
nin 24 saat devamını sağlıyan kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu
(1/648) (S. Sayısı : 615)
619
8. — Sivil Savunma Kanununa iki ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları
raporları (1/517) (S. Sayısı : 614)
619:620
9. — 5539 sayılı Karayolları
Genel
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları
(1/640) (S. Sayısı : 711)
620
10. — Türk Eğitim Derneğinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına olan borç
larının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/817) (S. Sayısı : 951)
620
11. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım, Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (1/577) (S. Sayısı : 738) 620:
623
12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434
sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü
maddesinin (B) bendinin sonuna bir fıkra
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları
(2/757) (S. Sayısı : 972)
623

Sayfa
13. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Bü
yük Milelt Meclisi memurlarının teşkilâ
tına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve Plân Ko
misyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 802) 623
14. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı
fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974)
624:628
15. — Balıkesir Milletvekili Ahmet
Aydın Bulak ve 27 arkadaşının, yeniden
kurulacak vakıflara ait kanun teklifi ve
Adalet, İçişleri ve Plân
komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (2/734) (S. Sayısı : 918) 628:636,641:644
6. — Sorular ve Cevaplar

609

A)

Sözlü sorular ve cevaplan

609

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir
iline bağlanması sebebine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/780)

609

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaFm, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'm dış memleketlere seyahate çık
tığından ve Papa ile temaslarda ve müza
kerelerde bulunduğundan haberdar olu
nup olunmadığına dair İçişleri ve Dışişleri
Bakanlarından sözlü sorusu (6/824)
609
3. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli,
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/836)

609

4. — Burdur Miletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân dev
resi içerisinde, kurulması düşünülen bir
sanayi tesisi bulunup bulunmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/843)

609
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Sayfa

Sayfa
5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'da hayvan
besiciliği
ile uğraşan ve 15 milyon lira sermayeye
sahip bulunan kimselerin kredi ihtiyaçla
rının nereden sağlanacağına dair Tarım
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu
(6/844)
609
6. — Burdur Miletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine
bağlı Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine
bağlı Datalanı köyünde, tarım arazisi
ağaçlandırılan köylülere, başka
yerden
toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi
konularında, bir çalışma yapılıp yapıl
madığına dair İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/845)

609

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel
müdürlükleriyle yönetim kurullarına ya
pılan tâyinlere dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/864)

609

8. — İzmir Miletvekili Osman Sabri
AdaFın, İzmir'den Çeçme ilçesine giden
turistik asfalt yolun yarım kalan kısmı
nın en kısa zamanda yapılması için ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/871)
609 :610
9. — İzmir Mileltvekili Osman Sabri
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plaj
larında Turizm Bankası tarafından ya
pımına başlanan otelin en kısa zamanda
bitirilmesi için ne düşünüldüğüne
dair
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/872)
10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca önce
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan
iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi için
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/873)
11. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nııı, tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıs
tan sonra, Cumhuriyet Halk
Partisine
nakdî yardımda bulundukları hakkmda-

610

610

ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/875) •

610

12. — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'nın, Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş kaç cemiyet
bulunduğuna
ve bunlardan kaçının siyasetle iştigal et
tiğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/881)

610

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini bir
birine bağlıyan Kaleboğazı
köprüsünün
ne zaman tamir edileceğine dair, Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/882)

610

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gere
ğince, 1964 yılında, Doğu - Anadolu'da
yapılması kararlaştırılan iki çimento fab
rikasının etüt ve projelerinin yapılıp ya
pılmadığına dair, Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/884)
610
15. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, toprak tevzi komisyonları ile ka
dastro heyetlerinin tezat halindeki çalış
malarından haksızlığa uğrıyanlarm du
rumlarının ıslah edilip edilmiyeceğine da
ir Köy İşleri ve Devlet
Bakanlarından
sözlü sorusu (6/886)
610
16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı
içinde, hizmete açılıp açılmıyacağma dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/907)
610
17. — Bitlis Milletvekili Müştak Oku
muş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurul
masının münasibolacağı raporla tevsik
edilen Çimento Fabrikasının Van'a nak
ledilmesi sebebine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü soru önergesi ve Sanayi Baka
nı Ali Naili Erdem'in cevabı (6/914)
610:613
18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pul
larından kaldırılması sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/920)
19. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fi
yatla satılmasına soya yağı ithalinin se-

569

613

Sayfa

Sayfa
be b olup olmadığına d a i r Ticaret
n ı n d a n sözlü sorusu ((-i/926)

Baka

20. — E d i r n e Milletvekili İlhami E r 
teni'in, T o p r a k Mahsule]î'i Ofisinin, Edir
ne ilinde eolc düşük fiyatla buğday alımı
yaptığı
hususunda
ne
düşünüldüğüne
dair Ticaret B a k a n ı n d a n
sözlü
sorusu
(6/927)
21. — K l i r n e Milletvekili İlhami ttrtem'iıı, Keşan'ın A l t ı n t a ş köyü ile Malka
ra'nın. T c b c r r u t v e ' D a v u t e l i köyleri ara
sındaki sınır anlaşmazlığını halleden ka
r a r n a m e n i n uygulanın a m sı sebebine dair
İçişleri B a k a n ı n d a n sözlü soıusu (6/928)
22. — Bolu Milletvekili T u r g u t
Çulha'nın, Basın İ l â n K u r u m u teşkiline dair
.195 sayılı K a n u n u n iptalinin veya bâzı
maddelerinin tadilinin
d ü ş ü n ü l ü p düşü
nülmediğine dair B a ş b a k a n d a n sözlü so
rusu (0/9:11)
2:}. — İstanbul Milletvekili Kesit Ül
ker'in, o r t a o k u l a bitirme sınavlarında bir
dersten sınıfta kalan kaç öğrenci bulun
d u ğ u n a dair Millî Eğitim
Bakanından
sözlü sorusu (6/934)
24. — İ s p a r t a Milletvekili
Ali İhsan
Balım'm, İsı.)arta ilinin baş harfinin «İ»
mi, «i» mı o l d u ğ u n a d a i r Millet Meclisi
B a ş k a n ı n d a n ve B a ş b a k a n d a n sözlü soru
su (6/936)
25. — Balıkesir Milletvekili Cihat Biltfehan'ın, zeytinyağı
fiyatlarının dâhilde
ve hariçte k o r u n m a s ı için bir t a b a n fiya
tı konulması ve m ü d a h a l e
mubayaasına
girişilmesinin d ü ş ü n ü l ü p
düşünülmediği
ne
dair
Başbakandan
sözlü
sorusu
(6/937)
2(5. — İ s t a n b u l Milletvekili Kesit Ül
ker'in, i^ece üniversiteleri ve ^ece yüksek
okulları açılması h a k k ı n d a k i plânın ne
den k u r u l a m a d ı ğ ı n a d a i r Millî Eğitim Ba
k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/93S)
27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Adapazarı
Belediye
Meclisince,
bâzı mahalle, b u l v a r ve
caddelerin, 27

613

613

613

613

613

613

613

613

Mayıs Devriminden sonra konan adları
nın değiştirildiği h a k k ı n d a k i
neşriyatın
d o ğ r u olup olmadığına dair
Adalet ve
İçişleri
Bakanlarından
sözlü
sorusu
(6/943)

613

28. — Udinıe Milletvekili Ü'ıami k>tem'in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e
170 bin liraya kiraya verilen Enez dal
yanlarının kirasının sene sonunda 17 bin
liraya düşürülmesi sebebine dair, Maliye
B a k a n ı n d a n sözlü sorusu ((i/945)
613:614
29. — Udime Milletvekili Kahir (liritlioğlu'ııun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci
kâtibesinin merkeze nakdinin 4037 sayılı
K a n u n d a k i objektif kıstaslara .e,'öre yapı
lıp yapılmadığına dair, Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/946)

614

30. — Eskişehir 'Milletvekili A'dz Zeytinoğlu'nuıı, illerin, köylerin, yol ve sula
rını y a p m a k için, k ö y l e r d e n n a k i t para ve
angarya, istemelerinin
Anayasamıza ay
kırı olup olmadığına dair B a ş b a k a n d a n
sözlü sorusu ((i/955)

614

31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun. köylerde ^czen Sıtma Savaş
Teşkilâtına, bağlı sağlık
memurlarının
sağlık m ü d ü r l ü k l e r i emrine
verilmeleri
hususunda ne d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e dair
lık ve Sosyal Vardım B a k a n ı n d a n
sorusu (6/956)

Sağ
sözlü

3.2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğiu'nun, köylerde yapılan kadastrolan
için d e k a r başına istenen
p a r a l a r a dair
Devlet B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/958)
33). — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım K u r u m u t a r a 
fından çiftçilere verilen gübrelerin m ile ta.t a n ı m ı artırılması ve fiyatının ucuzlatıl
ması hususunda ne d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e
dair
Tarım B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/95';)
31. — Ks ; ;işe.hir Milletvekili Aziz Zoytinoğlu'nun, Eskişehir Basma
Fabrikası
Miidürünün, son a y l a r d a , kaç mühendisi
başka, fabrikalara naklettirmiş, o l d u ğ u n a
dair Sanayi B a k a n ı n d a n
sözlü
sorusu
(6/960)
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614

614
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:>5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğlu'nun, Çifteler üyesi Tarım Müdü
rünün, özel bir işle, Devlet arabasını hasa
ra uğratıp uğratmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü soi-n.su (6/961)

614

.'!(>. — Eskişehir .Milletvekili Aziz Zey
li uoğiıvnun, 196o ve 1964 yıllarında kaçar
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü soru
su (ö/i) 62)

614

:>7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlıvnun, Belediye reislerinin, millî
bayramlarda, protokolden neden çıkarıl
dıklarına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/%:!)

614

:)H. — Kskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereya
nının sık sık kesilmesini önlemek için ne
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/904)
614
39. ~ Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlırmuı, bakır fiyatlarının
neden
yükseltildiğine dair Ticaret ve Bner.ji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü
sorusu (6/960)
614
40 — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mah
sulleri Ofisinin, . tüccara, 1964 mahsulü
arpa satıp satmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/966)
614
41. — Adana Milletvekili Mehmet (ieçioğlu'nun, Çukobirlik'c Genel Müdür tâ
yini konusunda ne düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/979) 614
42. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, Belgrad ve Viyana'daki üç Os
manlı Vezir ve kumandanının mezarları
hakkında ne düşünüldüğüne dair Dışiş
leri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından
sözlü sorusu (6/982)
614
4:î. — Aydın Miletvekili Hilmi Aydıııçer'in, -Kıbrıs Adasının taksimi konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/98:5)
614:615

-14. •— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında
yapılan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve
şümulünün ne olduğuna dair Başbakan
dan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/984)
45. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmcerin, Atatürk Orman Çiftliğinde bu
lunan ağaçların imar ve bakımı konusun
da ne düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/986)
46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edi
len bir kanun sebebiyle bir kısım Hazine
mallarının, karar geriye yürütülmek sure
tiyle Cumhuriyet Halk Partisine nasıl ve
rildiğine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/990)
47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde1 kaç
tren kazası olduğuna dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/993)
48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yabancı memleketlere işçi gönde
rilmesi gibi bir usul konulmasının
dü
şünülüp düşünülmediğine dair
Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/994)
49. — Edirne. Mılletvekiil tlhami Ertem'in, vilâyetçe işten el çektirilen, Hav
sa ilçesinin Abaylar köyü muhtarının, bu
isle ilgili, müracaat ve dilekçelerine cevap
verilmediği hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1000)
.
50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Söke ilçesinde toprakların ço
raklaşmasının önlenmesi ve bir Toprak
Tahlil ve Tohum İslah İstasyonu kurul
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/1001)
51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın, Oerenli
köyü
Başöğretmeninin Miha lıçç.ık'm Sulyeler
köyü öğretmenliğine hangi sebeplerle
nakledildiğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1002)
52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiııoğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibi-
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nin Çifteler Tahrirat Kâtipliğine nak
ledilmesi sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/1003)
615
53. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köy
lerinde öğretmen bulunmaması sebebine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/1004)
615

lik yolunun yapımına başlanmaması se
bebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü
sorusu (6/1011)
616
61. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik
Kamçı'ya tahsis edilen evin istirdadı ci
hetine gidilmesi sebebine dair Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/1012)
616

54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesin
de muvakkat hububat alım merkezi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Ticaret
Bakanından
sözlü
sorusu.
(6/1005)

62. — Edirne Milletvekili İlhami Er
tem'in, Edirne'nin ova yollarının, rampa
larla, Devlet yoluna bağlanmasının hangi
teşkilâtın görevi olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/1013).

616

63. — Eskişehir Miletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan,
Atatürk Anıtının açılması merasimine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1015)

616

64. — Çanakkale Milletvekili Ahmet
Nihat Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mü
cadelede bugünkü mevzuatın yeterli olup
olmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/1016)

616

55. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarının
bilet
satışları sisteminde bir değişiklik yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
• (6/1006)

615

615

56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoşlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz buca
ğındaki sulama kanalları üzerine bir bent
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/1007)
615
57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesin
de bir pancar tesellüm merkezi açılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu. (6/1008)
615:616
58. — Eskişehir Milletvekiil Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesin
de, yapımı yarım kalmış bulunan su ka
nallarının ikmali hususunda ne düşünül
düğüne dair Köy İşleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/1009)

616

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçe
sindeki ahşap köprünün yerine demir
ayak ve üstü beton köprü yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/1010) 616
60. — Tokat Miletvekili Mehmet Kazova'nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına
bağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesafe-

65. — Çanakkale Milletvekili Ahmet
Nihat Akay'm, Türkiye Öğretmen Der
nekleri Millî Federasyonunun siyasetle
uğraştığı iddiası karşısında
Bakanlığın
harekete geçip geçmediğine dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (6/1017)
66. --- Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Antalya - Eskişehir arasında
döşenmiş olan pipe - line hattının geçtiği
tarlaların istimlâk bedellerinin ne zaman
ödeneceğine dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/1018)
67. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Devlet Tarım Sektöründeki
istihsal artışını ve kalkınmayı gerçekleş
tirmek üzere sağladığı imkânları köylere
duyurma işinde ne yapıldığına dair Tica
ret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu.
(6/1019)
68. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'un Gölhisar ilçesinde,
gölün kurutulan kısımlarından, dağıtılan
arazilerin dönümünün kaçar liradan de
ğerlendirildiğine dair Başbakandan sözlü
sorusu. (6/1020)
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69. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'a
yapılacak
kapalı
spor salonunun, bugüne kadar, ihale edil
memesi sebebine dair Devlet Bakanından
sözlü sorusu (6/1021)
616
70. — Diyarbakır Milletvekili Recai
îskenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi
âyinlerinin yapıldığı ve bu âyinlere ba
kanlarla parti liderlerinin
katıldıkları
hakkındaki haberlerin doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/1023)
616:617
71. — Diyarbakır Milletvekili Recai
Îskenderoğlu'nun,
Millî Emniyet
ra
porlarının, Anayasanın sağladığı hak ve
teminatların karşısında, bir özellik taşı
yıp taşımadığına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/1024)
617
72. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır ve
rici tesislerine, iki yıllık plân döneminde
ne miktar yatırım yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/1025)
617
73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydm'm Köşk nahiyesinin Ba
tısından akmakta olan Köşk Çayının ısla
hının biran evvel ele alınması üzerinde ne
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/1027) 617
74. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydm'm Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve köyleri arasında muvasalayı te
min için Akçay üzerinde bir köprü yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair,
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/1028)
617
75. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurum Atatürk Ünisitesi Tıp Fakültesinin, katî olarak, ne
zaman açılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1040)
76. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve
basıldıkları için kütüphanelerde unutulan
eserlerin yeni yazıyla yayımının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/1042)

77. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Türkiye'de mevcut borsaların ıs
lahı konusnda bir tedbir alınmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/1044)
617
78. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Yüksek İslâm Enstitüsünün kuru
luş gayesinin ne olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/1045)
617
79. — İzmir Miletvekili Şinasi Osma'nm, Sovyetler Birliği tarafından Kıb
rıs'a silâh, cephane ve malzeme yardımı
yapılmasının, Hükümetimizin Sovyetler
Birliği ile kurmak istediği iyi dostluk
ve komşuluk münasebetleri ile bağdaşıp
bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050)
617
80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Almanya ve diğer
memle
ketlere anlaşma harici giden işçilerimizin
de kazandıklarını göndermelerine neden
izin verilmediğine dair Maliye ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/1051) 617
81. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, memleketimizdeki şap hasta
lığına karşı ne gibi tedbirler alındığına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/1052)
617
82. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından,
1964 senesinde, Eskişehir çiftçilerine to
humluk buğday yetiştirmek maksadiyle,
verilen buğdayın bedelinin geri istenmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 617:618
83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Bas
ma Fabrikasının hisse senedi bedellerinin
hissedarlara, bugüne kadar, ödenmemesi
sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü
sorusu (6/1054)

618

617

617

84. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet
yardımı ile imarı hususunda ne düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/1059)
85. — İzmir Miletvekili Şinasi Osma'nın, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana

618

Sayfa
Spor - Toto gelirleri ile memleketin çeşitli
bölgelerinde yapılan veya onarılan spor
terslerine dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu. (fi/10o4)
618
sn. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Koç'un, tendere.; Havzasının en verimli
topraklarından olan Söke ovasının ıslahı
için 11)65 yılında, alınacak tedbirlerin ne
ler olacağına dair Köy İşleri ve .Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü
sorusu (G/J071)
618
87. — Konya Milletvekili Eakih Özlen'in, Devletin gizli olması gereken bilgi
lerini Son Havadis Gazetesine veren so
rumlular hakkında her hangi bir işlem
yapılıyı yapılmadığına dair' İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (fi/1072)
618
S S. — Malay Milletvekili Sırrı Hoca-'
oğlu'nun, Millî Km niyet rakorlarını, istiyen herkese, yayınlanmak üzere verilip
verilmiycceğine dair Başbakandan sözlü
sorusu (fi/107:})
618
89. — Erzincan Milletvekili
Zeynel
Gündoğdu'ımn, Erzincan
Zelzelesinden
harabolan şehir ve köylerin imarı ve Fay
hattı dışına çıkarılmaları için
alınacak
tedbirlerin neler olduğuna dair Başba- kandan sözlü sorusu (Ü/1074)
618
90. _ Ankara
Milletvekili
Burhan
AjKaydınin, Başbakanın hangi maksat ve
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gaye tahtında ve ne gibi tayda, sağlamak
düşüncesiyle geziye çıktığına ve Başba
kan 'Vekiline dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/1075)

618

i)l. - - Mardin Milletvekili Seyıi Güneştanin, Mardin'in Midyat ilçesinde bir
lise veya sanat okulu açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair, Millî Eğitim
Bakan nidan sözlü sorusu (6/1076)

618

92. —- İstanbul Milletvekili Kesit Ül
ker'in, İzmir Adalet Gazetesinin 14.fi. 19GT>
tarihli ve lf>9 numaralı sayısında yayınla
nan yazıların :>8 sayılı Kanuna aykırı
olup olmadığına dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (fi/1077)
618
9:!. ~- İstanbul Milletvekili Kesit [il
ker'in, gençlikle turistlere satılan her çe
şit ziynet ve hediyelik eşya üzerine ayar
ve damga konulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (fi/1078)
618
94. — Ankara
Milletvekili
Burhan
Apaydinin, bu ayın yirmidördünde Ceza
yir'de toplanacak Asya - Arfika Devlet
leri Konferansına iştirak edildiği takdir
de, zirve toplantısında Türkiye'nin kim
tarafından temsil edileceğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (fi/1079)

..<...

618

GECEN TUTANAK ÖZETİ
Jii.Ii.JXCi O T U R T } !
Çoğunluk olmadığı için saat 13,00 t e topla
ndırın k üzere birleşime ara verildi.
İKİNCİ OTURUM
Hükümet
ve
gruplar
temsilcilerinin,
25 . (i . 11)05 tarihli gündemin öncelikle görü
şülmesi k a r a r l a ş t ı r ı l a n işler bölümünde
yazılı
tasarı ve tekliflerin bitimine k a d a r s u n u ş l a r
kısmında yazılı k o n u l a r ı n görüşülmesinin te
hiri ve Meclis Oenel Kurul t o p l a n t ı l a r ı n ı n saat
15,00 ten 20.00 ye k a d a r yapılması
hususun
daki,
Millî Savunma
Bakanı H a s a n
Dincerin,
T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i Personel k a n u n u , 54o4
saydı Umekli Sandığı K a n u n u n u n bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler ile bâzı fıkralar eklenmesi h a k k ı n d a , Cülhane'de bir askerî tıp Fakültesi kurulması hak
kında,
Dilekçe Karma. Komisyonu ve Adalet
Ko
misyonu Başkanlıklarının, özel atfa
mütaallik
10i9 ve 1025 S. Sayılı k a n u n t a s a r ı l a r ı n ı n ön
celikle, görüşülmelerine dair önergeleri
kabul
olundu.
Vazife ile y u r t dışına giden Ulaştırma Ba
kam M i t h a t San'uı dönüşüne k a d a r
kendisi
ne Devlet Bakanı Sekip inal'm vekillik etmesi
nin u y g u n g ö r ü l d ü ğ ü n e dair
Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi ile,
Kara Kuvvetleri g ü n ü münasebetiyle Millet
Meclisi Başkanı Puad Sirmen ile Kara. Kuv
vetleri K o m u t a n ı O r g e n e r a l
Cemal
Türabın
tebrik ve t e ş e k k ü r telgrafları o k u n a r a k ({ene!
K u r u l u n bilgisine s u n u l d u .

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık' tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi.
Bir toplantı yılında iki a y d a n fazla
alan İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'a
neğinin verilmesi ve

izin
öde

Parlâmentolararası
Turizm Birliği
Türk
C r u p u n u n k u r u l m a s ı hususları kabul olundu.
Belediyelerin ve belediyelere bağlı
mües
sese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece t e r k i n ve t a h k i m i h a k k ı n d a
kanun ta
sarısı ikinci defa acık oya s u n u l d u ise de oy
ların ayırımı s o n u n d a yeter çoğunluk sağlana
madığı gelecek birleşimde oylamanın t e k r a r 
lanacağı bildirildi.
Sayıştay k a n u n u teklifinin
rinde bir süre görüşüldü.

maddeleri

üze

Cumhuriyet Senatosu Aydın
Üyesi Osman
Saim Sarıgöllü ve 10 a r k a d a ş ı n ı n , Bınekli San
dıkları ile maluliyet, i h t i y a r l ı k ve ölüm sigor
t a l a r ı kanunlarına tabi hizmetlerin birleştiril
mesi h a k k ı n d a k i f> . 1 . 11)01 tarihli 228 saydı
.Kanunun (i nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair k a n u n teklifinin görüşülmesi
hususu
uygun görülerek adı gecen teklif kabul olundu.
:',() . (i . 11)05 Çarşamba g ü n ü saat 15,00 te
toplanılmak üzere (saat 20,10 d a )
Birleşime
son verildi.
Başkan
Kâtip
I iaşkanvekili
Yozgat
Fer ruh. Hozbcyli
İsmet
Kapısız
Kâtip
Yozgat
Veli Uyar

2. — GELEN KÂĞITLARA EK
TASAUl
1. — 11)05 yılı bütçe K a n u n u n a
bağlı
cet
vellerin Diyanet İşleri
Başkanlığı
kısmında
değişiklik yapılması h a k k ı n d a kanun tasarısı.
(1/875) (Karma Bütçe Komisyonuna)
Teklif
2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Jlatipoğlu ve 10 arkadaşının, Vakıflar Ununu Mü
d ü r l ü ğ ü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27.6.11)50

tarihli ve 6700 sayılı K a n u n a bir madde eklen
mesi hakkında k a n u n teklifi (2/878) (Maliye ve
Plân komisyonlarına)
Tezkere
•'). —- Tokat ili lOrbaa ilçesinin Uündoğdu ma
hallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğiu, Ay
şe'den doğma 1.1)44 doğumlu Osman
Salar'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi CJ/1200) (Adalet Komisyonuna)
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Raporlar
4. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili
Kâmil İnal ve 10 arkadaşının malûllerin işe yer
leştirilmeleri hakkındaki kanun teklifi ve Geçici

Komisyon raporu (1/693, 2/623)
(Gündeme)
(S. Sayısı : 1030)
5. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (Gündeme) (S. Sayısı : 1032)

• • -

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 137 nci Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Belediyelerin
essese ve işletmelerin

ve belediyelere bağlı mü
bir kısım borçlarının Ha

zinece terkin ve tahkimi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân

komisyonları

raporları. (1/490) (S. Sayısı: 935)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikinci
defa oya konulması lâzımgelen bir işimiz var.
Tensibederseniz bunu sunuşlardan evvel oyları
nıza arz edeyim. Bu hususu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in Tütün
Tarım Satış kooperatifleri ve bölge birlikleri ka
nun tasarısının gündeme alınmasına dair öner
gesi. (1/660)
BAŞKAN — Şimdi Başkanlık Divanının Ki
yaset Divanına sunuşları arasında Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri ve bölge birlikleri kanun tasarısının İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince alınmasına dair
önergesi vardır. Bu önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
22 . 2 . 1964 tarihinde makamlarına sunul
muş olan «Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Ge-

nel Birliği» kanun tasarısının havale edilmiş bu
lunduğu Tarım, Gümrük ve Tekel, Plân komis
yonlarındaki müzakeresi bugüne kadar ikmal
edilmemiş olduğundan, tasarının
İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Millet Meclisi günde
mine alınmasını saygılarımla arz ve teklif ede
rim.
Ticaret Bakanı
Macit Zeren
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MUSTAFA
önergem vardı.
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2. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili Reşat Özarda'nın, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesince mah
kûm edilmiş olan Harbokulu eski öğrencilerinin
hakiye cezalarının affı hakkında kanun tasarı
sının, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi. (1/859)
BAŞKAN — Komisyon Bakanvekili Aydın
Milletvekili Reşat Özarda'nın Ankara Sıkıyöne
tim Kumandanlığı 2 numaralı Askerî Mahkeme
since mahkûm edilen 67 Harbokulu öğrencisinin
affı hakkında kanun tasarısının İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair
önergesi. Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili olmak üze
re Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numara
lı Askerî Mahkemesince dörder sene ikişer ay
ağır hapse mahkûm edilmiş olan Harbokulu es
ki öğrencilerinden 67 hükümlünün ayrı ayrı di
lekçelerle müracaat ederek özel af talebinde bu
lunmaları dolayısiyle Komisyonumuzun 8.4.1965
günlü toplantısında durumları ve mahkûmiyet
dosyaları incelenmiş ve infazın devamında ferdî
ve içtimai fayda mülâhaza edilmediğinden affa
lâyık görülerek 140 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi gereğince bakiye cezalarının affı hakkın
da hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Başkanlığı
nıza sunulmuştur. Riyasetçe Adalet Komisyonu
na havale edilen kanun tasarısı birbuçuk aydan
beri sözü geçen Adalet Komisyonunda bekletil
diği halde henüz müzakere konusu yapılmadı
ğından İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasını arz ve teklif ederim.
Dilekçe Karma Komisyonu
Başkanvekili
Aydın
Reşat Özarda
BAŞKAN — Okunmuş olan bu önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — İzmir Milletvekili
Mustafa
TJyar'ın,
Türk Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu teklifi
ile 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri kanu
nunun 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin
gündeme alınması
hakkında
önergesi. (2/349) (2/797)

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Mustafa
Uyar'm, Tütün Ekicileri Ortaklığı kanun tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi.
Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
9 . 2 * . 1962 tarihinde Meclis Başkanlığına
vermiş olduğum, Türk Tütün Ekicileri Ortak
lığı kanunu teklifim, Başkanlığınızca 2/349 esas
numara alarak 15 . 2 . 1962 tarihinde Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarına havale edilmiştir.
Kanun teklifim, Tarım komisyonuna aynı
mahiyetteki diğer teklifler ve Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kurulması
hakkındaki kanun tasarısı ile tevhiden müzake
re edilerek, Tarım Komisyonundan 17 . 7 . 1964
tarihinde rapora bağlanmış ve aynı tarihle Baş
kanlığınızca Gümrük ve Tekel Komisyonuna ha
vale edilmiş ve aradan bir yıla yakın bir zaman
geçmiş olmasına rağmen, Gümrük ve Tekel Ko
misyonunca, görüşülüp bir rapora bağlanama
mıştır.
Kanun teklifimin maksat ve önemini izah et
meyi zait görüyorum. Türkiye'nin bir numaralı
ihraç maddesi ve döviz kaynağı olan ve 5 mil
yon vatandaşa hitabeden bir kanundur. Ayrıca
şimdiye kadar tütüncülerden kesilmiş olan % 5
lerle toplanmış olan 110 milyon lira ile kuru
lacak olan bu müessese, tütün müstahsilinin mu
rabahacılar elinde esir olmasını önliyerek biran
evvel kalkınmasını sağlıyacaktır. Teklifin önemi,
aynı maksadı temin için Hükümetin de bir ta
sarı getirmiş olmasiyle aşikârdır.
Teklifimin
biran evvel kanunlaşmasında fayda ve hattâ za
ruret vardır.
İşbu teklifimin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince Genel Kurul gündemine alınmasına
karar verilmesini arz ve rica ederim. Saygıla
rımla.
İzmir
Mustafa Uyar
BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 2834 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre gündeme alınmasına dair önergesi
ni okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
1.0 . 1 . 1965 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığına vermiş olduğum, 2834 sayılı Tarım
Satış Kooperatifleri Kanununun 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifim,
Başkanlığınızca havale edilmiş olduğu Ticaret
Komisyonundan, havale tarihi olan 20 . 1 . 1965
tarihinden beri bugüne kadar görüşülüp bir ra
pora bağlanamamıştır.
Mezkûr kanun teklifim, yeni Anayasamızın
öngördüğü kooperatifçiliğin gelişmesini ve köy
lünün, müstahsilin kalkınmasını temin edecek
mahiyette olmakla beraber*, son Damga Vergisi

Kanunu ile, ayın maksadı temin için bir başka
şekilde çalışan Ziraat Bankasından kredi alan
müstahsil la rla. Tarım Satış Kooperatifleri ortak
ları arasındaki muamelelerde, kooperatif ortak
ları aleyhine olan fazla vergi ödeme adaletsiz
liğini de önlemiş olacaktır. Kaldı ki, Mecliste
görüşülmesi de âzami 5 dakika sürmiyecektir.
Teklifimin biran evvel kanunlaşması milyon
ları aşan pamuk ve incir müstahsili arımızı da
aşikâr bir haksızlıktan kurtarmış olacaktır.
İşbu teklifimin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince, Genel Kurul gündemine alınmasına
karar verilmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
İzmir
Mustafa Uyar
BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
,2. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet
Senatosu
Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/451; Cumhu
riyet Senatosu 1/525) (S. Sayısı : 456 ya 1 nci
ek) (1)
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi, kararlaş
tırılan işlere geçiyoruz.
Geçici Komisyon lütfen yerini alsın. Hükü
met yerini alsın. Efendim lütfen haber veriniz,
ya Bakan gelsin veya yerine vazifelendirdiği
kimse hakkında yazı göndersin.
Muhterem arkadaşlar bu tasarı Meclisimizde
görüşüldükten sonra Cumhuriyet Senatosuna in
tikal etmiş ve Senato bâzı değişiklikler yaparak
tasarıyı tekrar göndermiştir. Şimdi Cumhuriyet
Senatosunun yaptığı değişikliklerle Millet Mec
lisi Komisyonunun bunu benimseyip benimse
mediği hususundaki açıklamayı yaptıktan sonra
oyunuza sunacağız.
Şimdi Geçici Komisyon raporunu okutuyo
rum.
(1) 456 ya 1 nci ek sıra sayılı
tutanağtn sonundadır.

basmayazı

Geçici Komisyonun raporu
24 . 6.1965
Y üksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul
edilen Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı
Komisyonumuzda görüşül dü.
Yapılan müzakereler neticesinde 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, .14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve geçici 1,
2, 3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinde ve cetveller
de yapılan değişiklik ve ilâveler ve madde ilâve
leri ve bu suretle madde numaralarında yapılan
teselsül Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun tasvibine
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan Y.
Sözcü
Balıkesir
S. Koç
İstanbul
Z. Altınoğlu
İmzada bulunamadı

arz edilmek üzere

Aydın
H. Ay dinçe r
Erzurum
G. Karaca

BAŞKAN — Komisyonumuz
Cumhuriyet
Senatosunca yapılan bütün değişiklikleri benim
semiştir. Şimdi Senatonun yaptığı değişiklikler
le ilgili madde metinlerini sırasiyle okutacağım.
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Millî istihbarat Teşkilâtı Kanunu
Kuruluş
MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Millî İs
tihbarat Teşkilâtı (MİT) kurulmuştur.
BAŞKAN'— Maddede Millet Meclisi metnin
deki «Kuruluş ve görevler» ibaresi sadece «Ku
ruluş» olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuz
değişikliği benimsemiştir. Benimsemeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — MİT, Müsteşarı tarafından
idare edilir. MİT, Millî Emniyet Hizmetleri
Başkanlığı (MAH), İstihbarat Başkanlığı (İB),
Psikolojik Savunma Başkanlığı (PSB), tdari
İşler Başkanlığı (ÜB), Teftiş Kurulu Başkan
lığı ve Hukuk Müşavirliği ile diğer gerekli dai
relerden kurulur.
BAŞKAN — Bu 2 nei maddede yapılmış olan
değişikliği Komisyonumuz benimsemiştir. Benim
semeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Görevler
MADDE 3. — Millî İstihbarat Teşkilâtının
görevleri :
Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili
plânların hazırlanmasında esas olacak askerî, si
yasi, iktisadi, ticari, mali, sınai, ilmî, teknik,
bioğrafik ve psikolojik ve millî güvenlikle ilgili
istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek, bu is
tihbaratı Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna
(MGK) ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak,
yaymak, istihbaratla uğraşan bütün daire ve
kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, psi
kolojik savunma icaplarını yapmak ve istihba
rata karşı koymaktır.
a) Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının
görevleri :
Millî Güvenlik ile ilgili istihbarata esas ola
cak haberleri toplamak ve istihbarata karşı koy
maktır.
b) İstihbarat Başkanlığının görevleri :
MAH ve PSB ile çeşitli Devlet daireleri ve
resmî kurumlar tarafından derlenen millî gü
venliğe ait haber ve istihbaratı almak, Devlet
çapında yorumlamak, tasnif etmek, yaymak ve
MİT içindeki istihbarat faaliyetlerini koordine
etmektir.

c) Psikolojik Savunma Başkanlığının görev
leri :
Barışta ve savaşta milli bünyeye içten ve dış
tan gelecek psikolojik tesirlere ait açık haber
leri toplamak, yorumlamak ve karşı koymaktır.
ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri :
Topyekûn istihbaratın sağlanması için gerek
li destek görevlerini yapmaktır.
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri :
MİT'in teftiş, denetim ve soruşturma işleri
ni yapmaktır.
e) Hukuk Müşavirliğinin görevleri :
MİT ile ilgili hukukî işleri yönetmektir.
MİT'e bağlı dairelerin bu anagörevler isti
kametinde tesbit edilecek olan diğer görevleri
Başbakanın onayhyacağı bir gizli talimatta be
lirtilir.
MİT'e bu görevler dışında hizmet yüklene
mez ve bu teşkilât Devletin güvenliği ve millî
politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden
başka hizmet istikametlerine yöneltilemez.
BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Sorumluluklar
MADDE 4. — MİT müsteşarı yukarıdaki
görevlerin yerine getirilmesinde yalnız Başba
kana karşı sorumludur.
BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Devlet daireleri kendi görev
leriyle ilgili istihbarat] istihsale ve gerekli yer
lere bildirmeye devam ederler.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kadro ve yetkiler
MADDE 7. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl,
ihtiyaca göre dairesince tesbit olunarak, Baş
bakan tarafından onaylanır.
MİT'e bağlı daireler personelinin kadro un
vanları, simi' ve dereceleri, en az ve en çok
göstergesi, kadro adedi, görev ve yetkileri ve
sorumlulukları bu kanunun 3 ncü maddesi göz
önünde tutulmak suretiyle hazırlanıp Başbakan
tarafından onaylanacak özel talimatında belir
tilir.
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BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK)
MADDE 8. — İstihbarat çalışmaları ile il
gili koordinasyonun sağlanmasında ve bu çalış
maların yöneltilmesinde temel görüşleri bildir
mek üzere Millî İstihbarat Koordinasyon Kuru
lu (MİKK) kurulmuştur.
Kurul, MİT müsteşarının
Başkanlığında
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya
yardımcısı, MAH ve İstihbarat Başkanları, Ge
nelkurmay İstihbarat Başkanı veya yardımcısı,
bakanlıkların istihbarat hizmetleriyle görevlen
dirilmiş daire ve benzeri kurumlar başkanlariyle MİT müsteşarının çağıracağı kimselerden te
şekkül eder.
Kurul, en az üç ayda bir toplanır.
MtKK'in görev ve yetkileri ile çalışma esas
ları Başbakan tarafından onaylanacak bir tali
matta belirtilir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MİT mensuplarına tanınan hak ve yetkiler
MADDE 9. — Genel zabıtaya tanınmış olan
hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensupların
dan kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanıp Baş
bakan tarafından onaylanacak talimatta belirti
lir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Personel işleri
MADDE 10. — MİT'in personeli :
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hiz
metlilerden ;
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında
görevli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve
erlerden, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uy
gun görmesiyle :
c) Teşkilât tarafından özel görevler için ge
çici mahiyette çalıştırılacaklardan;
meydana gelir.
Bu personelin sicil amirliği MİT'çe yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alı
nan personelin bu görevlerde geçen hizmetleri

bir defa için kıta ve sicil yeri sayılır ve bölge
değişimleri ihtisas ve ihtiyaca göre teşkilât içe
risinde MİT'çe yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e
verilecek personelin her türlü istihkakları mev
cut hükümler dairesinde kendi bütçelerinden
ödenir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 12. — MİT Müsteşarı, Millî Gü
venlik Kurulunun göstereceği en az iki aday ara
sından Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının
onaması ile atanır.
Müsteşarlığa bir askerî şahıs atandığı tak
dirde bu şahıs görevi süresince Silâhlı Kuvvet
ler makamları tarafından bir denetim ve teftişe
tabi tutulamaz.
MİT Müsteşarı ve Yardımcısı ile MAH, İs
tihbarat, Psikolojik Savunma, İdari İşler Baş
kanları ve MİT fiilî kadrosuna dâhil 13 ncü
maddede unvanları yazılı memuriyetlerle uz
man müşavirler, uzman ve uzman yardımcılık
ları kadrolarına atananlar hakkında istisnai me
murluklara ait hükümler uygulanır.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Buyurun.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, Senato tarafından yapılan bütün
değişiklikler Geçici Komisyonca benimsenmiş
bulunmaktadır. Bendeniz Senato tarafından be
nimsenen bu maddelerden sadece önümüzdeki
12 nci maddenin Yüce Meclis tarafından benimsenmemesini istirham edeceğim ve bu yolda bir
de önerge vermiş bulunuyorum. Bunu yapar
ken müteessirim ve ziyadesiyle müteessirim.
Çünkü, tek bir maddenin Karma Komisyona
gönderilmesi neticesi yüce oylarınızla hâsıl olur
sa, kanunun yürürlüğe girmesinin gecikeceğin
den endişe edenler mevcuttur ve bu endişelerin
de bir dereceye kadar da haklıdırlar. Ancak
bendeniz sanıyorum ki, daha Yüce Senatodan
buraya gelecek olan ve muhtemelen Yüce Mec
lisin Senatonun üzerind: yaptığı bâzı değişikli
ği benimsemiyeceği Siyasi Partiler Kanunu, Se
çim Kanunundaki tadiller gibi önemli kanunlar
vardır ve bu kanunlar üzerinde muameleler ce-
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reyan ederken, eğer Yüce Heyetiniz bendenizin | atanır.» E n az iki aday, denmiş. Bu 30 aday da
olabilir faraza, çok farazî bir misal, iki aday da
bu konudaki mâruzâtımı makbul telâkki eder
olabilir.
İki aday gösterildiğini kabul edelim.
se, Karma Komisyon Millî İstihbarat Teşkilâtı
Başbakan MİT Müsteşarını, Millî Güvenlik Ku
Kanununun bu maddesi için kurulur, gereken
rulunun göstereceği bu iki aday arasından tâ
raporu hazırlar ve Yüce Meclise getirir ve zan
yin etmek mecburiyetindedir, başka birini ora
nediyorum, Yüce Meclis tatile girmeden önce
ya tâyin edemiyeeektir. Daha doğrusu inha ede
Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununun Resmî
cek, inhadan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı ile
Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi müm
beraber yapar bu tâyini pek tabiî olarak. İnha
kün olur.
edemiyecek. Şu halde Millî Güvenlik Kurulu bu
önümüzde duran mesele her hangi bir şekil
iki
adayı, yahut 10 adayı Başkana gösterirken
de aceleciliğe getirilecek meselelerden değildir.
yaptığı
şey, istişari bir mütalâa vermenin çok
Mevzuubahsolan husus şudur : «MİT Müsteşarı,
üstünde,
Başbakanın inha, Cumhurbaşkanının
Millî Güvenlik Kurulunun göstereceği en az iki
tâyin
yetkisini
tahdidetmek oluyor. Münhasıran
aday arasından, Başbakanın inhası ve Cumhur
istişari vazifeleri olan ve ancak istişari vazife
başkanının onaması ile atanır. Cumhuriyet Se
leri
olabilecek olan heyetlerin icra organının in
natosunun yaptığı değişiklik budur. Bu değişik
ha
ve
tâyin yetkisini her hangi bir suretle tahlik muhterem arkadaşlarım, benim naçiz kanaa
didedici
faaliyetlerde bulunmalarına bu Ana
timce, sarahaten Anayasanın 111 nci maddesine
yasa
ve
Anayasanın
temelinde yatan demokrasi
ve sadece 111 nci maddesine değil, bu Anayasa
prensipleri müsait değildir. («Bravo» sesleri.)
nın temelinde yatan prensiplere aykırıdır. Ana
Böyle bir emsal bu kanunla yaratıldığı takdir
yasanın 111 nci maddesi Millî Güvenlik Kuru
de,
yarın Genelkurmay Başkanından başlamak
lunun görevlerini tesbit eden 3 ncü fıkrasında
üzere
Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün yüksek
aynen şöyle demektedir : (Millî Güvenlik Kuru
ümerasının
aynı yoldan tâyini gibi bâzı kanun
lu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasın
hükümlerinin sevk edilmesi için de bir yol açıl
da ve koordinasyon sağlanmasında yardımcılık
mış olabilir. Öyle sanıyorum ki buna Türkiye'
etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar
de Silâhlı Kuvvetlerimiz dâhil, hiçbir kurum,
Kuruluna bildirir.)
hiçbir kişi, hele bu Parlâmento kabul edemez,
Görülüyor ki, Millî Güvenlik Kurulu, millî
kabul etmek mevkiinde olamaz.
güvenlik ile ilgili işlerde - ki, Millî İstihbarat
Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla mesele,
Teşkilâtının bütün işlerde millî güvenlik ile il
hadi çıksın sonra düzeltiriz denilebilecek mese
gisi olduğundan zerrece şüphe yoktur- bu işler
lelerden de değildir. Yüce Meclis yine Anayasa
de Bakanlar Kuruluna yardımcılık etmekle gö
gereğince Anayasa kurallariyle bağlıdır. Bir
revlidir. Yani diğer bir deyimle Millî Güvenlik
hususun Anayasaya aykırı olduğunu tesbit etti
Kurulu istişari bir kuruldur ve istişari olmak
ği anda Yüce Meclis her türlü gecikme ihtima
dışında hiçbir yetkiye ve göreve Millî Güvenlik
lini göze alarak onu düzeltmekle Anayasa gere
Kurulu sahibolamaz ve sahip kılınamaz. 111 nci
ğince mükelleftir. Yoksa vazifesini yapmamış
maddenin Anayasamızda bu şekilde tedvin edi
olur.
lişinin sebebi, millî güvenlik işlerinden dahi
parlömanter demokratik rejimde ancak Parlâ
Bu itibarla bendeniz bu maddenin benimsenmentoya karşı sorumlu kurulların nihai karar
memesini Yüce Heyetten istiyen bir önergeyi
yetkisine sahip kılınmasını gerektiren temel de
takdim etmiş bulunuyorum.
mokrasi prensibinden neş'et etmiştir. Aksini dü
Millet Meclisince daha önce bu konuda gö
şünmek, sivil idare prensibini, demokratik ida
rüşmeler olmuştu. Millet Meclisince kabul edi
reyi inkâr etmek demek olur.
len metin şudur : «Millî İstihbarat Teşkilâtı Müs
Şimdi biran için şu 12 nci maddenin Sena
teşarı Millî Güvenlik Kurulundan görüşüldük
toca tadil edilen ilk fıkrası üzerine dönelim :
ten sonra, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşka
«MİT Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunun
nının onaması ile atanır.» Görüşüldükten sonra.
göstereceği en az iki aday arasından Başbaka
Hiçbir tahdit salâhiyeti yok. Görüşecek, şu mu
nın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile
olsun, falanca mı olsun, feşmekânca mı olsun?
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Ama Başbakan muayyen adaylar arasından bi
risini seçmek mükellefiyetinde değil. Yahut hiç
kimseyi seçemeyinee tekrar Millî' Güvenlik Ku
ruluna müracaat edip, bana yeniden bir aday
gösterin, demek mükellefiyetinde de değil. Bu
başka türlü de yazılır. Millî Güvenlik Kurulu
na peşin olarak görüşme bakımından da bir mü
racaat yapılması zaruri görülmiyebilir. Ama
herhalde iki şık demokratiktir. Ya bu metin Mil
let Meclisi metninde olduğu tarzda; «MİT Müs
teşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten
sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının
onaması ile atanır.» diye yazılır veyahut daha
da kısa olarak; MİT Müsteşarı Başbakanın in
hası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır,
denir. Bu metinlerden bir İanesi, eğer yüce oy
larınız takririmi kabul edeme, sunulacak metni
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyo
nuna getirilmesini temenni ederim. iGetirldiği
zaman hangisinin uygun olduğu hususu yüce oy
larınızla bir neticeye bağlanır ve kanun da biran
önce yürürlüğe girer, fakat Anayasa ve demok
rasi prensiplerine uygun olarak yürürlüğe gi
rer.
11 ümıetlerimle. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Savacı.
SABAHATTİN SAVACI
(Gümüşane) —
Efendim, bendeniz Sayın Kırca'nm söyledikle
rine fazla bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız
şu hususu belirtmek için huzurunuzu işgal et
tim.
Bilhassa Yüksek Heyetinizin dikkatini çek
miştir, buradaki inha doğrudan doğruya tâyin
dir, ve bunu mütaakıp Başbakan tâyin eder. Bu
nun mânası da tasviptir, onaydır. Binaenaleyh
Başbakana aidolan yetki Senato metniyle doğ
rudan doğruya Güvenlik Kuruluna verilmiş olu
yor. Halbuki, Güvenlik Kurulu Anayasada ve
kendi özel kanununda istişari 'bir organ olarak
vazife gördüğüne göre, Anayasanın tesbit etmiş
olduğu mesuliyet ve salâhiyet sistemine bir istis
na teşkil etmektedir. Böyle bir istisna Anayasa
ya aykırı olacağı için metindeki böyle bir mad
denin benimsenmesine maddeten imkân yoktur.
Bu itibarla icranın salâhiyet ve mesuliyet sis
temine aykırı olan ve bu yönünden Anayasaya
aykırı olan Senato metnindeki maddenin benim sönmemesini, daha evvel Yüksek Huzurunuzda

uzun münakaşaları yapılan ve neticede bir kompromi ile bu maddenin meydana getirilmiş oldu
ğunu Yüksek Heyetiniz hatırlarlar. Bu itibarla
hangi yönden bakarsanız bakınız, (Başvekil Gü
venlik Kurulu ile görüşerek bu tâyini yapar)
keyfiyeti, Güvenlik Kurulunun istişari vasfına
uygun olarak bu metinde yerini de bulmuştur.
Yani Güvenlik Kurulunun istişari fonksiyonu
burada işlemektedir. Başbakan Güvenlik Kuru
lunun nokta i nazarını aldıktan sonra şüphesiz
bağlı değildi!'. Ancak onun noktai nazarını al
makta- istişari bir organ olarak her bakımdan
fayda vardır. Bu noktai nazarı aldıktan sonra
tâyinini yapacaktır. Salâhiyet ancak Başbakana
a idolmak lâzımgelir.
Bu noktadan, evvelki metnin, Millet Mecli
sinde kabul edilen metnin benimsenmesi bilhas
sa bu hizmetin işlemesi bakımından da mahzur
ları bertaraf edeceği mülâhazasiyle bu istikamet
te oyların kullanılmasını istirham ederim.
BAŞKAN — Sayın Sarısözen?
(Vazgeçti
sesleri) Sayın Bağcıoğlu?
(Vazgeçti sesleri)
Başka söz isi iyen? Yok. İki tane önerge vardır.
Okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
MİT tasarısının Cumhuriyet Senatosunca
değiştirilen 12 nci maddesi Anayasa ile bağdaşa
maz. Bu sebeple mezkûr maddenin benimsenmemesini arz ve teklif ederim.
Sivas
Güner Sarısözen
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosunca kaıbul edilen metin
Anayasaya aykırı olduğundan 12 nci maddenin
benimsennıemesini arz ve teklif ederim.
1 stanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Bu iki önerge de Cumhuriyet
Senatosunca yapılmış olan değişikliğin komis
yonca benimsenmesinin yerindi1 olmadığını ve
benimsememeyi tavsiye edev. Ayrıca oya sunulnııyacaktır.
12 IH4 maddedeki Komisyonun benimseme
hususu oya sunulacaktır. Benimsenmemesi ha
linde bu takrir ile istenilen şey yerine gelmiş
olacaktır.
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Şimdi 12 nci maddede komisyonumuzun be
nimsediği değişikliği oyunuza sunuyorum. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Benim
seme reddedilmiştir.
MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna dâhil
memuriyetlerden Emniyet Müfettiş Yardımcı
ları, Emniyet Müfettişleri, Emniyet Başmüfet
tişleri, Emniyet Grup Şefleri ile daha yukarı
derecelere alınacakların yüksek öğrenim görmüş
olmaları şarttır.
Bunların, Devlet memurlarında aranılan ge
nel ve özel şartları haiz olmaları da lâzımdır.
Birinci fıkrada yazılı personelde aranılacak
diğer nitelikler, talimatta belirtilir.
BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi Kabul edenler... Et
miyenler... Benimseme kabul edilmiştir.
MADDE 14. — MİT kadrosuna dâhil memur
ve hizmetliler 4367 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (B) fıkrası hükümlerinden; aylıklı me
murlar 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile
6564 sayılı Kanun hükümlerinden ve bunlardan
emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları
ile dedektifler ayrıca 5434 sayılı Kanunun 32
nci maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydala
nırlar.
BAŞKAN — Değişikliği komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Daimî görevle dış memleket
lerde bulunan memurların aylıkları 4991 sayılı
Kanun hükümleri gereğince ödenir.
Bu memurlar yurt dışında bulundukları sü
rece 18, 20 ve 21 nci maddelerle MİT mensupla
rına tanınan haklardan istifade edemezler.
BAŞKAN — Değişikliği komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MİT memurlarının ödenekleri
MADDE 18. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelde yazılı memuriyetlerden, MİT Müsteşa
rına kadro aylığının % 60 ı ve diğerlerine de
kadro aylıklarının % 50 si tutarında ödenek ve
rilir.
MİT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurlara
ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen miktarlarda
ödenek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin
miktarında kadro aylıkları ve bulundukları me-

muriyet kadrosundan aşağı derecede aylık alan
lar için aldıkları aylık derecesi esas tutulur.
Bu ödeneklerin ödenmesinde 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile
ilgili değişikliği cetvelleriyle birlikte benimse
miştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ödeneklerin ödeme şekli
MADDE 19. — MİT memurlarına verilecek
ödenekler ay başlarında ve aylıklariyle birlikte
ödenir.
ödeneğe hak veren bir göreve atananların
ödenekleri, göreve başlayış tarihinden sonra ge
len ay başından sonra verilir ve bu görevden
ayrılanların ay sonuna kadar olan ödenekleri ge
ri alınmaz.
MİT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurların
ödenekleri terfi ettikleri tarihten sonra gelen ay
başından itibaren verilir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
MİT hizmetlilerinin tazminatları
MADDE 20. — MÎT kadrosuna dâhil hizmet
lilere MİT Müsteşarının onaylıyacağı talimatla
ücretlerine ilâveten ayda 100 - 250 lira arasında
tazminat verilir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
MİT mensuplarına verilecek görev ödeneği
MADDE 21. — MİT mensuplarına görevleri
nin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere
MİT Müsteşarının teklifi ve Başbakanın onay
lıyacağı bir talimatla tâyin olunacak miktarlar
da görev ödeneği verilir
MİT teşkilâtında görev alanlar da bu öde
nekten faydalanırlar.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edümiştir.
MADDE 22. — MİT mensuplarından görev
leri sırasında yaralanan veya hastalananların
yurt dışında tedavileri yaptırılabilir.
Bunlardan daimî maluliyete uğrıyanlara ve
ya ölenlerin dul ve yetimlerine veya muhtaç ana
ve babalarına veya bakmakla mükellef olduğu
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MADDE 27. — MİT'e gelen araç, gereç ve
kız ve erkek kardeşlerine kesintisiz ve on bin li
yedek parçalar Bakanlar Kurulu karariyle her
radan az olmamak üzere tazminat verilir.
türlü gümrük vergi ve resimleriyle, Damga res
Başarılı hizmet ifa edip MİT'le ilişiği kesi
mi, hare ve belediye hissesinden muaftır.
lenlere de takdir edilecek miktarlar üzerinden
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
tazminat verilebilir.
nimsemiştir.
Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
Tedavi ve tazminata ait işlemler, MİT Müs
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
teşarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
tesbit edilecek esaslarda belirtilir.
Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
MADDE 28. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiveya savaş halinin ilânında, MİT'in Silâhlı Kuv
yenler... Kabul edilmiştir.
ı vetler Komutanlığı ve diğer Devlet kurumlariyMADDE 23. — MİT kadrosuna dâhil aylıklı
le olan münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun
memurlardan, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
(MGK) istişari mütalâası alındıktan sonra Ba
lenler dışında, talimatta yazılı yabancı dilleri
kanlar Kurulunca kabul olunacak özel talimatla
üniversitece gönderilecek veya bilim dilleri dışın
düzenlenir. Bu hallerde MİT için bütçeye konu
daki dilleri MİT'çe gösterilecek mümeyyizin ka
lan ödenek hakkında Muhasebei Umumiye Ka
tılacağı komisyon huzurunda yapılacak sınavla
nununun 58 nci maddesi hükümleri uygulanır.
bildikleri belli olanlar hakkında 3656 sayılı Ka
Birinci fıkrada yazılı hallerde gerekli görüle
nun hükümleri uygulanır.
cek munzam personel, her türlü teknik araç ve
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
gereçler, akar yakıt, silâh, savaş gereci, donatım
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmive yiyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî
yenler... Kabul edilmiştir.
Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve daireler
MADDE 24. — MİT, özel görevleri için üni
le MİT arasında önceden hazırlanacak plânlarla
versite, yüksek okul ve yurt dışında öğrenci oku
belli edilir.
tabilir. Bu öğrencilerin seçimi ile ilgili hususlar
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
Başbakanca onaylanacak bir talimatta gösterilir.
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... EtmiÇeşitli hükümler
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 29. — MİT müsteşar veya yardım
cısının başkanlığı altında MAH, İstihbarat, Psi
MADDE 25. — MİT mensubu olup da bu
kolojik Savunma, İdari İşler ve Teftiş Kurulu
kanunun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasına göre
başkanları ile hukuk müşavirlerinden kurulu bir
çalıştırılacaklardan sonradan emekliliğe tabi bir
disiplin komisyonu teşkil olunur.
göreve atananların, özel görevlerde geçici mahi
Bu komisyon, başkan ve üyeleri dışında teş
yette çalıştıkları hizmetlerde geçen sürelerinden
kilât kadrosuna dâhil bulunan her derecedeki
en çok 10 yılı, 5434 sayılı Kanuna göre borçlan
memurlar için, disiplin cezası bakımından Ba
mak suretiyle emekliliklerinden sayılır.
kanlıklar İnzibat Komisyonu yetkisine sahiptir.
Bunların borçlanmaları emekliliğe tabi mük
tesep hak dereceleri üzerinden yapılır.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
MADDE 30. — 9 . 3 . 1954 günlü ve 6330
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
sayılı Başbakanlık teşkilâtı hakkındaki Kanu
MADDE 26. — MİT'in ihtiyacı olan her tür
nun 1 nci maddesindeki (Millî Emniyet Hizmet
lü teknik araç, gereç ve yedek parçalarının it
leri Eeisi ve) ibaresi ve aynı kanunun 2 nci mad
halinde Millî Savunma Bakanlığının bağlı ol
desiyle 23 . 11 . 1960 gün ve 136 sayılı Kanun
duğu işlem uygulanır.
la, 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin
Başbakanlık kısmına eklenen kadrolardan Millî
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
Emniyet
Hizmetleri Reisine ait 1 nci dereceden
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
2 000 lira aylıklı kadro ile 3 ncü dereceden 1 500
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
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lira aylıklı isimsiz kadro ve aynı cetvelin Emni
yet Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı
cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren çıkartılmış ve ay
nı cetvelin Başbakanlık kısmına ilişik (2) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği cetvelleriyle birlikte benimsemiştir. Benimsemeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MİT mensubunun tarifi
MADDE 31. — MİT mensubu, bu kanun ve
ya bu kanuna göre çıkartılmış talimatlarda ya
zılı ödevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş
kimsedir.
BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mı tarihinde Başbakanlık, Millî Savunma Ba
kanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola
rında bulunup da Millî Emniyet hizmetlerinde
çalışanlardan başarılı hizmetleri sicilleriyle
sabit olanlar, 13 ncü maddedeki şartlar aran
maksızın bir defaya mahsus olmak üzere Emni
yet Müfettiş ve Emniyet Müfettiş Yardımcılık
larına atanabilirler.
BAŞKAN — Değişikliği komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Ba
kanlığı fiilî kadrosunun (D) cetvelinde bulunan
hizmetlilerden MAH hizmetlerinde çalışanlar
dan gerekli görülenlerin istihdamlarına devam
olunur. İstihdamları sona erinceye kadar her
türlü istihkaklarını Millî Savunma Bakanlığı
bütçesinden alırlar.
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (D)
cetvelinde bulunan ve Millî Emniyet hizmetle
rinde çalıştırılanlar da bu kanunun 20 ve 21 nci
maddeleri hükümlerinden faydalanırlar.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — MİT mensubu olup
da bu kanunun yürürlüğünden önce emekliye
tabi görevlere atanmış olanlar hakkında bu ka
nunun 25 nci maddesi hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyonumuz be-

nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 30 ncu
maddesi gereğince kaldırılan kadrolardan isim
siz kadro ile (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar 7 nci madde gereğince alınacak kadrolar
meriyet mevkiine girinceye kadar yürürlükte ka
lır.
Bu kadrolarda çalıştırılacaklar da bu kanu
nun 18 ve 21 nci maddeleri hükümlerinden fay
dalandırılırlar.
BAŞKAN — .Değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Benimseme kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Başbakanlık, Millî Savunma
Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün (D)
cetveli kadrolarında en az beş yıl çalışmış, yük
sek öğrenim görmüş ve iyi sicil almış olanlardan
MİT'in aylıklı kadrolarına geçirilmeleri uygun
görülenlerin, bu hizmetlerde geçen sürelerinin
her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle 3656
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince alabi
lecekleri dereceye atanmaları caizdir.
Bu suretle atananların artan süreleri atan
dıkları derecede sayılır.
BAŞKAN — Komisyonumuzca değişiklik be
nimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğünden önce aylıklı görevlere atanmış bulu
nanlardan geçici 6 nci maddede yazılı nitelikleri
haiz olanlar da bu madde hükmünden faydala
nırlar.
BAŞKAN — Değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsenmeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Aded ve unvanları
ve dereceleri kanun sonuna ekli cetvelde bildiri
len kadrolar (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 32. — Bu kanunun malî hükümleri
yayımı tarihini takibeden ay sonundan itibaren,
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici birinci maddeyi Anayasa Komisyonu
kaldırmıştır. Geçici ikinci madde geçici birinci
madde olarak teklif edilmektedir. Şimdi bu geçi
ci ikinci maddeyi okutuyorum.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait hesap ve iş
lemlerin denetiminde ve yargılanmasında eski hü
kümler uygulanır.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Okunan metni geçici 1 nci madde
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların bu ka
nunla gösterilen esaslara göre kuruluşu tarihine
kadar toplanmalarında 2514 sayılı Kanunun bu
konuya ilişkin hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Okunan bu metni geçici 2 nci madde
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sayıştayda görevli başkan ve
üyelere savcı ve genel sekreter yeniden seçim ve
atanma işlemine lüzum kalmadan bu kanunla ka
bul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar.
Bunların eski derecelerde geçen müddetleri
yeni derecelerinde geçmiş sayılır.
Müktesep hakları olan aylıktan daha az bir
aylıkla denetçi yardımcılığına atananlarla (35)
lira aylıklı denetçi yardımcılığına atananların
yeterlik sınavını verinceye kadar denetçi yardım
cılığı kadrolarında geçirdikleri üç yıldan fazla
süreleri halen bulundukları barem derecelerinde
geçen terfi sürelerine ve artanı da mütaakıp de
recedeki terfi sürelerine eklenir.
Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık iste
minde bulunulamaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Okunan metni geçici 3 ncü madde ola
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Değişikliği komisyon benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 33. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Değişikliği Komisyon benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Heyeti
Umumiyenizce benimsenmemiş olan 12 nci mad
de dışında kalan hükümler kesinleşmiştir. 12 nci
maddede komisyonumuzca değişikliği benimsen
mekle beraber Yüksek Heyetiniz buna iştirak
etmediğinden Karma Komisyon teşkili gerek
mektedir. Bir önerge ile Karma Komisyonun her
iki Meclisten üçer kişi ve raporu müzakereye
esas alan komisyonlardan ayrı olarak seçilmesi
istenmektedir. Bu önergeyi okutacağım.
Yüksek Başkanlığa
MİT tasarısının Cumhuriyet Senatosu ile
Millet Meclisi arasında ihtilaflı olan maddesini
incelemek üzere kurulacak T. B. M. M. Karma
Komisyonunun, her iki Mecliste raporu görüş
melere esas olan komisyonlarca kendi üyeleri,
arasından seçilecek üçer üyeden kurulmasını arz
ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Balıkesir
Süreyya Koç
BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun
mütalâası
(2/532)
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nci ek)
BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın.
107 nci maddede kalmıştık, 107 nci maddeyi
okutuyorum.
MADDE 107. — Sivil ve askerî âmirlerle
daire üstleri, yönetimleri altındaki saymanların
hesaplarını kanunla belirtilen süreler içinde
tam ve noksansız olarak hazırlayıp hazırlama
dıklarını izlemek, inceleme görevi ile mahalline
gelen Sayıştay denetçilerine gereken yardım
ve kolaylığı sağlamak ve işin selâmeti ile il
gili tedbirleri almakla zorunludurlar.

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşlarında görevli
bulunan meslek ve yönetim mensupları, yeni bir
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atanma işlemine lüzum kalmaksızın bağlı (1) sa
yılı cetveldeki derecelerden kazanılmış unvanla
rına uygun olanlara atanmış sayılırlar ve aylık
ve ödeneklerinin ödenmesinde işe başlama kaydı
aranmaz.
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Okunan met
ni geçici 4 ncü madde olarak oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna dâhil kad
rolarda çalışanların her türlü kazanılmış hakları
saklıdır.
8 nci maddede sayılan savcı yardımcılıkla
rına bu kanunun yayımı gününden başlıyarak
beş yıl içinde yüksek eğitim görmüş istekli bu
lunmazsa, lise tahsili üzerine maliye kursunu
bitirmiş olanlardan Maliye Bakanlığı Kuruluş
Kanununa bağlı kadrolarda, taşrada müdür
lük, kontrol memurluğu, merkezde kontrolör
lük, şube müdürlüğü veya eşit işlerde on yıl
süreli görev almış bulunanlar atanabilirler.
BAŞKAN — Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, Sa
yın İlyas Seçkin, Sayın Ali Rıza Uzuner geçici
6 ncı madde ile ilgili önerge vermişlerdir. Bu es
ki 6 ncı madde mi iSayın Ağanoğlu? önergemiz
Geçici Komisyon metninin 6 nıcı maddesi yani
şiımdi okunan ımaddedir.
ALİ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Şimdi önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının 2514
sayılı Divanı Muhasebat Kanun hükümlerine gö
re Sayıştaya intisabetmiş olup halen Sayıştay
kuruluşunda görevli olanların, adı edilen kanunla
tanınmış haklarını mahfuz tutmak gayesiyle dü
zenlenmiş bulunduğu gerekçesinden anlaşılmak
tadır.
Ancak fıkrada (Sayıştay kuruluşuna dâhil
kadrolarda çalışanların her türlü kazanılmış hak
ları saklıdır.) hükmünde kazanılmış hak deyimin
çeşitli yorumlara sebebiyet vereceği ve 2514 sayı
lı Kanunun sözü edilenlere tanıdığı hakların ka
zanılmış hak gibi kabul edilip edilmiyeceği tered
düdü mucibolacağmdan ve maddedeki kazanılmış
haklardan kasdm 2514 sayılı Kanunun tanıdığı
haklar olduğu gerekçedeki açıklamadan anlaşıl
mış olmakla maddeye daha açıklık vermek için
geçici 6 ncı maddenin birinci fırkasından her

türlü kazanılmış hakları saklıdır ibaresi çıkartı
larak 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Ka
nunla tanınmış haklar ibaresinin konmasını ve
bu fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilerek bi
rinci fıkra olarak kabulünü arz ve teklif ederim.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayış
tay kuruluşuna dâhil kadrolarda çalışanların,
16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Kanunla
tanınmış hakları saklıdır.
Trabzon
Ali Şakir Ağanoğlu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, SayınUzuner ve Sayın Seçkin tarafından verilmiş öner
geler de esbabı mucibeleri itibariyle tamamen ay
nıdır. Ayrıca okunmasına lüzum görüyor musu
nuz Sayın Uzuner?
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon)
yok efendim.

— Lüzum

BAŞKAN — Sadece, sizin önergenizde ilâve
madde teklifi olarak, tanınmış haklar saklıdır, de
dikten sonra.
«Halen Maliye Bakanlığı teşkilâtında ve Ma
liye Bakanlığınca atanan malî vazifelerde çalışan
ve 90 lira kadro aylığını müktesep hak olarak al
mış olan yüksek okul mezunları da bir defaya
mahsus olmak üzere üye seçilebilirler.» ilâvesi
vardır. Sayın İlyas Seçkin'in önergesinde de aynı
ilâve vardır. Onun için Sayın Seçkin ve Sayın
Uzuner'in önergeleri daha aykırı olmaları hase
biyle onu oya sunacağım. Kabulü halinde Sayın
Ali Şakir Ağanoğlu'nun önergesi de kabul edil
miş olacaktır. Komisyon da katıldıklarını beyan
ediyor.
Bu,önergelerin üçünü birden oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Sayın Sözcü, bir fıkra olarak mı ilâve edile
cek?
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OOıŞKUN KIRCA (tstanlbul) — Efendim, Sayın
Uzunerln önergesini tedvin «derken kanaatimiz
ce eğer iki fıkna halinde yazmışlarsa bunu tefe
fıkra haline getirmeyi istirham ederim. Böylelik
le bütün önergeler birden birinci fıkra yerini al
mış olacaktır.
BAŞKAN — İstiyorsanız tanzim için önerge
leri verelim.
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım bu
şifahi beyanım kifayet etmiyor mu?
BAŞKAN — Bizce kifayet ediyor..
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Tamam efendim.
BAŞKAN — Şu halde biraz evvel kabul edil
miş olan ve 1 nci fıkra olarak tanzim edilmesi is
tenen önergedeki ibarelerle birlikte geçici 6 ncı
maddeyi geçici 5 nci madde olarak oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
GEÇİCİ MADDE 7. — 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki
hükümlere
göre bağlanmış olan ve genel,
katma ve özel bütçelerden ödenmekte bulunan
emekli, dul ve yetim, vazife malûllüğü, âdi
malûllük, vatani hizmet aylıklariyle 5434 sayılı
Kanunun geçici 42 nci maddesi yoliyle veya
1 . 1 . 1950 tarihinden evvel tasfiye edilmiş
olup da sonradan çeşitli kanunlarla yeniden
bağlanan veya bağlanacak olan emekli, dul ve
yetim aylıklarının tahsis ve düzeltme işlemleri
nin inceleme ve tesciline Sayıştayca devam
edilir.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Efendim geçici mad
de 7, bizim Anayasa Komisyonunun değişiklik
metnidir.
BAŞKAN — Okunan metin Geçici Komis
yonun yedinci maddesidir, Anayasa Komisyo
nunun altıncı maddesi olarak oya sunuyorum.
Bu okunan metni geçici altıncı madde olarak
oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun gereğince
düzenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik ve ge
nelgeler, işbu kanunun yayınlanması tarihin
den başlıyarak üç yıl içinde yürürlüğe girecek
şekilde hazırlanır.
BAŞKAN — M a d d e hakkında söz istiyen?..
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasanın 116 ncı
maddesi gereğince il özel idareleriyle belediye
lerin malî işlemlerinin denetlenmesine dair Ka
nun yürürlüğe girinceye kadar, 16 Haziran 1934
tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu

ve bu kanuna ek kanunların il- özel idareleri ve
belediyelere ait hükümleri, iş bu kanunda il özel
idareleri ve belediyelerle ilgili olarak sevk edil
miş hükümlere aykırı olmamak kaydiyle yürür
lükte kalır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi yeni geçici bir madde teklifi vardır,
9 ncıı madde olarak teklif edilmektedir, buna
ait verilen önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki maddenin metne geçici 9 ncu mad
de olarak eklenmesini arz ve talebederiz.
Geçici madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe
girmesinden önce başlamış olan tazmin ve zim
metlere ait takibat işlemlerine eski hükümlere
göre devam olunur.
Anayasa Komisyonu
Geçici Komisyon
Sözcüsü
Sözcüsü
İstanbul
Sinop
Coşkun Kırca
Mustafa Kaptan
BAŞKAN — Bir madde teklifi daha vardır.
Yüksek Başkanlığa
Kabul olunan yeni kadrolara göre 5 daire
reisi 23 üyenin seçilmesi gerekmektedir. Seçim
usullerine göre Sayıştay Genel Kurulunca boş
üyeliğin1 2' katı adayım seçilmesi, buna na
zaran 10 daire başkanlığı 46 da üyelik i'çhı
aday tesbiti icabetmektedir. Bu
adaylar
dan üçte biri Maliye Bakanlığı
kurulu
şunda görevli olanlardan., üçte ikisi Sayış
tay meslek mensuplarından olacaktır. Gerek
Sayıştay kuruluşunda gerek Maliye Bakanlığı
kuruluşunda üye adayı olabilecek nitelikte yukardaki sayıyı dolduracak kadar eleman mev
cut değildir. Ayrıca Sayıştay Genel Kurulunca,
üye olmak üzere müracaat edenlerin 4 ncü mad
dede oranın niteliklerinin dışındaki nitelikle
rinin incelenmesi ve oranması mümkün olmıyacak her müracaat edenin üye adayı gösterilme
si gibi bir zorunluk doğacaktır ki, bu Sayıştay
Genel Kuruluna aday seçme yolunda verilen
yetkinin gayesine uygun düşmiyecektir. .
Bu bakımdan' mükteseplerinin yukarısmdaki
kadrolara mümtazen tâyin edilerek başdenetçilik, raportörlük, uzman denetçilik gibi görev
lerde çalışanlarla bu derecedeki Maliye Bakan-
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lığı kurııluşundaki görevlerde çalışanların illâ
seçimlerde kadro aylıkalrmın kazanılmış hak
olarak alman kaydmm -uygulanmaması ve bu
suretle daha genç ve ehliyetli elemanlarını Sa
yıştay heyetine girmesini teminen ekli metin
düzenlenmiştir.
Geçici 9 ncu madde olarak kabulünü arz ve
teklif ederim.
İstanbul
Nurettin Bulak
Geçici madde 9. — Bu kanun gereğince ya
pılacak ilk seçimlerde 4 ncü maddenin C ben
dinde yazılı 4 ncü derecede kadro aylığını ka
zanılmış hak olarak almış olmak kaydiyl'e her
hangi bir derece Maliye Bakanlığı teşkilâ
tına dâhil görevlerde 3 yıl çalışmış olanlar için
bu hizmeti 4 ncü derecede yapmış olmak kaydı
aranmaz.
BAŞKAN — Bunlar birbirinden ayrı şey
ler. Komisyon teknik bakımdan bu iki metin
den hangisinin daha önde numara almasını uy
gun görüyor?
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İtsanbul) — Kendi metninin
9 ncu geçici maddesi Diğer metne katılmıyo
ruz.
BAŞKAN — Birinci defa okuduğumuz ve
komisyon sözcüleri tarafından verilmiş olan
yeni bir geçici 9 ncu madde teklifine ait öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu önerge ile kabul ettiğimiz metni geçici
9 ncu madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi okunmuş olan ve Sayın Nurettin Bu
lak arkadaşımıza ait bulunan önergeyle de y©ni geçici bir madde teklif edilmektedir. Ko
misyon da bu teklife iştirak ediyor. Bu teklifi
oyunuza sunuyorum. Kabul edener... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilen bu metni geçici 10 ncu madde
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir.
2 önerge daha verilmiştir.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — İçtüzüğün 109 ncu
maddesi gereğince bâzı önergelerimiz vardır.
BAŞKAN — Bunlar geçici madde teklifi.

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Hâlâ geçici madde
mi? Peki efendim.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı
daki geçici maddenin ekelnmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla.
Samsun
Samsun
llyas Kılıç
Nurettin Ceritoğlu
Geçici madde — 5 nci maddede sözü edilen
tazminatlar 1964 - 1965 malî yılında (Hizmetler
ücreti) tertibinden ödenir.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sayıştay Kanununun
3 ncü maddesi gereğince genel olarak Sayıştay
Başkan ve üyeliklerine seçilebilmek için hukuk,
Siyasal Bilgiler, İktisat fakülteleri ile İktisadi
ve Ticari İlimler akademilerinden veya öğre
tim itibariyle denklilikleri Millî Eğitim Bakan
lığınca onanmış olanların seçilebileceği kabul
edilmektedir.
Halen yürürükte olan 2514 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinde Sayıştay üyelikelrine seçile
bilmek için tahsil yönünden yüksek mektep
mezunu olmak kâfi idi.
Menşei yukarda sayılan fakülte ve akade
milerden başka olup Maliye Bakanlığına intisabeden ve bu meslekte istenilen vasıf ve dere
ceye yükeslmiş olanların yeni kabul edilen
madde ile Sayıştaya üye seçilmek hakkını kay
betmiş olacaklarından iktisabedilmiş bir hak
kın geri alınması suretiyle mağdur edilmiş ola
caklardır. Bunların mağduriyetlerine yer ver
memek ve kazanılmış haklarını korumak mak
sadı ile Sayıştaya üye seçilmek haklarının ta
nınması için bir takrirle teklif edilmiş olan ge
çici 20 nci maddeye aşağıdaki fıkranın da ek
lenmesini arz ve teklif ederiz.
Balıkesir '
Cevat Kanbulat
Balıkesir
Kaya Bulut

Antalya
Nazmi Kerimoğlu
Balıkesir
Ahmet İhsan Kırımlı

Fıkra : Halen Maliye teşkilâtında veya Ma
liye Bakanlığınca atanan vazifelerde çalışan ve
90 lira kadro aylığını 3 yıl almış olan diğer fa
külte mezunları da bir defaya mahsus olmak
üzere Başkanlık ve üyeliklere seçilebilirler.
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Yüksek Başkanlığa
Bu kanunla Sayıştaya 4 daire eklenmiş ve
bu ekleme ile münhaller de göz önüne alındığı
takdirde ilk seçimlerde 29 elemana ve seçim
esaslarına göre de bunun iki misli olan 58 adaya
ihtiyaç bulunmaktadır.
Yapılan incelemede birkaç yıl sonra dahi ve
vasıfta bu miktar elemanın sağl'amamıyacağı
anlaşılmış olduğundan bu geçici maddeye lüzum
hâsıl olmuştur.
Trabzon
Maraş
Ekrem Dikmen
Kemal Bağcıoğlu
Geçici madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra yapılacak ilk seçimlerde
4 mcü maddenin (C) bendinde yazılı 4 ncü de
rece kadro maaşını kazanılmış hak olarak al
mış olmak kaydı ile Maliye Bakanlığı kurulu
şuna dâhil görevlerde en az 3 yıl hizmet etmiş
olmak kaydı aranmaz.
Sayıştay kanun tasarısının geçici maddele
rine ilâve edilecek madde :
Madde 9. — Şube müdürlüğünde üç sene
bulunmuş olanlar da bu kanunla denetçilere ta
nınmış olan haklardan faydalanırlar.
Gerekçesi : Şube müdürleri; Sayıştay Baş
kanı, Genel Sekreter, Daire başkanları, rapor
törler ve denetçilerle daimî temas ve işbirliği
yapmak suretiyle bütün işleri düzenlemek ve
maiyetindeki müdür yardımcıları ile memurla
rın işlerini kontrol etmek gibi önemli ve sorum
lu görevleri göstermektedirler.
Bu itibarla, gerek müdürlük mevkiine ge
linceye kadar geçirdiği çeşitli hizmetler dolayısiyle ve gerekse Sayıştayda en az üç sene fii
len şube müdürlüğünde bulunmuş olmaları1 ha
sebiyle, tecrübe ve yeterlik bakımından denet
çilerle aynı seviyede bilgi sahibi olacakların
dan, bunların da denetçilere tanınan bütün hak
lardan faydalandırılmalarının personeli teşvik
edici mahiyette ve yerinde olacağı düşünülmüş
tür.
(Tasarıya yeni konulacak madde)
Geçici madde 10. — Sayıştayım daire ve ge
nel kurul kararları, üç ayda bir Sayıştayca çı
kartılacak bir dergide yayınlanır. Bu dergiler
ilgili daire ve saymanlıklara gönderilir.
Gerekçesi : Saymanlıkların uyarılması ve
inceleme esnasında raslanan hataların önlen-
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mesi bakımından, Sayıştayım Genel Kurul ve
daire kararlarının gizlilikten kurtarılarak, Sa
yıştayım1 grup ve şubelerine dağıtılmakla bera
ber bütün saymanlıklara da gönderilmesi zaru
ri ve faydalı bulunmaktadır. Esasen bu konuya
bütçe müzakerelerinde de temas edilerek üze
rinde ısrarla durulduğundan, tasarıya bu husu
su belirten bir maddenin konulması yerinde gö
rülmüştür.
Erzurum
Nihat Diler
BAŞKAN — Komisyon bu önergeleri tetkik
etmek için almak istiyor mu?
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Kâfi derecede malû
matımız oldu, okunduğu sırada iştirak edip etme
diğimizi söyleriz.
BAŞKAN — Şimdi, evvelâ en sonra okunan
Nihat Diler arkadaşımıza aidolan bir geçici mad
de teklifi vardır. Bumun metni şu, teklifim met
ni şudur: «Geçici madde: Sayıştaym daire ve ge
nel kurul kararları üç ayda bir Sayıştayca çıkar
tılacak bir dergide yayınlanır. Bu dergiler ilgili
•daire ve saymanlıklara gönderilir.» Teklif budur.
Bunu teklif ediyor.
Bu geçici maddeden ayrıca yime Sayın Nihat
Diler (Şube Müdürlüğümde üç seme bulummuş
olanların da bu kanumla demetçilere tanınmış olan
haklardan faydalanırlar.) diyor. İki ayrı teklif
var, iki ayrı takrirde söylenmiş.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, daha ön
ce kabul edilem bir madde Sayıştay Gemel Kurul
ve daire kararlarımdan hangilerimin Resmî Gaze
tede yayımlanması gerektiği sarahaten zikredil
miştir. Bu durumda buna lüzum yoktur. Sayış
tay ayrıca bu kararlardan bir kısmını dergi ha
linde toplamak istiyorsa Sayıştayı bunu yapmak
tan ömliyem zaten bir hüküm mevcut değildir.
Bu itibarla bir mecburiyet vaz'edilirse böyle bir
dergide hiçbir suretle yayınlanmasına lüzum olmıyan ve çok kere başka prensip kararlarının
tekrarı veya tatbikatı mahiyetinde bulunan ka
rarlar da yer alacağından lüzum görmemekteyiz.
Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyom buma katılmıyor.
Önergede ifade edilen metni oyumuza sumuyorum.
Kabul edemler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir.
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Diğer bir madde teklifi daha vardır. Şube
müdürlüğünde 3 sene bulunmuş olanlar da bu ka
nunla denetçilere tanınmış olan haklardan fay
dalanırlar diyor. Komisyon buna katılıyor mu?
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Buna sureti katiyede katılamıyoruz. Şube müdürlerine böyle bir hak
tanıyıp Sayıştay üyesi olma imkânını vermek Sayıştaym ciddiyetiyle bağdaşır bir teklif değildir.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.

Son olarak Nurettin Ceritoğlu ve Ilyas Kı
lıç arkadaşlarımızın teklifi vardır. Bunda da 5
nci maddede sözü edilen tazminatların 1964 1965 malî yılında hizmetliler ücreti tertibinden
ödenir diye teklif ediyorlar.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım,
mahiyeti ve muhtevası itibariyle bu takrir Büt
çe Kanununda yer alabilecek bir hüküm sevk
etmektedir. Bu itibarla Anayasanın 92 ve 94
ncü maddeleri muvacehesinde Komisyon katılamamaktadır.

Ekrem Dikmen ve Kemal Bağcıoğlu'nun bir
geçici madde teklifleri vardır: (Bu kanun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimlerde
4 ncü maddenin (C) bendinde yazılı 4 ncü dere
ce kadro maaşını kazanılmış hak olarak almış ol
mak kaydiyle Maliye Bakanlığı kuruluş kadrosu
na dâhil görevlerde 3 yıl hizmet etmiş olmak kay
dı aranmaz.) diyer. Bu hususta komisyon ne di
yor?
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Bu husus biraz ev
vel kabul edilen geçici 10 ncu maddede aynen
yer almaktadır, bu itibarla oylanması zait olur
kanısındayım.

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir.
'
Şimdi geçici maddeler bitti, 2 yürürlük mad
desi kaldı.

BAŞKAN — Bâzı değişiklikler var. Bu se
beple biz kendileri de burada bulunmadıkları için
iltihakları mevzuubahsolamaz. Komisyonlar ka
tılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Ahmet İhsan Kırımlı, Nazmi Kerimoğlu, Cevat Kanbulatt ve Kaya Bulut arkadaşlarımızın
teklif ettikleri metin de (Halen Maliye teşkilâtın
da veya Maliye Bakanlığınca atanan malî vazife
lerde çalışan ve 90 lira kadro aylığını üç sene al
mış olan diğer fakülte mezunları da bir defaya
mahsus olmak üzere başkanlık ve üyeliklere seçi
lebilir.) diyor.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Sayın Başkanım, bi
raz evvel kabul edilen geçici beşinci maddenin
ikinci fıkrasiyle bu mesele halledilmiştir. Bu iti
barla yeni bir husus, yeni bir ibare ihtiva etse
dahi katılamıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Sayın Başkanım
içtüzüğün 109 ncu maddesine göre verilmiş bâ
zı önergelerimiz var. («Yürürlükten sonra» ses
leri) Hakkınız var, özür dilerim.
BAŞKAN — Şimdi 108 nci maddeyi okutu
yorum.
MADDE 108. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 109. — Bu kanunu Türkiye Büyük
Millet Meclisi yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi Komisyon içtüzüğün 109 ncu maddesi
gereğince bâzı maddelerde tashihat yapılmasını
istiyor. Bunları sırasiyle okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
2 nci maddede yapılan tadil muvacehesinde
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini, İç
tüzüğün 109 ncu maddesi gereğince arz ve tek
lif ederiz.
Geçici Komisyon
adına
Nevşehir
Ramazan Demirsoy

Anayasa Komisyonu
Sözcüsü
istanbul
Coşkun Kırca

î - Daireler
Madde 14. — Bir başkan ve dört üyeden ku
rulu daireler birer hesap mahkemesidir. Bir baş-
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kan ve iki üyeden kurulan daire heyeti hükme j vardır. Temyiz Kurulunun teşkiline mütaallik
önerge veren arkadaşlarımız her halde maddeleri
yetkilidir.
karşılaştırıp bu hususu unutmuş olacaklar. An
Daireler :
cak takdir zatıâlinize aittir. Israr etmiyorum
a) Sorumluların hesaplarını ilgili kanunla
efendim.
ra göre inceleyip yargıhyarak haklarında beraet
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca.
veya tazmin hükmü verir.
109 ncu maddenin tatbiki bu vesile ile mümkün
b) Kesinhesapları inceleyip sayman hesap olamamaktadır. Belki Senatonun da görevi bu
lariylo karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık nok
suretle yerine gelmiş olacaktır.
talarını belirtmek suretiyle karara bağlar.
Diğerleri de bu mahiyette mi efendim?
c) Birinci Başkan tarafından incelenmek
üzere verilecek işler hakkında görüşünü bildirir.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
Dairelerde kararlar oyların çoğunluğuyla ve
KUN KIRCA (İstanbul) — Hayır efendim.
rilir. Oyların eşitliği halinde daire başkanının
Lütfen onları da okutunuz. Yüksek takdirinize
bulunduğu taraf üstün sayılır.
kalsa bile zapta geçmesinde fayda mülâhaza edi
Daire başkanlarının mazeret, hastalık, birin
yorum efendim.
ci başkanlığa vekillik gibi geçici sebeplerle vazi
fe görmemeleri halinde ve münhal vukuunda en
Yüksek Başkanlığa
kıdemli daire başkan başkaııvekilliğini yapar.
2 nci maddede yapılan tadil muvacehesinde
Kıdemde esas üyeliğe seçilmedir.
19 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini İçtü
züğün 109 ncu maddesi gereğince arz ve teklif
Genel Kurulca Temyiz Kuruluna seçilen üye
ederiz.
ler 23 ncü maddede gösterilen görevleri de ya
par. Üyelerden birinin her hangi bir sebeple bu
Geçici Komisyon
Anayasa Komisyonu
lunamaması halinde o daireden temyize ayrılmış
adına
Sözcüsü
üyelerden biri daire başkanının daveti üzerine
Nevşehir
İstanbul
mahkemeye katılır.
Ramazan Demirsoy
Coşkun Kırca
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, daha ev
3. — Temyiz Kurulu
vel kabul ettiğimiz 14 ncü madde bu teklifle
Madde 19. — Temyiz Kurulu 6 yıl için Sa
esaslı surette değişmektedir ve 109 ncu madde
yıştay Genel Kurulunca daire başkanları arasın
nin esprisi dışına çıkmaktadır. Bu sebeple 109
dan seçilecek 4 daire başkanı ile her daireden
ncu maddeyi burada tatbik etmemize imkân yok
seçilecek 2 üyeden kurulur.
tur. Değişikliklerden bir tanesi kabul ettiğimiz
14 ncü maddede, (Bir başkan ve üç üyeden ku
Her iki yılda bir, kurul üyelerinin üçte biri
rulan daire heyeti) yerine, (bir başkan ve iki
yenilenir. Üyeliği sona erenlerin yeniden seçil
üyeden kurulan daire heyeti) diye rakam değişmeleri caizdir. Kurula en kıdemli daire başkanı
tiriliyor.
başkanlık eder.
Duruşmalı oturumlarda savcı kurul huzurun
Ayrıca, 14 ncü maddenin 1 nci fıkrası üç
da savunmasını yapar.
cümleden ibarettir. Üçüncü cümlesi (Her daire
nin bir üyesi ve bir yıl süre ve sıra ile vize işle
Temyiz kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile
rine bakar.) Üçüncü cümlesi, bu teklifle kaldı
toplanır. Mevcudunun salt çoğunluğuyla karar
rılmıştır. Bunun dışında kabul edilen 14 ncü
verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulundu
maddenin en son fıkrasında da esaslı değişiklik
ğu taraf üstün tutulur.
yapılmıştır. Bu sebeple 109 ncu maddenin tat
Temyiz kurulu Sayıştay dairelerince veri
biki bu işde mümkün olnuyacaktır.
len ilâmların son hüküm merciidir.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA
BAŞKAN — Bu önerge hakkında da 109
(İstanbul) — Sayın Başkanım; değişikliğin sebe:
ncu maddeyi tatbik cdcmiyeccğiz.
bi 2 nci maddede bir temyiz kurulu teşkil edil
miş olmasıdır. Bu temyiz kurulunun teşkili mu
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
vacehesinde, üye sayısı da nazarı itibara alındık
KUN KIRCA (İstanbul) — Bir hususu kısaca
ta buyurduğunuz değişikliği yapmak zarureti
zapta geçirmekliğime izin verir misiniz?
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BAŞKAN — Buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Yüksek takdirinize
pek tabiî olarak riayetkarız. Biraz evvel verdiği
miz aynı mahiyetteki takrirle ilgili olarak serd
ettiğim mütalâalar bu madde için de aynen va
rittir efendim.
Yüksek Başkanlığa
40 ncı maddedeki 28 nci maddenin B ve C
bendlerinde ibaresinin «28 nci maddenin l / b ve
l / c bendlerinde» olarak tashihini İçtüzüğün 109
ncu maddesi gereğince arz ve teklif ederiz.
Geçici Komisyon
Anayasa Komisyonu
Sözcüsü
Sözcüsü
Sinop
İstanbul
Mustafa Kaptan
Coşkun Kırca
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Anayasa Komisyo
nu metnindedir, Başkanım.
BAŞKAN — Bu kabul ettiğiniz 40 ncı mad
dede 28 nci maddenin (b) ve (c) bendleri yeri
ne l / b , l / c bendleri olarak mı düzeltmek istiyor
sunuz?.. 28 nci maddede (b) ve (c) bendleri var
mı?..
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Bakınız izah ede
yim; 28 nci madde 1 nci bend diye başlıyor, he
men arkasından büyük A, büyük B ve büyük C
diye alt bend zikrediliyor. Binaenaleyh, (b) ve
(c) bendleri neye aittir belli değil. 1 nci bendin
(b) ve (c) alt bendleri olduğunu belirtmek için
l / b ve l / c demeyi daha uygun bulduk.
BAŞKAN — Komisyonlar 109 ncu madde ge
reğince önergesinde ifade ettiği bir değişiklik is
tiyor. Bu önergeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişiklikle beraber oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Yüksek Başkanlığa
28 nci maddede 6 ncı bend çıkarılmış oldu
ğundan 7 nci bend 6 ncı bend olarak tashih olu
nacaktır, arz olunur.
Anayasa Komisyonu
Geçici Komisyon
Sözcüsü
Sözcüsü
İstanbul
Sinop
Coşkun Kırca
Mustafa Kaptan
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA
(İstanbul) — Sayın Başkanım; bu önergenin

daha sonra oylanmasını istirham edeceğim. Çün
kü 28 nci maddenin 6 ncı bendinin çıkarılması
na mütaallik bir takrir daha önce Genel Kurul
ca kabul edilmiş ve Komisyon filhal iştirak etme
mişti. Komisyon bu hususu tezekkür ettikten
sonra 6 ncı bendin çıkarılmasına filhal iştirak
ettiğine mütaallik bir takrir gönderiyor. 6 ncı
bend böylelikle kalkınca 7 nci bendi 6 ncı bend
olarak değiştiren bu önergemizi daha sonra oy
lanmanızı rica edeceğim.
BAŞKAN — Yalnız, ifade ettiğimiz gibi 6
ncı bendin çıkarılmasına iştirak etmiş olmanız
bundan böyle 109 ncu maddeyi çalıştırmaz.
Çünkü bu 28 nci madde kabul edilmiş, bitmiş bir
maddedir.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Hayır Sayın Baş
kanım, 28 nci madde kabul edilmedi efendim. 28
nci maddenin 6 ncı bendinin çıkarılmasına mü
taallik bir takrir Genel Kurulca dikkat nazarı
na alınınca Komisyon buna filhal iştirak etme
diğini beyan ettiğinden dolayı maddenin müza
keresi durdu. Şimdi Komisyon 28 nci maddenin
bu yolda tadiline mütaallik daha evvel dikkat
nazarına alınmış olan önergeye filhal iştirak et
tiğini beyan ediyor ve 28 nci madde ancak böy
lelikle nihai şekli alacak efendim.
BAŞKAN — 28 nci madde kabul edilmiş Saym Kırca.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Zabıtlar tetkik edil
diği zaman bir yanlışlığın servisler tarafından
yapılmış olacağına sureti katiyede kaaniim Sa
yın Başkanım. Bizzat bendeniz ve ayrıca Geçici
Komisyonu temsilen Ramazan Demirsoy arkada
şımız. 28 nci maddenin 6 ncı bendinin çıkarılma
sına dair olan takrir nazarı dikkate alınınca
önergeye filhal komisyonun iştirak etmediğini
1 eyan etmiş ve bu da zabıtlara geçmiştir. Buna
yüzde yüz eminim. Tetkik edilirse zabıtlar görü
lür.
BAŞKAN — Bunu şimdi tetkik ettirelim.
Diğer önergelere geçelim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA
(İstanbul) — Lütfedin efendim.
BAŞKAN — 28 nci maddenin 6 ncı bendden
çıkarılmasını teklif eden önergeyi ve ona göre
bend numarasını değiştiren önergeyi bırakıyo
ruz.
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Şimdi bir önerge daha var, okuyoruz efen
dim.
Yüksek Başkanlığa
36 ncı madde olarak kabul edilen maddede
33 ncü maddeye yapılan atıf 31 nci maddeye
aidolduğundan, 36 ncı maddenin bu yolda tadi
lini, İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca arz
ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Efendim, biz okutalım da, Sayıştaya gönderilen ve ilişiğinde bulunmıyan belge
lerde ödeme, kredi ve verili emirlerle avans senetleriınin ve bu kanunun 31 inci maddesinde ya
zılı, yani 33 ü 31 nci maddede diye düzeltiyo
ruz.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Evet,
BAŞKAN — Esas metnin 33 ncü maddesin
de yazılı sözleşmelerin üç gün... filân diye de
vam ediyor. Bunu 31 nci maddesinde yazılı şe
kilde diye düzeltiyorsunuz, öyle mi efendim?...
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Evet.
BAŞKAN — İşte bu okuduğumuz madde
teklif metninde 36 diye gösteriliyor, ama bu 37
olmuş.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Benim takririmi 37
olarak tashih edin.
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar;
37 nci maddede 33 ncü madde atıf maddesi ola
rak gösterilmiştir. Halbuki Komisyon bu 31 nci
madde olacak diyor ve bu yolda düzeltilsin için
de bir takrir verilmiştir. Bu takriri oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Böylelikle 37 nci maddenin atıf maddesi 33
değil, 31 olarak düzeltilmiştir.
Bu değişiklikle maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
91 nci madde muvacehesinde 104 ncü madde
ye ek (1) sayılı cetvelde üyelerin derecesinin (1)

olarak tadilini, İçtüzüğün 109 ncu maddesi uya
rınca arz ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Sayın Kırca bu önergenizle (1)
sayılı cetvelde bir değişiklik, tashihat istiyorsu
nuz. Bu cetvelde üyelerin derece rakamının (1)
olarak düzeltilmesini istiyorsunuz.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Evet, çünkü 91 nci
maddede bu tadil kabul edildi, yani 91 nci mad
denin tadilen kabul edilen metninde üyelerin de
recesinin (1) olması esasen kabul edilmişti. Bi
naenaleyh, cetveldeki (2) derece ibaresinin ola
rak tashihi gerekiyor.
BAŞKAN — Şu halde üyeler için (2) raka
mı (1) olacak.
KOMİSYON ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Evet efendim.
BAŞKAN — 2 rakamı 1 olacak, komisyon bu
şekilde değişiklik istemektedir. Bununla ilgili
önergeyi okuttum. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1 sayılı cetvelde üyelerin rakamı 1 olarak dü
zeltilmiştir.
Bu şekilde 1 sayılı cetveli oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu 28 nci madde hak
kında Sayın İhsan Gürsan bir önerge vermiş, ver
diği bu önergeyi Heyeti Umumiye kabul etmiş,
fakat komisyon buna filhal katılmamış. Katılma
dığı için de bu önerge komisyona verilmiştir. Bu
husus önergenin altındaki nottan anlaşılmakta
dır.
Şimdi Komisyon, filhal katılmadığı bu öner
geye katıldığını beyanla bir önerge veriyor. Bu
önergesini okutuyorum.
Başkanlığa
28 nci maddenin 6 ncı bendinin kaldırılması
na dair olup dikkat nazarına alınması Genel Ku
rulca kabul edilen önerge ile kaldırılan husus ay
nı maddenin 4 ncü bendi gereğince Sayıştaya re'sen dahi uygulanabilecek bir yetkiye ilişkin oldu
ğu cihetle haşiye telâkki edildiğinden nazarı dik-
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kate alman önergeye filhal iştirak edilmektedir.
Anayasa Komisyonu
Geçici Komisyon
Sözcüsü
Sözcüsü
İstanbul
Sinop
Coşkun Kırca
Mustafa Kaptan
BAŞKAN — Daha evvel Yüksek Heyetinizce
çıkarılması uygun görülen ve (diğer kanunlarla
ve T. B. M. M. kararlariyle Sayıştaya verilen gö
revleri yapar,) ibaresini ihtiva eden bu fıkranın ,
kaldırılmasına...
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Onu kaldırmıyoruz,
onun numarasını değiştiriyoruz. Ondan bir ev
velki uzun altıncı bendi kaldırıyoruz.
BAŞKAN — 6 ncı bendi okudum, altıncı bend
budur.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — 6 ncı bend şöyle baş
lıyor: (Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi Genel kurulları... İlli...)
BAŞKAN — Altıncı bend( Türkiye Büyük
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu ile Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurul
ları) şeklinde başlayıp devam ve (istiyebilirler)
şeklinde biten cümledir ve ondan sonra bir fıkra
daha var, (Bu kanun tasarısı) diye başlayıp
(gönderilir) diye biten kısmın metinden çıkarıl
ması istenmiş... Komisyon buna iştirak ediyor.
Daha evvel esasen Heyeti Umumiye kabub et
miş. Şimdi tekrar komisyonun okunan önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BİR MİLLETVEKİLİ — Neden ikinci bir
defa oylanıp kabul ediliyor!
BAŞKAN — Efendim, tüzük hükümleri sa
rihtir. Komisyonun yeniden getirdiği mütalâa oy
lanıyor. Şimdi bu kabul edildiğine göre komis
yon ikinci bir önerge ile diyor ki, 6 ncı bend ma
demki metinden çıkarıldı. 7 nci bend de 6 ncı
bend olsun. Bu önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
28 nci maddeden 6 ncı bend çıkarılmış oldu
ğundan 7 nci bend 6 ncı bend olarak tashih olu
nacaktır. Arz olunur.
Anayasa Komisyonu
Geçici Komisyon
Sözcüsü
Sözcüsü
İstanbul
Sinop
Coşkun Kırca
Mustafa Kaptan

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi, yedinci bendi altıncı bend olarak ve al
tıncı bendi de çıkarılmış olarak 28 nci maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Şimdi bir önerge daha kaldı, onu da okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
1 nci geçici madde kaldırıldığı cihetle, 92 nci
maddede söz konusu (3) sayılı cetvel (2) ve (4)
sayılı cetvel de (3) sayılı olacaktır.
İçtüzüğün 109 ucu maddesi uyarınca düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz.
Anayasa Komisyonu
Geçici Komisyon
Sözcüsü
Sözcüsü
İstanbul
Sinop
Coşkun Kırca
Mustafa Kaptan
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Böylelikle tekilfiıı müzakeresi bitti. Tümü
üzerinde söz istiyen? Buyurun Sayın Kırca,
lehte.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA- (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, bu önemli kanunun kabulü münase
betiyle kanunun tatbikatına ışık tutmak bakı
mından komisyon adına bâzı hususların zapta
geçmesi Hükümet temsilcisi tarafından bizden
talebedil mistir. Bu itibarla huzurunuzda kısaca
bir konuşma yapmak zarureti ile vaktinizi al
dığımdan dolayı özür dilerim. Kanunun tatbi
katı bakımından önemli addetmekteyim.
Sayın milletvekilleri; bu kanunun Sayıştay
müessesesi bakımından getirdiği bellibaşll ye
nilik, Sayıştayı, Anayasamızın 127 nci madde
siyle kendisine verilmiş olan hüviyete ve Fransa'daki menşeine uygun bir temele oturtmuş
bulunmasıdır.
Anayasamız, başka memleketlerdeki benzeri
kurumlardan farklı olarak, Sayıştayın genel ve
katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mal
hesapalrını ve işlemlerini denetlerken verdiği
kesin hükümlerin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına verildiğini söylemekle, bu hükümleri
teşriî tasarruf olarak farz ve kabul eylemiştir.

— 595 —

M. Meclisi B : 137 30 . 6 . 1965 O : 1
Ayrıca, Anayasamızın bu maddesinde, Sayıştaym bu kararlarını, sorumluların sorumluluğu
hakkında değil; fakat, sorumluların hesap ve
işlemlerinin kanuna uygunluğu hakkında vere
ceği yazılıdır. Bütün bunlardan çıkan sonuç
şudur ki Sayıştay, tazminata müncer olacak
sübjektif sorumluluğu tesbit etmek gibi mün
hasıran kazai sayılan ve mahkemelerce doğru
dan doğ raya Türk Milleti adına ve ilkel bir
yetki olarak kullanılan bir yetkiye sahip değil
dir. Sayıştay, kazai bir merci değildir; ancak,
bu hükümlerini verirken yargı metodunu kul
lanır.
Sayıştaym bu kararlarının sadece kanuna
uygunluk noktasından verilen, objektif duru
mu tesbit eden ve cübjektif sorumluluğa mütaallik olmıyan ve ayrıca, teşriî tasarruf farz
edilen nitelikte oluşu, kuvvetler ayrılığı ilkesi
gereğince Sayıştay ilâmlarının doğrudan doğ
ruya infaza konul m amasını da gerektirir. Önü
müzdeki metin, Sayıştayca bir hesap veya iş
lemin kanıma aykırı bulunması yolunda mün
hasıran objektif mahiyette bir karar alınma
sını, sübjektif sorumluluğun da mevcudiyetinin
bir karinesi olarak ele almakta ve bu karine
icabı olarak idareye Sayıştay ilâmını infaza
koymak ve infazını takibetmek vazifesini ver
miş bulunmaktadır, idare Sayıştay ilâmını yani
bir idari tasarrufla infaz edecektir.
Sayıştaym hesap ve işlemin kanuna uyup
uymaması konusunda verdiği karar, sübjektif
sorumluluğu tesbit etmediği cihetle, bu ilâmın
infazına mütaallik olup sorumlu memur için
tazmin mecburiyetini doğuran' idarenin infaza
dair tebliği aleyhine ilgili tarafından Danıştayda Anayasanın 114 ııcü maddesine ve Danıştay
Kanununda yev alan genel hükümlere göre dâ
va açılabilecektir. Ancak Danıştay, bu vesi
leyle, doğrudan doğruya Sayıştay m yetki ve
^örev alanı içine giren ve hesap ve işlemin ka
nuna uygunluğu konusunda; alınıp Anayasa ge
reğince teşriî tasarruf addedilen kesin hükmü
münakaşa etmek ve değiştirmek yetkisine kuv
vetler (yani fonksiyonlar) ayrılığı ilkesinin
icabı olarak sahibolmıyacaktır. Eğer Sayıştay
hesap veya işlemi kanuna aykırı bulmuşsa, Da
nıştay bunu böylece kabul ve tesbit zorunda
olup Damştayın yapabileceği tek şey, hesap ve
ya işlemin kanuna aykırılığının teşkil ettiği ob-

jektif vakıa ile sorumlu mevkideki memurun
idare hukukumuzun genel ilkeleri ve hukukun
genel prensipleri muvacehesinde sübjektif du
rumu arasındaki illiyet ve ehemmiyet rabıta
sını tesbit edip tazminat mükellefiyetinin do
ğup oclğmadığmı ve doğmuşsa bunun derece
sini tâyin etmekten ibaret kalacaktır.
Böylelikle, Sayıştay, Anayasamızın koydu
ğu temel prensipler içinde faaliyet gösterecek,
Danıştay! a olan ilişkileri Anayasa sistemimize
uygun olarak belirtilmiş olacak ve Sayıştay de
netimine tabi olan memurların sübjektif sorum
luluk duramu hukuk devleti ilkesi esaslarına
uygun bir tanzim, tarzına kavuşturulmuş ola
caktır.
Böylelikle, bir yandan Sayıştay denetimi en
geniş şekliyle işlemiş olacak; öte yandan onun
denetimine giren memurlar hukuk devleti ilke
sinin gerektirdiği bütün teminata sahip kılın
mış olacaktır.
Bu izahatımız, oylarınıza arz edilen kanun
metninin 45 nci ve 64 ncü maddelerinin, malî
hukukumuz bakımından sağladığı çok büyük
önemdeki reformun mahiyetini göstermiş olsa
gerektir.
Önümüzdeki kanun metninde bu temel ko
nunun dışında başka ehemmiyetli hususlar da
yenilik olarak yer almıştır. Şimdi, kısaca bun
ları özetlemeye çalışacağım.
1. Sarftan önee yapılmakta olan vize, yal
nız merkeze inhisar ettirilmeyip taşraya da teş
mil edilmiş ve bu suretle taşradaki masraf emrivakilerinin önlenmesi yoluna gidilmiştir.
2. Halen denetlemede inceleme belgeler üze
rinde yapılmakta iken, yeni kanunla, bu ince
lemelerin işin yapıldığı yerde, işlem ve olayın
her safhasında yapılması imkânları sağlanmış
tır. Aynı zamanda «bilirkişi» marifetiyle incele
me yapmak imkânı hâsıl olmuştur.
3. Ayniyat hesaplarında toplam değeri
500 000 liranın üzerindeki ayniyat hesapları
nın behemehal yerinde incelenmesi esası vaze
dilmiştir.
4. İşleri hızlandırmak ve icrayı kolaylaştır
mak maksadiyle, mevcut istisnalara ilâveten ve
mukannen olan maaşlara kıyasen, Devlet Me
murları Kanununa muvazi olarak (İşçi yevmi
yeleri), harcırah avansları, doğum ve ölüm yar
dımları sarftan evvel vizeden istisna edilmiştir.
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5. Sayıştay Başkan ve üyelerinin disiplin
kovuşturması hakkında Sayıştay bünyesi içinde
(Yüksek Disiplin Kurulu) ihdas edilmiştir.
6. Bakanlıklar ve Sayıştay denetimine gi
ren teşekküllerin Sayıştaym görevlerine ilişkin
hususlarla ilgili yönetmeliklerin ve ayrıca aynı
konudaki tüzüklerin ancak Sayıştaym 2 ay için
de mütalâası alındıktan sonra yürürlüğe koya
bilecekleri hükmü getirilmiştir.
7. 35 senelik tatbikatı olan 16 Haziran 1934
tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanu
nunda görülen ve şimdiye kadar kısmen umumi
heyet kararlariyle tamamlanan boşluklar ve nok
sanlıklar bu defa sunulan yeni tasarının muhte
lif maddelerinde ikmalen yer almıştır.
8. Bugüne kadar (Sayıştay Genel Kurulu)
bir taraftan idari ve teşriî kararlar alırken, di
ğer taraftan aynı kurul bir temyiz organı ola
rak nihai mahiyette kararlar da almakta idi.
Bu şekilde alman idari ve sair kararlar aynı ku
rul tarafından alınmakla son hüküm mercii olan
temyizin bitaraflık fonksiyonu tam mânasiyle
yerine getirilememekte idi.
Anayasanın 127 nci maddesi; Sayıştaya bir
taraftan (Meclis adına inceleme ve denetleme)
yaparken; diğer taraftan, (Sorumluların hesap
ve işlemleri hakkında kesin hüküm vermek) gö
revini de vermiş olduğundan bu iki görevin
müstakil organlar tarafından yapılması zaru
reti karşısında, teklifin 2, 14 ve 19 ncu mad
deleriyle Anayasanın ruhuna ve metnine uygun
olarak bu müesseseler ayrı ayrı kurulmuş ve bu
değişiklik Sayıştaym bugüne kadarki işleyişine
nazaran tam bir bünyevi yenilik getirmiş bu
lunmaktadır.
9. Diğer taraftan, (İçtihadın birleştirilme
si), (Kesinhesap uygunluk bildirimleri), (Üç
aylık raporlar), (Yönetmelik ve kanun teklif
lerinin hazırlanması) gibi umumi ve birleşime
mütaallik hususlarda her iki kurulun, yani Dai
reler Kurulu ile Temyiz Kurulunun müşterek
toplantı yapmak suretiyle kararlar alması ve bu
kararların ilgililerin ıttılaına ulaşmasını sağla
mak gayesiyle Eesmî Gazetede ilânı hususu ön
görülmüş bulunmaktadır.
10. Askerî kayıtlarda mevcudolmıyan Sa
yıştay denetimi bu alanda da işliyecektir.
11. Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçim
usulü çift Meclis sistemine göre yeniden düzen-

lenmiş ve böylelikle Sayıştaydaki münhallerin
doldurulması imkân dâhiline sokulmuştur.
Muhterem arkadaşlarım, hulâsa ettiğim hu
suslar kanunda yer alan yeniliklerin bellibaşlılarmdan ibarettir. Kanunun tatbikatı sırasında
idarenin bu hususlardan faydalanmasını istir
ham ederken kanunun lehinde oy kullanmanızı
tekrar istirham ederim.
BAŞKAN — Sayın Özal, aleyhte mi efen
dim?
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) —Aleyhte.
BAŞKAN — Buyurun.
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlar, Devlet harcamalarının büyük bir kısmı
nın bir düzende tutulması ve denetiminin yapı
labilmesini mümkün kılacak olan Sayıştay gibi
anamüesseselerimizden, temel müesseselerimizden
birisinin göreceği hizmetleri ve teşkilâtını ihata
eden bir kanunun hazırlanmasında emeği geçen
lere ve bu meyanda son bir gayretle mümkün
olduğu nisbette ıslahına çalışan Anayasa Komis
yonu Sayın Sözcüsü Coşkun Kırca'ya da teşek
kür etmek borçtur. Bununla beraber lehinde
konuşmanın vermiş olduğu son bir imkândan
da faydalanarak kanunun uygulanmasını âdeta
mümkün kılmıya çalışmanın, kanunun uygula
nabilecek hale gelmesi için kanunun gerekçesinin
ve metninin dışında açıklamalar yapılması zaru
retinin son bir örneğini daha gördük. Teklifin
müzakere edildiğinden bu ana kadar aşağı yu
karı her gelen teklifin hemen hemen komisyon
ların süzgecinden geçirilmesine imkân dahi kal
madan ne şekilde kabul edildiğini âdeta hazin
bir perişanlıkla seyretmenin ıstırabını şahsan
yaşamış bir insanım. Benim anladığıma göre
teklif geldiğinden bu yana âdeta asıl mahiyeti
ni ve asıl bünyesini kaybetti. Tadil teklifleriy
le asıl metin birbiriyle ne şekilde ahenkli kılı
nabilecektir ve bu şekliyle bu müessesenin çalış
masına nasıl faydalı olabilecektir, anlamak ha
kikaten güçtür.
Muhterem arkadaşlarım, bir müessesenin ku
ruluşundaki hizmet amacına göre aksaklıklar
meydana çıkmaya başladıktan sonra kuruluşu
nun değişmesi lüzumu evvelâ bir fikir olarak
belirir. Bu fikrin uzan bir zaman içerisinde
yayılarak benimsenmesi gerekir. Bu benimseniş
ve bu kabulden bir hayli zaman sonra da deği
şiklik maddeleşme yolunu tutar. Kanunun de-

— 597

M, Meclisi B : 137 30 . 6 . 1965 O : 1
ğişmesi fikri her zaman kuvveden fiile kolay
lıkla çıkmaz. Bendenizin şu anda hatırlıyabildiğim meselâ Belediye Kanunu 1950 senesinde son
hazırlıkları yapılarak meclislere sevk edilmek
'üzere bulunmuş ve meclislere de sevk edilmiştir,
değiştirilmemiştir.
Hepimizin bir kalkınma plânına, bilhassa ıs
rarla istediği meselâ 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu 1955 senesinde Meclise
sevk edilmiş halde değiştirilmemiştir. Misaller
çoktur. Köy Kanunu da böyledir. Değişmesi lü
zumuna mutlak olarak müşterek bir kanaatle,
hattâ inanılmış olan birçok kanunlar böyle ol
muştur. Ama bu fikir uzun zaman olgunlaşmıya ihtiyaç gösteren ve tahakkuk safhasına ulaş
mış bulunan bir fikir, değişiklik esnasında da
asıl maksadını sağlamazsa hakikaten asıl hüsran
o zaman oluyor.
Bir Sayıştay Kanununun senelerden beri de
ğişmesi lüzumu üzerinde olunduğunu biliyoruz.
Anayasamızın yeni zihniyetiyle ve yeni anlayışiyle uygun (bir Sayıştay Kanunu yapmaya el
bette lüzum vardı. Ama bütün bunlara rağmen
Sayın Sözcü arkadaşımızın izahına ve faydalı
taraflarını, yeniliklerini izah gayretine rağmen
ben, biraz evvel arz ettiğim şekilde, bu metnin
istenilen maksadı tam mânasiyle sağlıyacak bir
selâbette, bir düzende ve bir ahenkte olmadığı
kanaatindeyim. Ümidim Senatonun düzeltmesindedir. Bu şekliyle çıkmıyacağmı ve Senatonun
vazifelerinden olan süzgeç işini, ıslah işini, dü
zeltme işini yapacağını ümidediyorum ve ancak
bu şekilde müteselliyim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teklifin tümünü oyunuza su
nuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Meclisimizce
kabul edilmiştir.
Sözlü soruların müzakeresine geçiyoruz.
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Gün
demin 2 nci maddesinde çok önemli bir kanun
vardır. Akaryakıt gider vergisi hakkındadır.
Acaba bunu müzakere etmek mümkün değil
mi? Hükümet de, Komisyon da aynı şekilde
üzerinde duruyor ve aynı şekilde temenniler
vukubuldıı.
BAŞKAN — Şahsi bir rica oluyor. Bu yol
da verilmiş bir önerge de yoktur.

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — öner
gem var efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir öner
ge ile sözlü sorulara geçmeden evvel gündemimi
zin üçüncü sırasında bulunan Gider vergisi ka
nun tasarısının görüşülmesi istenmiştir. Bu
önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Gündemin İ5 ncü sırasındaki kanunun ehem
miyeti dolayısiyle görüşülmesine başlanması
nı arz ve teklif ederim.
Sözcü
Rize
Erol Yılmaz Akçal
SADİ BİNAY (Bilecik) — Aleyhinde söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Muhterem
arkadaşlar,
biz
Meclis tatil oluncaya kadar aldığımız her ted
bir ile zamanı biraz daha dikkatli kullanmak
mecburiyetindeyiz. Şimdi şurada bu önerge ile
bir kanun tasarısının, eğer yarım saatte, on da
kikada müzakeresi kabil ise bu önergenin aley
hinde de on dakika konuşulacaksa bu zaman
hîçfbir şeye yaramıyaeaJk demektir. ıSaym Ak
çal, bu önerge aleyhinde söz istiyen arkadaşlar
muvacehesinde ısrar ediyor musunuz'? Aleyh
te söz istiyen arkadaşlarımız vardır. Yani za
manı aleyhte konuşmalarla harcıyacağız.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Aleyhte konuşmak
istiyen arkadaş belki vazgeçer efendim.
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Vazgeçtim efen
dim.
BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
4, — 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar - yakıt
lardan alınan Hazine hissesinin
kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) (1)
BAŞKAN — Tümü hakkında Sayın Ali Dîzıman... Yok. Sayın Hilmi Okçu..
HİLMİ OKÇU (Manisa) — 1 nci madde
üzerinde söz istemiştim efendim.
BAŞKAN — Sayın Nurettin Özdemir, tü- _
mü hakkında buyurunuz efendim.
(1) 954 S. Sayılı basmayazı tutanağın
nundad.tr.
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k o r u n a c a k menfaatlerin nerede o l d u k l a r ı n ı geç
o l a r a k anlamış olsalar bile, geç o l a r a k t e d b i r
almış olsalar bile onlar üzerimle siyasetin de
ğil, ciddi olarak titizlikle d u r a n bir
memleket
çocuğu olarak bu t e d b i r d e n d u y d u ğ u m mem
nuniyeti brn de belirtmiş olacağım.

NURETTİN
ÖZDÜAIİR
(Gümüşhane) —
Tok m u h t e r e m a r k a d a ş l a r ı m , k a n u n u n 4 neü
maddesinde yer alan akar - yakıtlardan alman
Haizine hisselerimin kaldırılması ve kısmen is
tihsal vergisi haline kalbedilmesini
öngören
h ü k ü m l e r üzerinde ve yalnız bu n o k t a y a mün
hasır olarak bir iki hususu
Yüce Heyetinizin
d i k k a t i n e arz etmek ve bu çok mühim noktala
rı aynı z a m a n d a şimdi b ü y ü k bir s ü k û n e t ve
•tenhalık içinde çalışmakta olan Meclise rağ
men, b ü y ü k Meclisin zabıtlarına tescil e t t i r m e k
üzere söz almış b u l u n u y o r u m . Vaktinizi alaca
ğım için atınıza sığınırım.

Şimdi bu d ö r d ü n c ü m a d d e n i n yani
petrol
için getirilen h ü k ü m l e r i n u m u m î gerekçesinde
bakın ne v a r : Petrol, petrol, y a n i kimse far
kında değil ya, o zaman da kimse farkında değ ; !di.
1963 senesinde çıktığı zaman da yine b u r a d a
konuşan arkadaşınız ve onunla birlikte petrol me
selesi üzerinde hakikaten titiz olan arkadaşları
nız siyasi heyetlerin h u z u r u n d a , «Siz iç, finans
man endişesiyle bu kazançları elde etmek istiyor
sunuz ama onun yanı sıra bir ton benzinden şu
kadar, bir ton gazda şu k a d a r olmak üzere yerli
ve yabancı şirketler kasalarına, hak talebetmedikleri halde u n s u r l a r a bakın, onlar hiçbir şey talebetmiyorlar, bana şu kârı temin et demiyorlar.
Sadece H ü k ü m e t ve siyaset adamı olarak iç, fi
nansman endişesiyle birtakım hükümler getiri
yorsunuz, onun yanında, 1,5 sene sonra B ü y ü k
Millet Meclisine getirdiğimiz bu tedbiri vaktinde
almıyorsunuz. O n d a n sonra b u n u n karşısında ya
bancı şirketlerin t a m a m ı «transfere» adlı, yerli
şirket 80 milyon lira veya 60 milyon lira alıyor
ve onun üzerinde bilanço çıkarıyor ve onun üze
rinden k â r l a r dağıtıyor, temettüler dağıtıyor. Ve
onun başındaki adamlar bunları alıp ceplerine
koyuyorlar ve b u n l a r petrol üzerinde memleket
menfaati aleyhine olan hükümler olduğu halde,
H ü k ü m e t l e r ve siyaset adamları susuyorlar.»

Simdi
sükûnetle
k o n u ş t u ğ u m u z ve ıslah
etmeye çalıştığımız husus vergi haline geldiği
zaman da Yüksek Meclis yine böyle sükûnet ve
tenhalık içinde idi. Ama b u n u n konusu
olan
petrol ve petrol üzerinden yerli ve yabancı şir
ketlere t a n ı n a n k â r l a r ve Devlet Hazinesinin
uğradığı z a r a r l a r üzerinde şimdi hatun mem
lekette b ü y ü k bir g ü r ü l t ü k o p m a k t a d ı r . Tescil
ettireceğim h u s u s l a r d a n birisi, siyaset adamları
işin özünü bir t a r a f a bırakıp daima
kabuğa
v u r m a k t a d ı r l a r . Şimdi haksızlığı
anlaşılarak
t a m i r edilmek istenen husus, bakın nedir :
İki sene evvel T ü r k i y e ' d e iç finansman en
dişesiyle h ü k ü m e t l e r i n ve siyasi heyetlerin dı
ş a r ı d a n T ü r k i y e ' y e getirip
işlenerek
satılan
ham petrol mahsulleriyle, d ı ş a r d a n
doğrudan
d o ğ r u y a T ü r k i y e ' y e getirilen petrol mahsulle
rinden y a n i a k a r
y a k ı t t a n kâr elde etmek is
t e r k e n , gelir elde etmek isterken, İçeride ham
petrol işliyerek, mahsullerini satan yerli
ve
yabancı şirketlere, tedbir almadıkları için, da
ha açıkçası, şimdi bu k a n u n d a aldıkları tedbir
leri o zaman almadıkları için, haksız k â r l a r te
min etmişlerdir ve bu k â r l a r milyonlara baliğ
olmaktadır. Şimdi r a k a m l a r ı n ı vereceğim, za
bıtlarda k a l a c a k ve T ü r k p e t r o l ü n ü n üzerinde
memleket menfaatlerini koruyorum
diyen ba
ğıran insanların hiç birisi b u r a d a yo!-;. Ama.
gelecek nesiller, yabancı şirketle-in cebine. Hü
kümet adamlarının ve Meclislerin ihmali, dik
;
katsizliği y ü z ü n d e n giren kârların
i'ki':y^:;h:l
öğrenecektir ve yerli şirketlerin de bu benim
bir bakıma H ü k ü m e t kârı, bir bakıma siyaset
kârı, politika kârı diyebileceğim kârları
bilan
çolarında göstererek bu k â r l a r üzerinden
te
m e t t ü d a ğ ı t t ı k l a r ı n ı öğreneceklerdir. Ye asıl

Benim şimdi tesbit etmek istediğim husus, ba
kın bu k a n u n d a tedbir olarak gelen mütalâalar
iki sene, evvel söylendiği halde kimse aldırmamış
tır. Ancak siyaset, adamlarının aklı başına geliyor.
«Halbuki, ithal olunan ham petrolden memle
ket dâhilinde istihsal olunan veya d o ğ r u d a n doğ.ruya ithal edilen akar yakıtlar için gümrükte
ödenen vergilerle, yerli hanı petrolden istihsal
edilen akar yakıtlar için dâhilde ödenen vergiler
arasında miktar bakımından önemli farklar var
dır. İthal edilen akaryakıtlar için İstihsal Ver
gisi ödenmekle beraber, ayrıca g ü m r ü k t e n alman
diğer vergiler de ödenmekte; yerli ham petrolden
elde edilen akarvaktılar için ise dâhilde sadece
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İstihsal Vergisi ödenmektedir. Bu hale göre, yer
li ham petrolden petrol mamulleri vücuda getiren
imalâtçı lehine ithalâtçıya nazaran gümrükte alı
nan ve İstihsal Vergisi dışında kalan diğer vergi
ler tutarında mühim bir meblâğ kalmaktadır.
Başka bir deyimle, yerli ham petrol işliyen rafi
neriler, sözü edilen meblâğ tutarı kadar bir hima
ye ve teşvike mazhar bulunmaktadırlar.
Böylece, yerli petrol sanayiimize ait mezkûr
himaye haddinlin, bu sanayiimizin gelişmesini engellemiyecek bir şekilde ayarlanması gerektiği za
ruretiyle karşı karşıya kalınmıştır.
Yapılan incelemelerde, akar yakıtlardan alın
makta olan Hazine hissesinin kaldırılması ve ay
nı zamanda, Hazine hissesine tabi olmıyan fuel
oilin Gümrük Vergisinin kiloda 4 kuruş azaltıl
ması ve fakat yapılan bu operasyona muvazi ola
rak sözü edüen Hazine ve Gümrük vergilerinin
İstihsal Vergisine kalbedilmesi konusu üzerinde
durulmuş ve bu suretle hareket edilmesi halinde,
aykırı maliyet unsuru olan nakliyenin karşılan
masının ve ayrıca himayenin normal seviyede
tutulmasının mümkün olacağı hesaplanmıştır.
yapılan şey İstihsal Vergisinin, Hazine müesse
sesinin kandırılması ve bunun İstihsal Vergisi
haline kalbedilmesi. Şimdi görülen bu hususu bu
kanun çıkarken söylemiş bir politika adamı ola
rak, düşünmüş bir politika adamı olarak Mecli
sin zabıtlarına tescil ettirmekte fayda buluyo
rum.
Bakın nedir bu hususlar:
28 . 2 . 1963 tarihinden evvel bir ton ben
zinde muafiyetin yekûnu 239 lira 10 kuruş idi.
Bu kanun çıktığı zaman 28 . 2 . 1963 ten son
ra, 402 lira 59 kuruş olmuştur ki, beher ton
benzinde 163 lira 44 kuruş ve yine buna göre
yapılan hesaplarla beher ton gazdan 73,27 lira,
beher ton motorinden 88 lira 18 kuruş Türkiye'
de ham petrol işliyen yerli ve yabancı şirketle
rin kasalarına girmiştir.
1964 rakamlarına göre Mobil 22 milyon lira,
Shell 17 milyon lira, Türk Petrolleri 80 milyon
lira gibi kârlar temin etmişlerdir. Bu kârların
tavsifi siyaset kârıdır. Hükümetlerin dikkatsizli
ği kârıdır. Siyasi heyetlerin memleket meseleleri
üzerinde sadece söz olarak konuşmak istiyen ve
küçük gürültüleri büyük hoparlörlere bağlıyarak
sinek vızıltılarını gök gürültüsü haline getiren ve
hatırdınız, sattınız diyen insanların dikkatsizliği

yüzünden kazanılmış olan kârlardır. Şu hükmü
iki sene evvel koymadıkları için.
Geç dahi olsa bu tedbirlerin alınmış olma
sında memnuniyet duyuyorum ve yerinde bu
luyorum. Memleket haksız bir kayıptan kurtul
maktadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul
edilmiştir.
Teklifte ivedilikle görüşme isteği de vardır.
İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan
alman Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair
Kanun
MADDE 1. — 6802 sayılı Gider vergileri
Kanununun 4 neti maddesine 26 . 6 . Ü964 ta
rihli ve 482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkra
sının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
«1. Halı ve kilim imalinde kullanılmak
üzere teslim edilen ikibuçuk metrik numaraya
kadar (2,5 dâhil) strayhgarn iplikleri vergiden
müstesnadır.
Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı
veya kilim imal eden veya ilk maddesini vere
rek halı veya kilim imal ettirenlere veya halı
veya kilim imalâtçılarına satmak üzere müstah
silden iplik alan tüccara veya aynı konularla
iştigal eden kooperatiflere ve ceza ve ıslah ev
leri atelyelerine yapılan teslimler hakkında uy
gulanır.»
BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isti
yen arkadaşlarımız Sayın Hilmi Okçu ve Saym
Lokman Başaran'dır, buyurun Saym Okçu.
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Muhterem arka
daşlar, 1 nci maddede 482 sayılı Kanunla meri
yete girdikten sonra vergisiz iplikten istifade
edebilmek için birçok iplik tüccarları müstah
sil mmtakası'na merkezlerini nakletmişler, şöy
lece bu kanundan istifade yollarına gitmişler
dir. Şimdi bu madde bu kısmı1 kaldırmış olmak
la suni olarak yaratılan kusuru bertaraf etti
ğinden takdire şayandır.
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Ancak, kooperatif ortaklığiyle küçük sanat
erbabına vergisiz iplik alma yolunu açmış, böy
lece bir adım daha atılmış olmakla beraber
Gelir Vergisine tabi olmıyan veyahut beyan esa
sına tabi olmıyan küçük sanat erbabının ise
maalesef maddede tam mânasiyle tedvin edile
mediği kanaatini taşıyoruz. Maddeyi gerekçe
siyle karşılaştırırsak beyan sırasında Gelir Ver
gisine tabi olmıyan veya Gelir Vergisinden.
muaf bulunan, fakat halı ve kilim sanayiinde
önemli yer tutan küçük sanat erbabı vardır ki,
bunlar vergiden müstesna iplik temin edemiyecek duruma düşmüşlerdir, demektedir. Gerekçe
bu olmakla beraber birinci maddede koopera
tif üyesi veya ortağı olmıyan küçük sanat er
babının veyahut da Gelir Vergisine tabi olmıyan,
bu işle iştigal eden şahısların bu madde ile ver
gisiz iplikten istifade etmesine kanunen imkân
yoktur. Bu gerekçeyle madde arasında tezat
vardır, gerekçe maddeye inikas etmemiştir ka
naatini taşıyoruz.
Ayrıca Gelir Vergisi muvacehesinde bu va
tandaşlar beyanlı vergiye tabi değildirler, ikti
sadi güçleri zayıftır, iktisadi güçleri zayıf olan
insanların vergisiz iplik temin edememelerine
mukabil Gelir Vergisine tabi, beyan esasına
tabi şahısların vergisiz iplik temin etmeleri iti
bariyle aynı daldan bu iki ekibi karşılaştırır
sak hakkaniyet ve vicdana uymaz kanaatini ta
şıyoruz. Gerçi Maliye Vekâletinin bu kayıt ve
şartları ileri sürmekteki kasdı şu olabilir. Da
ha ziyade kontrol esası üzerine dayanmakta
dır, vergi kaçakçılığına mâni olmak istemekte
dir. Fakat bizim Gelir Vergisi prensiplerimiz
vaz'edilirken vaktiyle hocamız olan Sayın
Neumark - ki Hükümetin malî müşaviri idi daha ziyade hüsnüniyet esasına dayanan vergi
sistemini vaz'etmiş ve mükellefin hüsnüniyetine
bırakmıştır.
Burada bu küçük sanat erbabı vergisiz ip
lik temin edemediği müddetçe yapacakları ha
reket, netice itibariyle, artık bu müteşebbis du
rumunu bırakıp, dağınık köy ve imkânsızlıklar
içerisinde bilâkis diğer tüccarların artık müte
şebbis durumundan kurtulup da işçisi durumu
na düşeceklerdir ki, bunu da kimsenin tasvibetmiyeceği kanaatini taşıyorum.
Bu madde ile ilgili ikinci fıkraya (Götürü
vergiye tabi şahıslar) hususunun ilâvesini ih-
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tiva eden bir teklifi başkanlığa takdim ediyo
rum. İltifat buyuracağınızı ümideder, hürmet
lerimi sunarım.
BAŞKAN — Sayın Lokman Başaran.
LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım,
Bundan bir sene evvel Halı ve kilim gideri
Vergisinin kaldırılması mevzmmda
Yüksek
Meclisçe kabul edilen kanun metninde Gelir
Vergisine tabi olanların kooperatiflerle ceza ve
ıslah evlerinin kullandıkları halı ipliği bu ver
giden müstesna idiler.
Muhterem arkadaşlarım, kanunun gerekçe
sinde de tebarüz ettirildiği gibi, kanun gerekli
maksada erişememiştir. Küçük sanat erbabı
hassaten halı ve kilim imali yapan ve yüzde
70 - 80 ini köylü işsiz vatandaş teşkil eden,
adedi yüzbinleri çok geçen vatandaşlarımız bu
vergi muafiyetinden faydalanamamışlardır.
Muhterem arkadaşalrım, maliye uzmanları
derler ki, biz bunu nasıl kontrol edeceğiz1? Ar
kadaşlarım, bugün için bir seneden beri bu halı
imali durmamış, gittikçe çoğalmaktadır. Şayet
bu halı iplikleri Gider Vergisinin kaldırılması
dolayısiyle küçük sanat erbabı bundan fayda
lanmış olsaydı hakikaten memlekette kaçakçı
lığın, vergi zayiatının önlenmesi daha çok müm
kün olabilirdi. Bugünkü haliyle bu yüzbini bu
lan sanat erbabı, halı imal ettiğine göre bu ha
lıların menşei, iptidai maddesi olan halı iple
rini kaçak olarak karaborsadan almaktadırlar
arkadaşlarım. Bunun yanında maliye bunu takibetmek imkânına sahip değildir ve bunlar
hiçbir vergiye tabi olmamaktadırlar.
Şimdi arkadaşlarım, bu küçük sanat erba
bını bundan faydalandırırsak, bunları da gö
türü vergiye tabi tutarsak bir taraftan maliye
rakamları yüzbinleri bulan vergi erbabını ver
giye tabi tutacak, diğer taraftan bu gibi küçük
yerlerde, köşelerde yalnız maişetlerini temin
etmek gayesiyle halı ipliği dokuyan işçilerin
halı vergisi, halı ipliği vergisi kendi ceplerine
kalmış olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, maliye diyor ki,
kooperatifleri fazlalaştıralım, iyi bir şey. Haki
katen kanun yapılırken bu kooperatifleri fazlalaştırmak, vatandaşları kooperatiflere alıştır
mak için öngörülmüş bir zihniyetle hareket
edilmiş fakat memleket realiteleri, kooperatif-
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lerin bugün için geniş bir çapta, Türkiye ça
pında yerleşebilmesine imkân vcrmemcktedk'.
Getirilen kanunda çok değişiklik var. Deniyor
ki, geçen sene çııkan kanunda kooperatiflerin
şahsiyeti ı nârı e viy esine iplik verilebilirdi, bu
günkü haliyle kooperatife üye olan vatandaşla
ra iplik ver;ııek imkânı hâsıl olmuştur. Muhte
rem arkadaşlarım, bu kâfi değildir, Bugün için
Türkiye'de kooperatifleşen, halı sanayiiyle meş
gul olan şahıslar yüzde 5 - 10 u geçmemekte
dir. Bu yüzde 5 - 10 kooperatifleşme ile, yüzde
5 - 10 da tüccarlardan Gelir Vergisine tabi
olanlar bu halı ipliği Gider Vergisinin muafi
yetinden faydalanmaktadfrlar, geriye kalan
yüzde 80 vatandaş halı ipliği Gi'der Vergisinden
faydalanmak imkânına sahi]) değiller. Hu ba
kımdan iltifat buyurursanız bir değiştirge tak
dim ettim. Burada bu halı ipliği Gider Vergi
sinden Gelir Vergisine tabi olanlar, kooperatif
ler, ceza ve ıslah evlerinden gayrı' götürü ver
giye tabi olanlar sanat erbabının faydalanma
sını temin etmektedirler. İltifat buyurmanızı
istirham ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka
söz istiyen?
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun müza
keresinde Maliye Bakanı İhsan Gursan adına
Gelirler Genel Müdürü Mesut Erez Meclisimiz
de Vekâlet temsilcisi olarak bulunmaktadır.
Kendileri de şimdi söz istiyor. Buyurun efen
dim.
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GE
LİRLER GENEL MÜDÜRÜ MESUT EREZ —
Efendim, bu halı ipliği ile, ilgili muafiyet mad
desinin bir sistemi, bir işleyiş tarzı vardır, bunu
arz etmek istiyorum.
Evvelâ, halı ipliği müstahsilini düşünmek lâzımgelir, bilâhara hah iınalcisini düşünmek lâzımgelir. İplik müstahsili beyan üzerinden ver
giye tabi olan Gelir Vergisi mükelleflerine, Ku
rumlar Vergisi mükelleflerine, ceza ve ıslah ev
lerine ve kooperatiflere ve bir de mutavassıt
tüccara teslimda-bulunanlara, ipliği muaf olarak
.teslim etme imkânını madde vermektedir. Bu
maddenin böyle tedvin edilmiş olmasının sebebi,
bir taraftan hah ipliği vergiden muaf tutulur
ken, bu iplik halı imalinde kullanılmış mıdır ve
ya başka sahalara mı gitmiştir meselesinin ka
nunla halledilmiş olması lâzım gelir. Takdir bu
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yurursunuz ki, beyan esasına göre vergiye tabi
mükellefler, defter tutan, hesabı, kitabı olan
mükelleflerdir. Binaenaleyh, kendilerine muaf
iplik teslim edilen bu kabil mükelleflerin bu ip
likleri halı imalinde kullanıp kullanmadıkları
nı araştırmak, tesbit etmek mümkündür. Bunu
teklifler veçhile götürü vergiye tabi olan mükel
leflere de teşmil edecek olursak bu mükellefler
defter tutmayan, hesapları kontrol edilemiyen
mükellefler olduğu için bu ipliklerin halı imalin
de kullanılıp kullanılmadığını tesbit etmek
mümkün olmaz. Demek ki, evvelâ halı imalinde
kullanılan Ştrayhgarıı ipliklerinin 2,5 metrik nu
maraya kadar olanlarını kanun muaf tuttuğuna
göre halı ipliklerinin 2,5 metrik numara dışında
kalanlarının götürü usulde vergiye tabi olan
mükelleflere 2,5 metrik numara iplikmiş gibi
teslim etmesi halinde, bunların halı imalinde
kullanılıp kullanılmadığını kontrol edemeyiz.
Bundan gayri Ştrayhgarıı iplikleri olduğu
gibi, diğer dokuma işlerinde kullanılan kamganı
iplikleri de vardır. Bu kamganı iplikleri müs
tahsili arı bu iplikleri götürü usulde vergiye ta
bi olan mükelleflere teklif veçhesiyle muaf ola
rak teslim ettikleri takdirde bu ipliklerin halı
imalinde kullanılmıyacağı aşikârdır. Ancak ve
sika üzerinde halı ipliğiymiş gibi teslimde bulu
nabileceklerdir. Bu ipliklerin halı imalinde kul
lanıldığını da kontrol edemeyeceğimize naza
ran, bilfarz bu şekilde iplik teslim almış olan bir
mükellefin hesaplarını tetkik etmek istesek,
«Bu ipliklerden hah mı imal ettiniz, biz göre
lim desek», deftere tabi olmadığından, deftere
ve vesika muhafaza etmek mecburiyetinde! bu
lunmadığından, «Evet ben halı imal ettim ve
sattım» dediği takdirde yapacak hiçbir muame
le kalmıyacaktır.
Şimdi birkaç rakam da arz etmeme müsaade
buyurunuz :
Ştrayhgarıı ipliklerinden 1904 yılında biz o'A
milyon lira vergi almışız. Bu 2,5 metrik numara
ya kadar olan ipliklerin muaf kılınması netice
sinde 15 milyon liralık, bir kaybımız mevcuttur.
Diğer ipliklerden Kamganı ipliklerinden 102
milyon lira vergi almışız. Tasavvur buyurun,
102 milyon lira varidat temin eden bu iplik sa
hasından halı imalinde kullauılacakmış gibi gö
türü usulde vergiye tabi olan mükelleflere mu-
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af iplik teslim edecek olursak bunun vergi kay
bı 35 - 40 milyonu dahi buhıMlir. Ayrıca bu halı ipliği muafiyetinin bir mâ/i
si de mevcuttur. Huzurunuzda müzakeresi ya
pılan kanundan önce halı iplikleri muafiyeti
yoktu, geçen sene kabul edilen hükümlerden
önce yoktu. Daha evvelleri halı ipliği muafiye
ti yine vardı. Halı ipliği muafiyeti zamanında
büyük kaçakçılık olduğundan ve bu kaçakçılığı
da tesbit etmek imkânı bulunmadığından bu
muafiyet kaldırılmıştı. Geçen sene konulan mu
afiyet kontrollü bir tarzda muafiyet verilcbilirse muafiyet kabul edilebilir noktasından hare
ket edilmiştir. Hattâ geçen sene vergi işlerini
görüşen geçici komisyonda evvelâ bu kontrolü
haliyle dahi hah ipliği muafiyeti reddedilmişti.
Bilâhara huzurunuzda, Yüksek Mecliste kabul
edilmişti.
Binaenaleyh, büyük vergi ziyama sebobolabilecek olan bu tekliflerin kabulünün mümkün
olmadığı kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Lokman Başaran.
LOKMAN BAÇA'J i AN (İsparta) — Muhte
rem arkadaşlar; hah ipliğinde kullanılan straylıgarn iplikleri diğer hiçbir emtiada kullanıla
maz. Geçen sene huzurunuzda takdim ettiğim
numunelerde halı ipliği ile diğer iplikler ara
sındaki farkı görmüştünüz. ı Halı ipliği kaim,
büklümü çok az olan bir ipliktir. Diğer bahse
dilen, ismi gecen ipi iki erse kıvrımları çök, in
ce ve başka sanayide kullanılan, çuha, şayak,
battaniye v.s. de kullanılan ipliklerle halı ipliği
arasında çok farklar vardır.
Muhterem arkadaşımızın ifade buyurduğu
gibi, bu işlerde kontrol imkânı olmazsa zaten
hiçbir yerde kontrol olamaz. Diğer iplikler ya
pan fabrikalarda pekâlâ halı ipliği de yapılabi
lir, kontrol edilemezse orada da edilemez. Hükü
metin bir kontrol imkânı vardır. Her fabrika
kendi imal ettiği maddeleri ayırmıştır. Bilfarz
halı ipliği yapan bir fabrika bugün diğer ku
maş ipliklerini yapmaz. Onların tarakları, diğer
tezgâhları ayrıdır, büklümleri ayrıdır. Bu ba
kımdan Hükümet tarafından kontrolü fabrikada
mümkündür.
Şimdi Hükümet bunu kontrol edemiyor diye
yüzbinlerce vatandaşı vergi muafiyetinden mah
rum etmenin faydası yoktur. Kaldı ki, vergi

kaçakçılığı bu şekilde de dün olduğu gibi bu
gün dahi devanı etmektedir.
Demin de arz ettiğim gibi, bugün için 80 bin
tezgâh halı imal etmekte devam ediyor. Bunların
iplikleri gider vergisine tabi olmadığına göre bu
iplikleri bir metrekarede 3 kilo iplik kullanıldı
ğına göre arkadaşlarım, her metrekarede .10 li
ra bu küçük esnaf zarar görmektedir. Bu zara
rı, biz diyoruz ki, Hükümet olarak, Parlâmento
olarak gidererek onları kalkmdıralım, işsizliği
giderelim... Öbür taraftan da küçük sanayiin
kalkınmasına, işsizliği gidermeye yardım etmi
yoruz. Küçük Sanatlar Kanununu çıkarırken
bunlara büyük imkânlar tanımıştık. Bugün için
de hah ipliğinden Gider Vergisinin kaldırılma
sı mevzuunda da lütfedin, küçük esnafı, küçük
sanat erbabını bu şekilde himaye etmiş olalım,
onu elinin emeğiyle, alnının teriyle karınlarını
doyuran vatandaşların üzerinden birtakım kim
seler yüzbinleri, milyonları ceplerine atmasınlar.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun
Say m Hilmi Okçu.
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar; hatırımda kaldığına göre Muamele
Vergisinden Gider Vergisine intikal ederken
müstesna vergi 4,5 metrik idi galiba; hatırımda
böyle kalmış, 4 metrik. O tarihlerde bunun tat
bikatında, bizzat içinde yaşamış bir insan olarak
arz ediyorum, hakikaten suiistimal edici hâdi
seler olmuştu. Buna mukabil
muvaffakiyetle
tatbik edildiği zamanlar da olmuştur. Zaman
zaman bunun lehinde ve aleyhinde fikirler çar
pışmıştır. Fakat sonra Gider Vergisiyle bu hu
sus kaldırılmıştır.
Sayın Maliye Vekâletimiz bilhassa kontrol
noktai nazarında durmakta. Bu yönden de hak
vermemek imkânı yok, kabul ederim, takdir ede
rim. Ancak bu geniş bir iş gücünü ilgilendiren
bir sahadır. Bu iş gücüne iş temin etmek nasıl
olur? Bizde malûmdur, büyük kısım halılar na
sıl dokunur, tezgâhlar nerdedir?
Şehirlerde
mahdut, köylerde çoktur. Bunu kimler dokur?
Gene kızlar, hanımlar dokur. Büyük kısmı böy
ledir. Hattâ halının dokunuşunda en büyük rol,
genç kızların dokuduğu halılar veya kilimler
daha makbuldür, derler. Bizim aradığımız hu
sus, kooperatife ortak olmıyan ve Gelir Vergi
sine tabi olmıyan bu küçük müteşebbislerin el-
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lerine vergisiz ipliğin geçebilmesinin yollarını
bulmaktır. Aslolan kontrol edilecek husus, müs
tahsil olması lâzımdır. Yoksa müstahsil kontrol
edilmezse, şunu her zaman takdir ederim, müstesnalığı olan yani istisna edilen yerde istisna
yı kabul ettiğimiz an, şu bir vakıadır, kaçakçı
lık hâdiseleri olur. Bu olur ama bunu bertaraf
edebilmek için de kontrol şarttır.
Şimdi bir kısmına istisna tanımışsın, bir kıs
mına tanımamışsın, bu objektiflik esaslarına ay
kırıdır. Teklifimiz daha ziyade işsize iş vermek
tir, yani iş gücünü kıymetlendirmiye matuf bir
harekettir. Köyde, küçük kazalardaki faaliyet
sahaları bellidir. Bunlar esasen kumaşçılık ve
battaniyeciliğin faaliyet sahası bu tip iplerden
ayrılmaktadır. Teklifimize iltifat buyurulmasını
hürmetlerimle dilerim.
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu,
buyurun efendim.
Açık oylamaya katılmıyan arkadaşımız var
mı?
ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Muh
terem arkadaşlar; bu kanunun ilk esbabı mueibesinde bilhassa zikredilen husus, işsizlere, bü
yük kütleye iş bulmak mevzuudur. Bilhassa bu
memlekette ormanı kurtarabilmek, orman köy
lerindeki aç köylüleri doyurabilmek için yapı
lacak tek iş, o köye ekmek temin edecek şekilde
küçük sanatları sokmaktır. Bunun başında da
halıcılık gelmektedir. Nitekim Köy işleri Ba
kanlığı birçok yerlerde köy kızlarını, genç ço
cukları toplayıp halı kursuna dâhil etmektedir.
Nitekim geçen sene birçok yerlerde kurs açıl
mıştır. Birçok vilâyetlerimizde de bu şekilde
açılan kurslarda köy kızlarını toplayıp altı ay,
sekiz ay burada halıcılık sanatı öğretilmiştir.
Eğer fakir kütleye, köylüye biz ucuz iplik, ya
ni vergisiz iplik götürmiyecek olursak yine onu
bu sahada onu teşvik etmemize imkân ve ihti
mal yoktur. Binaenaleyh yapılacak tek mesele
büyük kütleye, yüzbinleri bulan halı işçiliğinde
çalışan köylüye ucuz iplik vermedikçe halıcılığın
inkişafına imkân yoktur, bir. İkinci olarak da
orman köylerinde bilhassa son zamanlarda bu is
tikamete gidilmektedir, iyi bir faaliyettir. Bu
sefer dolayısiyle ormanlarımızı da kurtarmak
imkânı yoktur. Binaenaleyh biz bilhassa fakir
insanların, el emeği ile ancak ve ancak karnını
doyurabilecek durumda olan büyük bir kütleyi, |

bu vergisiz iplikten istifade ettirmek mecburi
yetindeyiz. Bilhassa benden evvel konuşan arka
daşlarımın gayesi budur. Kontrol yapmak ve ka
çakçılığa mâni olmak hakikaten doğrudur. Ama
Hükümetin elinde her türlü vasıta vardır, kont
rol edebilir. Binaenaleyh bu kontrol edilemez
ve kaçak yapılır şeklinde düşünerek yüzbinleri
ihmal etmemiz doğru değildir. Hürmetlerimi
sunarım.
BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; mâruzâtım gayet kısa olacaktır.
Gayemiz kooperatifleşmeyi teşvik etmektir. Ana
yasanın 51 nci maddesi de bunu âmirdir. Arka
daşlarımızın bahsettikleri husus, kooperatif ku
rulması ile esasen temin edilebilecektir. Koope
ratif kurulduğu takdirde bunlar vergiden muaf
hale gelecektir. Maliyenin buradaki gayesi, sa
dece halı sanayiinde kullanılan ipliğe bir mua
fiyet tanımaktır. Bu yol açıldığı takdirde diğer
iplik cinsleri de aynı yoldan faydalanacak ve
dolayısiyle bunların kontrolü imkân dâhilinde
kalmıyacak ve vergi kaçakçılığı için bir yol or
taya atılmış olacaktır. Dolayısiyle bu takrirle
re iltifat edilmemesini biz de rica ediyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Sual var Sayın Akçal. Buyu
run Aytaş.
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın
Lokman Başaran halı ipliklerinin başka şeyler
de kullanılamıyacağı hakkında beyanda bulun
dular. Eğer böyle ise o zaman vergi kaçakçılığı
gibi bir şey mevzuubahsolamaz. Acaba Maliye
Vekâleti veya muhterem Komisyon, Sanayi Ba
kanlığı uzmanlarından bu hususta bir fikir aldı
mı ve benim bu sualimin cevabını verecek du
rumda mıdırlar?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EROL AKÇAL (Devamla) — Vaziyet şu
dur : Alman iplik vergi için defter tutma mü
kellefiyetinde bulunan mercilere gittiği takdirde
bunun kontrolü mümkündür. Fakat bunun dışı
na çıktığı takdirde kontrol imkânsız bir hale
gelmektedir ve arkadaşlarımın teklifi bu duru
ma bir yol açacak mahiyettedir.
Kooperatif
şeklinde çalıştıkları takdirde esası da kabul edil
miş vaziyette olacaktır.
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BAŞKAN — Sayın Soyer, sual mi soracak
sınız?
RUHİ SOYER (Niğde) — Hayır efendim,
konuşacağım.
BAŞKAN — Saym Başaran, konuşacak mı
sınız?
LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun Saym Soyer.
Oylama işlemi bitmiştir.
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, kanun tedvininde esas, hiç şüphe yok
ki adalettir. Şimdi bu maddenin 1 nci fıkrasına
göre, (Halı - kilim imalinde kullanılmak üzere
teslim edilen ikibuçuk metrik numaraya kadar
strayhgarn iplikleri vergiden müstesnadır) de
dikten sonra, ikinci fıkrası münferit tezgâhları
bu istisnanın dışında bırakıyor. Yani fakir ve
bağ, bahçe, tarla işlerinden artakalan zaman
larını değerlendirmek gibi memleket menfaati
ne olduğunu bildiğimiz mühim bir işi yapan
köylülerimizi, bu şekilde çocuklarının hayatını
kazanmıya çalışan insanlarımızı, fakir zümreyi
bu istisnanın dışında tutuyor. Niye dışında tu
tuyor muhterem arkadaşlarım? Bir tevehhüme
istinadediyor, diyor ki, bunların kontrolleri ka
bil değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bu iplikler halı do
kumak için verilen ipliklerdir ve aslında, muh
terem arkadaşımın da ifade ettiği gibi, halı do
kuma mevzularının dışında kullanılacak mahi
yette iplikler değildir.
Şimdi her ne olursa olsun ben tüccarı kont
rol edebilirim, onu vergiden müstesna tutaca
ğım, ben kooperatifi, yani sermaye sahibi olan,
sermayelerini birleştirmiş kooperatifleri kontrol
edebilirim, onu vergiden müstesna tutacağım;
ama fakir fukarayı vergiden müstesna tutmıyacağım demek bir adaletsizliktir. Kanım adaletsiz
lik esasına istinadedemez ve kanunda umumiyet
esastır. Bir kısım vatandaşı istisnai muameleye
tabi tutup, bir kısım vatandaşları, bahusus fa
kirleri vergiye tabi tutmak yolu gayriâdildir.
Her ne sebeple olursa olsun, isterse kontrolü
mümkün olmasın, gayriâdil bir telif yoluna gi
dilemez. Bu itibarla 1 nci fıkradaki istisnaiyetin küçük sanat erbabına ve müteferrik tezgâh
lara da teşmil edilmesi hususundaki önergeye il
tifat edilmesi, kanunun umumiyet ve adalet

esaslarına dayanması bakımından, yerinde olur
kanaatindeyim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Kifayetin oya arzını teklif ederim.
Muş
Müştak Okumuş
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu birinci madde
ile ilgili üç tane önerge vardır, onları okutu
yorum. Bunların esbabı mucibeleri de okunsun
mu Sayın Başaran? Burada ifade ettiniz.
LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Sadece
metin okunsun.
BAŞKAN — Saym Okçu, sizin de öyle mi
olsun?
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Öyle olsun.
Sayın Başkanlığa
482 sayılı Kanunun (M) fıkrasının 1 numa
ralı bendinin ikinci paragrafına «bu istisna» ke
limesinden sonra «götürü vergiye veya» ibaresi
nin eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederiz.
Uşak
İsparta
K. İbrahim Bulanalp
K. Lokman Başaran
Edirne
Fahir Giritlioğlu
Saym Başkanlığa
Müzakeresi yapılmakta olan kanun lâyihası
nın 1 nci maddesinin bir numaralı bendinin 2 nci
fıkrasının aşağıdaki şekilde tedvinini arz ve tek
lif ederim.
Manisa
Hilmi Okçu
Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan
esası üzerinden Gelir Vergisine veya Götürü
Vergiye tabi olup halı veya kilim imal eden ve
ya ilk maddesini vererek halı veya kilim imal
ettirenlere veya halı veya kilim imalâtçılarına
satmak üzere müstahsıldan iplik alan tüccara ve
ya aynı konularla iştigal eden kooperatiflere
ve ceza ve ıslah evleri atelyelerine yapılan tes
limler hakkında uygulanır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki
önerge de aynı mahiyettedir. Yalnız ilâvesi is
tenen ibare değişik yerlere teklif edilmiştir. Sa-
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yet hudutları dışında kalan yerlerde ticari faali
yiıı Hilmi Okçu bunu Gelir Vergisi veya Götü
yette
bulunanlar bu bilgileri ihtiva eden beyan
rü Vergiye tabi olup şeklinde ifade etmiştir.
namelerini bağlı oldukları vergi dairesine ver
(«Hilmi Bey iltihak ediyor» sesleri.) İltihak edi
mekle beraber, aynı beyannamenin bir örneğini
yorsa önerge sahibi ifade etsin...
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesine de gön
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Lokman Başaderirler.»
ran'ın takririne iltihak ediyorum.
«I lalı veya kilim imal âtiyle iştigal eden koo
BAŞKAN — Şimdi İm iltihaktan sonra tek
peratifler vergisiz olarak satmaldıkları iplikleri,
lif şu mahiyeti alıyor. Yukarıda kanun 482 fi
beyan esasında Gelir Vergisine tabi olsun, olma
lân diye yazmışsınız, bu kanunu müzakere et
sın, halı veya kilim imal eden ortaklarına vergi
miyoruz, başka kanunu müzakere ediyoruz. Sisiz
olarak satabilirler. Ancak, sözü edilen koo
zinkinde bu husus doğru olarak yazılmış. Şim
peratifler,
bu şekilde sattıkları ipliklerin hah
di şu halde müzakeresini yaptığımız kanunun
veya kilim imalinde kullanılmamasmdaıı sorum
<> ncü fıkrasında «bu istisna» ile başlıyan iba
lu olup muaflık belgesini aldıkları odaya hesap
reden sonra «götürü vergiye veya» ibaresinin
vermeye ve aşağıdaki I I I numaralı bend hüküm
ilâvesini ve «Kurumlar Vergisine veya beyan
lerini de yerine getirmeye mecburdurlar.»
esası üzerinden Gelir Vergisine» şeklinde deva
BAŞKAN — Saym Başaran, buyurun efen
mını istiyorsunuz. Bu önergeye Komisyon işti
dim.
rak ediyor mu?
Sayın Başaran konuşmanız esnasında takri
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
EROL YILMAZ AKÇAL (Kize) — Hazineye i rinizde kullandığınız ifadeyi de tavzih ediniz ve
zapta geçsin. 482 sayılı Kanunun (m) fıkrasının
50 milyonluk bir külfet tahmil etmesi dolayısiysonundaki ikinci bendin sonuna şunu eklemek
le iştirak edemiyoruz. Ayrıca vergi kaçakçılığı
istiyorum diyorsunuz. «Müzakeresini yaptığımız
nı da teşvik edici mahiyettedir.
kanunun» diye ifade ediniz, zapta geçsin.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geleri birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Muhte
ler... Etmiyenler..:- Kaimi edilmiştir.
rem arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız kanu
Komisyon fillıal katılıyor mu?
nun ikinci maddesinde bu halı ipliğinden Gider
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
Vergisine tabi olanların muaflık belgesi mevzuııruz.
balıistir.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
Birinci maddede teklif ettiğim ve Yüksek
leri komisyona, veriyoruz.
Meclisçe kabul edilen götürü vergiye tabi olan
Bir de komisyonun maddi hataya taallûk
ların (muvafık) belgesi alabilmeleri muallâkta
eden bir teklifi var, okutuyorum.
kalmaktadır. Bu teklifim de (muvafık) belgesi
Başkanlığa
nin Maliye uzmanları tarafından verilmesi hak
Kanun
tasarısının 1 nci maddesindeki
kındadır.
26 . 6 . 1964 tarihinin 25 ., 6 . 1964 şeklinde
Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile şunu
tadilini arz ve teklif ederim.
arz etmek isterim.
Komisyon Sözcüsü
Rize
Biraz evvel arkadaşlarım; «bu kontrol nasıl
Erol Yılmaz Akçal
yapılabilecek?» dediler. «Mademki bunlar Gelir
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
ne 482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının
II numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm
ler eklenmiştir :
«Muaflık belgesini haiz iplik tüccarlarından,
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesinin salâhi-

Vergisine tabi değiller, nasıl Kontrol edilebilir
ler?» İşte arkadaşlarım, bu hususta hazırlayıp
takdim' ettiğim önerge, kontrolün nasıl yapılabi
leceğine cevaptır. Kontrolün yapılabilmesi, ken
dilerine maliye tarafından verilen belgelerle
mümkün olacaktır. Bunu da lütfedin, kabul bu
yurun ve bu şekilde küçült sanatkârlar da bu
muafiyet belgesine kavuşmuş olurlar. Hürmetle
rimle.
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BAŞKAN — Başka söz istiyen?.
Buyurun, Sayın Maliye Temsilcisi.
MALÎYE TEMSİLCİSİ GELİRLER UMUM
MÜDÜRÜ MESUT EREZ — Efendim, burada
mevzuubahsolan balı ipliği başka sahada kulla
nılmaz veya kullanılır mevzuu. Benim arzını şu
idi : Deftere ve vesikaya tabi.olmıyan kimselere
halı ipliği olmıyan iplikler, halı ipliği namı al
tında teslim edildiği takdirde bunların halı ima
linde kullanılıp kullanılmadığını, defter ve vesi
kaya dayanan bir hesap tutmadıkları ve kanu
nen de bununla mükellef olmadıkları için, tesbit
etmek mümkün olmadığından, halı iplikleri de
ğil, diğer iplikler dahi bâzı iplik müstahsılları
tarafından deftere tabi olmıyan mükelleflere
sanki halı ipliğiymiş gibi teslim edilebilir ve
bundan Devlet büyük zarar görür. Bunu arz et
mek istemiştim. Götürü mükelleflerin teslim al
dıkları iplikleri halı imalinde kullanıp kullan
madıklarını esasen kontrol etmek imkânı olma
dığından bunların muafiyet belgesi almaları ile
almamaları arasında hiçbir fark yoktur. Arz ede
rim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL YILMAZ
AKCAL (Rize) — Verilen takrir ikinci madde
ile ilgilidir. Birinci madde hakkında verilen
önergeleri Komisyon olarak istemiştik. Eğer bi
rinci madde hakkında verilen önergeler Komis
yonca kabul edilirse madde buna uygun olarak
tedvin edilecektir. Bu bakımdan ikinci madde ile
ilgili önergeleri de istiyoruz.
BAŞKAN — Zaten bir tek önerge verilmiş
tir, bu da ikinci maddeye bir fıkra eklenmesi
hakkındadır. Bu önerge de komisyona verilmiş
tir.
Üçüncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı I numara
lı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/C pozisyo
nu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
C) Sair madenler sanayii grupu :
a) Sair madenlerin istihsal müessesesinde
imal edilen sâf veya karışımlı külçe, sıvı, çubuk,
levha, boru, profil, pul, şerit, tel, toz ve toprak
şeklindeki bilûmum mamulleri (Nevileri Maliye,
Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca tesbit olunan
değerli madenler hariç.) . . . % 30
b) Yukarda (a) bendinde yazılı şekillerdeki kurşun mamulleri... % 15».

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 4. — Aynı kanuna bağlı I numara
lı tablonun 15 . 2 . 1963, 26 . 6 . 1964 tarihli
ve 187 ve 482 sayılı kanunlarla değişik 2/D po
zisyonunun (i), (ii) fıkraları ile (iii) fıkrasının
(a), (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«D) Akar yakıtlar :
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç),
esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden :
i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg.
S. den 60 kuruş.)
ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat
dereceden aşağı olanlar ve}ra 55 santigrat derece
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden
orta yağlar (1 kg. S. den 29 kr.)
iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar :
a) Taktir mahsulü yakıtlar :
Kraking vukubulmadan %80 den fazlası ta
kattur edenler (1 kg. S. den 33 kr.)
b) Tortu yakıtlar :
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı
% 80 den az olanlar :
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 kg. S. den 27
kr.),
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - oil (A. S. T. M.
standartlarına göre «Pensk - Martens kaplı kab
usulü» ile iştiali noktası 55 santigrat dereceden
aşağı ve aynı zamanda A. S. T. M. standartla
rına göre, seybolt ünivcrsal viskozitesi 37,8 san
tigrat derecede 150 saniyeden yüksek bulunan
lar) (1 kg. S. den 4 kr.)
c) Makina yağları, petrol bitümeni (petrol
asfaltı), tortular ve katranlar % 30
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Buyurun, efendim.
R E F E T AKSOY (Ordu) — Efendim, kanu
nun tümü üzerinde konuşma yapılırken Sayın
Nurettin Özdcmir arkadaşımız burada bilhassa
benzin ve gaz mevzuu üzerinde çok şayanı dik-
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kat beyanlarda bulundular. Ve benini midemi
bulandıran, zihnimi karıştıran bir tesir bırak
mışlardır. Şimdi bu madde oraya geliyor. Ben
okunan maddenin ihtiva ettiği gayeyi esaslı bir
surette kavrıyamadım. Rica ediyorum, Hükü
met namına konuşacak arkadaş gelsin, bunun
mukaddemede konuşulanla bir mukayeseli gö
rüşmesini yapsınlar, tenevvür edelim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?
Buyurun.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL YILMAZ
AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, Nu
rettin Özdemir arkadaşımız kanun tasarısı ile
akar yakıtlarda istihdaf edilen gayeyi huzuru
nuzda izah ettiler. Kısaca özetlersek mevzuu şu
şekilde izah etmemiz icabeder.
Türkiye'de petrol fiyatları hariçten ithal edi
len petrole göre tâyin edilir. Dâhilde istihsal
edilen petrolün fiyatını hariçten ithal edilen pet
role göre bulur, o fiyat esastır. Hariçten ithal
edilen petrolün bu fiyatı maliyetine ilâve ola:
rak navlun, liman ücreti, Gümrük Vergisi bele
diye hissesi ve saire ve saire bir sürü vergilerin
üzerine ilâve edilmesiyle bu fiyat tekevvün eder.
Dolayısiyle dâhilde istihsal olunan petrol hariç
ten ithal edilene nazaran büyük bir avantaja sa
hiptir.
Şimdi 1963 ve 1964 senelerinde gümrük ver
gilerine yapılan zamlar dolayısiyle, hariçten it
hal edilen petrolün fiyatında bir yükselme vü
cuda geldi. Dâhilde istihsal edilen petrolün fi
yatı da bu fiyata göre teşekkül edeceği için do
layısiyle petrol şirketlerine aslında talibolmadıkları bir kâr bırakılmış olmaktadır. Kanun
teklifinin gayesi bu kârı bel'etmek ve transferabl bulunan bu meblâğı mâkûl bir seviyeye in
dirmektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmet
lerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yoktur. Ko
misyon bir önerge ile bâzı hususların tashih edil
mesini istiyor. Okutuyorum.
Başkanlığa
1. Kanun tasarısının 4 ncü maddesindeki
26 . 6 . 1964 tarihinin 25 . 6 . 1964 şeklinde,
2. Aynı maddenin (bb) fıkrasının ikinci sa
tırındaki «Kaplı» kelimesinin «Kapalı» şeklinde,
Değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Komisyon Sözcüsü
Rize
Erol Yılmaz Akçal

BAŞKAN •— Bu ikinci teklif, «martens kap
lı» diyor, «kapalı» mı olacak?
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Evet.
BAŞKAN — Bir de birinci fıkradaki 26 . 6 .
1964 tarihi (25) olacak değil mi?
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Devamla) — Evet.
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu değişiklikle dördüncü maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 5. — Aynı Kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10/F pozisyonunun sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir.
«Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya
başkaları hesabına yapılan haşıllama işi de bitim
işi sayılmaz.»
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bakanlar Kurulunca, Güm
rük kanunlarının verdiği yetkiye istinaden akar
yakıtların Gümrük Vergisi nisbetlerinde gerekli
indirimlerin yapılması halinde, Ticaret ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının muvafık
mütalâası ve Maliye Bakanlığının' teklifi üzeri
ne, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı
I numaralı ilk istihsal maddeleri tablosunun
2/D pozisyonundaki akar yakıtların vergileri;
bu indirim nisbetini, geçmemek üzere artırıla
bilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası kaldı
rılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — 28 . 2 . 1957, 24 . 12 . 1958
tarihli ve 6933, 7179 sayılı kanunlar, aşağıdaki
geçici madde hükmü mahfuz kalmak üzere, yü
rürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Şimdi okunan 8 nci madde hak
kında söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyrnkv...
Kal.ul
edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — 6933 sayılı Kanunun
tatbikatından doğan ihtilâflar, aynı kanundaki
esas ve usuller dairesinde, anılan kanunun 13
neü maddesi gereğince teşkil edilmiş bulunan
hakem heyeti tarafından halledilir.
BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Geçici madde kabul
edilmiştir.
Efendim, bu kabul ettiğiniz geçici madde
Hükümet teklifindeki maddedir. Komisyon met
ninin bu maddeye tekabül eden kısmında ba-
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::!ı kâğıtlarda bir boşluk var. Komisyon diyor
ki, biz bu geçici maddeyi aynen kabul ettik, o
vardır» diyor. Bunu tasrih ediyor.
Şimdi, dokuzuncu madde... İki yürürlük
maddesi kaldı Sayın Komisyon, aldığınız öner
geleri bu arada bitirebilecek misiniz1? Bitiremiyeceksiniz iki yürürlük maddesi kalsın başka
bir şeye geçelim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL YILMAZ
Akçal (Rize) — Şimdi hemen yetiştiremeyiz.
BAŞKAN — Komisyondan bir ve ikinci mad
de ile ilgili netice geldikten sonra devam ede
ceğiz.
Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz.

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780)
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Sadi Biııay
buradalar, İçişleri Bakanı yok, Bakan bulunma
dığı için gelecek soru gününe bırakılmıştır.
2. — İzmir Milletvekili Osman Sabrı AdaVın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın dış
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile
temaslarda ve müzakerelerde
bulunduğundan
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824)
BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakan yok.
Bakanlar bulunmadıkları için gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır.
3. —
nun, Dış
receli üç
sebebine
(6/836)

Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
memurun vazifelerinin
değiştirilmesi
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için soruları düşmüştür.
4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içerisinde,
kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bıdunup
bulunmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu
(6/843)

VE

CEVAPLARI

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için soruları düşmüştür.
5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan ve 15
milyon lira sermayeye sahip bulunan kimselerin
kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanacağına dair
Tarım ve Ticaret Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/844)
BAŞKAN —• Soru sahibi ikinci defa bulun
madığı için soruları düşmüştür.
6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yumrutaş
köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı köyünde,
tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, başka yer
den toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi ko
nularında, bir çalışma yapılıp
yapılmadığına
dair İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu
(6/845)
BAŞKAN — Sayın Yavuzkan? Yok. İkinci
defa bulunmadığı için sözlü soruları düşmüştür.
7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlükleriy
le yönetim kurullarına yapılan tâyinlere dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/864)
BAŞKAN — Turgut Çulha? Yok. İkinci
defa bulunmadığı için sözlü soruları düşmüştür.
8. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaVın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as-
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falt yolun yarını kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne
dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871)
BAŞKAN — Osman Sabrı Adal? Burada.
Bayındırlık Bakanı burada bulunmadığı için so
ruları gelecek soru gününe kalmıştır.
9. — İz mir l\[ületvekili Osman Sabrı Adal'ın, izmir'in Çeşme ilçesi Ilıca, plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872)
BAŞKAN — Osman Sabri Adal? Burada. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı yok. (delecek soru gü
nüne kalmıştır.
10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaVın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa za
manda. bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873)
BAŞKAN — Osman Sabri Adal burada. Ba
yındırlık Bakanı bulunmadığı için soruları gele
cek soru gününe kalmıştır.

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Dücr'in,
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması' kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve projeleri
nin yapılıp yapılmadığına
dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/881)
BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sözlü sorulan düşmüştür.
15. —• Erzurum Milletvekili Nihat Dücr'in,
toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetle
rinin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa
ağrıyanların
durumlarının ıslah edilip edümiyeceğine dair Köy İşleri ve Devlet Bakanların
dan sözlü sorusu (6/886)
BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sorulan düşmüştür'.
16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus Ortaokulunun, 1961 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıy a cağına dair Milli Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/907)
BAŞKAN - - Soru sahibi izinli bulundukları
için soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır.

/'/. —- İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'nın,
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan
sonra,
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî, yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/875)

17. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un,
ilk etütlerinde Tatvan'da
kurulmasının münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento Fabri
kasının Van'a nakledilmesi sebebine dair Sanayi
Bakanından sözlü soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Ali Naili Erdem'in cevabı (6/911)

BAŞKAN — Sayın Osma? İkinci defa bu
lunmadıkları için sorulan düşmüştür.

BAŞKAN — Sayın,Okumuş? Burada... Sa
nayi Bakanı burada. Sözlü soruyu okutuyorum.

12. — Bolu Milletvekili Turgut
Çulha'nın,
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre
kurulmuş
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri
Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881)

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla, arz v.e rica ederim.
15 Temmuz 1964
Bitlis Milletvekili
Müştak Okumuş

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sorulan düşmüştür.
13. — Tokat Milletvekili Mehmet
Kazovanın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı
ya ıı Kaleboğazı köprüsünün
ne zaman tamir
edileceğine dair, Bayındırlık
Bakanından sözlü
sorusu (6/882)
BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduk!an
için soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır.

Doğuda kurulması düşünülen çimento fabri
kasının, ilk etütlerde her bakınıdan Tatvan'da
inşası daha ınünasibolacağı raporlarla tevsik
edildiği halde Van'a nakli hususu nedendir?
P.AŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem ıııilletve-
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uygundur. Trans yönünden Tatvan avantajlı
killeii; Sayın Müştak Okumuş tarafından so
rulmuş sözlü soruya arzı cevapta bulunuyo
dır.
rum.
Enerji durumu: Enerji durumu, yakıt yö
nünden meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman, yakı
Beş Yıllık Kalkınma Plânı içerisinde Doğu
tın Batman'dan getirilmesi icabettiği mütalâa
bölgesinde yapılması düşünülen çimento fabri
edilmiştir. Burasının Tatvan'a 204 Km. Van'a
kalarından evvelâ çalışmalarında Tatvan böl
350 Km. mesafede olması hasebiyle nakli için
gesi olarak tesbi't edilmiş olan çimento fabrika
Tatvan'a ton başına 45 - 50 lira, Van'a ise 70 - 75
sının Van'a alınma sebepleri Sayın Müştak
lira isabet ettiği tesbit edilmiş ve bu hale göre
Okumuş tarafından sorulmaktadır.
de senede 360 000 liralık bir fark, fabrika Van'
Çimento sanayii Şirketi olarak bu mesele
da kurulduğu takdirde, aleyhe olacağı keza .tek
üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda elde
nik yetkili şahısların yapmış oldukları çalışma
edilen neticeler şunlardır :
da tesbit edilmiştir. Bu hale göre yakıt duru
Daha evvel bütçe münasebetiyle ve İktisadi
mundan da tercihli olan yer Tatvan'dır.
Devlet Teşekküllerinin düzenlenmesine müte
Su durumunda bir fark yoktur.
dair yapılan konuşmalarda buna ait soruları
Çimento taşıma giderleri yönünden mesele
cevaplandırdığımız sıralarda kati ifadelerle be
tetkik edilmiş ve bu yerin Tatvan olması icabet
lirttiğimiz gibi, Çimento Sanayii bu fabrikanın
tiği mütalâa edilmiştir. Van'a göre daha avan
kuruluş yerinin esas itibariyle bir fabrikanın
tajlıdır.
kurulmasında anaunsur olarak tüketimin naza
Tesis maliyeti yönünden yapılan kıyaslama
rı itibara alınması lâzımgeldiğini beyanla, bun
lara göre tesis maliyeti 47 500 000 liradır. Ve
dan hareketle bu yerin Tatvan'da kurulması lâfakat eğer Van'da kurulursa asgari bir milyon
zımgeldiği hususunda kanaatini muhafaza etti
yediyüzbin liralık aleyhe bir fark yapacaktır.
ğini o günkü konuşmamızda ifade etmiştim. An- I
Şu hale göre tesis maliyeti yönünden de fabri
cak Yüksek Plânlama Kurulunda mesele müza
kanın Tatvan'da kurulması icabeder.
kere edilirken, sadece ihraç politikası mütalâa
Mamul çimento maliyeti yönünden: Mamul
edilmek suretiyle, bir tek bu noktadan Tatvan
çimento maliyeti yönünden meseleyi tetkik eden
bölgesinden alınıp Van'da kurulması hususunun
teknik heyet, çimentonun maliyeti Tatvan'da
Yüksek Plânlama Kurulunda karara raptedildikurulduğu zaman 115 - 116 lira, Van'da kurul
ğini de keza sözlerimize ilâve etmiştik. Ve yi
duğu zaman 121 liradır. Şu hale göre maliyet
ne bu mevzuda arkadaşların vâki beyanlarında
yönünden de tercih edilecek mahal Tatvan'dır.
Doğu'da daha birçok çimento fabrikalarının ku
Şu hale göre pazar durumu, hammadde du
rulması lâzımgeldiğini ve ezcümle Sivas Çimen
rumu,
nakliye durumu, tesis maliyeti, mamul
to Fabrikasının tevsii münasebetiyle, daha son
çimento
maliyetleri bakımından müsaidolan yer
raki yıllara bırakılması düşünülen Erzurum Çi
Tatvan'dır.
mento Fabrikasının da yakın seneler içinde ya
Ancak sözlerimin başında belirttiğim gibi,
pılmasının da şart ve zaruri olduğunu keza söz
Yüksek Plânlama Kurulu münhasıran ihraç po
lerimiz arasında belirtmiştik.
litikası yönünden meseleyi kıymetlendirmiş ve
Şimdi Van ve Tatvan yeri e id için çimento
bu ortaya koyduğumuz yedi tane unsuru naza
fabrikası kurulmasında tatbik edilen kıyaslama
ra itibara almayarak sadece ihraç politikası
yı kısa notlar halinde Muhterem Heyetinize
yönünden
Van'da kurulmasının daha
faydalı
arz edeceğim.
olacağını mütalâa etmiş ve fabrikanın yer tesBu fabrika pazar durumu itibariyle tetkik
bitinde kati olarak Van olması hususunda ka
edildiğinde, -pazar durumu kıstas olarak nazarı
rara varmıştır, arz ederim.
itibara alındığında, kuruluş yerinin Tatvan ol
ması vâki pazarlamanın kıyaslaması neticesin
BAŞKAN — Buyurun Sayın Okumuş.
de anlaşılmaktadır. Avantajlı durum, pazarla
MlJŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Çok muh
ma yönünden Van değil, Tatvan'dır.
terem arkadaşlarım, bu Çimento fabrikasının
Hammadde durumu yönünden: Kalker yö
kuruluşu mevzuunu aylardan beri sözlü soru
nünden şartlar aynıdır. Kil bakımından Tatvan
konusu ettim. Bugün bunun konuşulmasında
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bana fırsat veren Sayın Bakana yok müteşek
kirim.
Arkadaşlar, ben Tatvan'da
kurulmasına
yüzde yüz kaani olduğum çimento fabrikasının
Tatvan'dan kaldırılıp Van'a gidişi üzerinde
haksız bir ağırlığı olduğunu buradan arz ede
rim. Bunda kim ne derse desin, siyasi mülâha
zalar rol oynamıştır. 1901 yılında barajı aşıp
gelcmiyccck bir arkadaş, 19G4 yılında, iki sene
sonra 60.000 reyle Büyük Millet Meclisine âza
olarak geldi. Bu aradaki iki senelik fasıla için
de 40 bin reyin Vatı gibi küçük bir vilâyette
fark edişinin sebebi açıktır, meydandadır.
RUHİ SOYER (Niğde) — Nedir sebebi 1
MÜŞTAK OKUMUŞ (Devamla) — Sebebi,
Doğuya Beş Yıllık yatırım plânında verilmiş
olan bütün tesisleri Ferit Melen Bey ağır
lığını koyarak Muş'un da, Bitlis'in de, Ağrı'nın
da, Siirt'in de haklarını oraya taşımak gayret
keşliğini göstermiştir. Sebebi budur. (Soldan
bravo sesleri, alkışlar)
Sayın Bakan Van ile Tatvan arasında yapı
lan mukayeseyi, Tatvan'ın Van'a göre faikıye
tini teker teker izah ettiler. Yalnız ihracat du
rumunu ileri sürüyorlar. Arkadaşlar, bu fabri
kanın yerinin tesbiti sırasında, 21 . 5 . 19G4
tarihinde Sanayi Vekâletinde bir komisyon te
şekkül ediyor. Komisyon; Sanayi Vekâleti,
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Çimento Müstah
silleri Birliği ve Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığı temsilcilerinden ibaret.
Tarihi
bilhassa nazarı dikkatinize
arz
ederim :
21 . 5 . 1.9(54 tarihinde bu komisyon teşekkül
ediyor ve çimento fabrikasının yerinin tes
biti ciheti bir protokol ile Çimento Sanayi Ano
nim Ortaklığına tevdi ediliyor, Mayısın 25 inde.
Mayısın 30 unda Van'a tel çekiliyor: «Çimento
fabrikası Van'da kurulacaktır...» Daha tesbiti
için teknik elemanlar gitmeden tel oraya gi
diyor. Çünkü Haziran'm ilk haftasında seçim
var.
Arkadaşlar, bir milletvekili olarak ister böl
gem olsun, ister olmasın, memleketin menfaatle
rinin nasıl heder olduğunu ne olursa olsun şu
radan açıklamak mükellefiyetini hissediyorum
kendimde.
Mamul çimento, tonda beş lira; kurulacak
fabrika 1970 senesine kadar 150 bin ton kapasi
telidir, ki bölgenin ihtiyacını ancak karşılıyor.

Birbuçuk milyon insanın, insan başına yüz kilo
çimento tüketimi hesabedilirse 150 bin ton çi
mento ancak bizim o bölgenin ihtiyaçlarını kar
şılıyor. Hal böyle olmakla beraber ihracat duru
mu nasıl mütalâa edilir?..
Şimdi kendisine görev verilen Çimento Sana
yii Türk Anonim Ortaklığı, teknik elemanları
mahalline gönderiyor ve gönderdikten sonra ge
len raporlarda, tel çekilmesine rağmen, oraya
giden teknik kimseler mutlaka ve mutlaka çi
mento fabrikasının Tatvan'da kurulmasına kaa
ni oluyorlar ve raporları da bu yöndedir.
Pazar durumunu Sayın Vekil Bey izah etti
ler; hiçbir itirazımız yok, Tatvan Van'a göre
fakirdir.
Hammadde durumu: Birisinin kalkeri ya
nındadır, birinin 35 kilometreden geliyor. Ener
ji ileri sürülüyor. Enerji ne olursa olsun, Bat
man termik santralı kurulacak. Batman'dan
enerjiyi Van'a götürebilmek için yüzbir milyon
liraya ihtiyaç vardır, Tatvan'a götürebilmek için
80 milyona ihtiyaç vardır. 21 milyon farktır. Bu
fabrikaya lüzumlu enerjinin buradan gitmesi
zaruridir. Su kolayca temin ediliyor iki tarafta
da. Vilâyetlere uzaklığı bakımından Van ili ile
iki yüz kilometreden yakın, Tatvan ise, beş il
ikiyüz Km. den yakın, dört il yüzelli kilometre
içerisinde. Hinterlântını arz ediyorum.
İşletme malzemesi nakli masrafları Tatvan'la
Van arasında bir milyon lira farkediyor. Tesis
maliyeti, Tatvan'la Van arasında iki, yüç milyon
lira fark ediyor. Mamul çimento farkını, Sayın
Bakan Bey beş lira, olarak gösterdiler. Hakikat
beş lira değil, on liraya da çıkıyor. Senede 150
bin ton kapasiteli bir fabrikanın bir ton için on
lira zararı; hesabını size bırakıyorum sayın ar
kadaşlarım.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, geçenlerde
çok iyi dinledim. Yine bu mevzuda bir sual so
rulmuştu, Sayın Başbakan Yardımcısından. Ay
nen tâbirini kullanıyorum. «Teknik mutalar dı
şında fabrika yeri değiştirecek değiliz.» Şimdi
Başbakan Yardımcısından Müştak Okumuş is
tirham ediyor; teknik mutaların raporu burada
dır. Tetkiklerine arz ediyorum. Sözlerini yerine
getirsinler.
Ondan daha evvel muhalefette iken, şimdinin
Maliye Vekili bu mevzuda beş, on sefer konuş
tu. Her zaman da fabrikanın yerinin değiştiril-
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meşindeki haksızlığı meydana koymuştu. Bugün
kendisi Maliye Bakanıdır. Dün bunun haksızlı
ğına inanmış olan idare bugün iktidardadır.
Hakkı yerine getirsin.
27 Mayıstan evvel bir çimento fabrikası Ça
nakkale'de yapılıyordu. Temelleri atıldı, bina
sı bitti, haksızdır dendi. Hakkı yerine getirdiler.
Bunun da yerine getirilmesi lâzımdır. Bunun ne
temeli atılmış, ne şu olmuştur, ne bu olmuştur.
Bu hakkı şimdiki Hükümetten bilhassa istirham
ediyorum. Saygılarımla. (Soldan, alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
18. — Aydtn Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından kal
dırılması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su ( 6/920)
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda? Buradalar.
Başbakan veya namına cevap verecek Vekil?
Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır.
19. — Edirne Milletvekili llhami
Ertem'in,
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926)
BAŞKAN — Sayın llhami Ertem? Yok. Sözlü
soruları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek
soru gününe bırakılmıştır.
ı
20. — Edirne Milletvekili llhami
Ertem'in,
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok dü
şük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda ne
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/927)
BAŞKAN — Sayın Ertem kendileri bulun
madığı için bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek soru gününe bırakılmıştır.
21. — Edirne Milletvekili llhami
Ertem'in,
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teberrut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin
uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/928)
BAŞKAN — Sayın Ertem, kendileri bulun
madığı için sözlü soruları bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır.
22. — Bolu Milletvekili
Turgut
Basın İlân Kurumu
teşkiline dair

Çulha'um,
195 sayılı

Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/931)
BAŞKAN — Sayın Çulha?.. Yok. İkinci defa
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür.
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, or
taokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıfta
kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/934)
BAŞKAN — Reşit Ülker mazeretli olduğu
soruları gelecek soru gününe kalmıştır.
24. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı ol
duğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve Baş
bakandan sözlü sorusu (6/936)
BAŞKAN — İkinci defa bulunmadıkları için
soruları düşmüştür.
25. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve hariçte
korunması için bir taban fiyatı konulması ve mü
dahale mubayaasına girişilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan
sözlü sorusu
(6/937)
BAŞKAN — Vekil oldukları için sözlü soru
ları düşmüştür.
26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge
ce üniversiteleri ve gece yüksek okulları açılması
hakkındaki plânın neden kurulmadığına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/938)
BAŞKAN — Kendileri mazereti olduğu için
soruları gelecek soru gününe kalmıştır.
27. — İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in,
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle,
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden son
ra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki neş
riyatın doğru olup olmadığına dair Adalet ve
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943)
BAŞKAN — Aynı sebeplerle soruları gelecek
soru gününe kalmıştır.
28. — Edirne Milletvekili llhami
Ertem'
in, 1961 - 1962 yılında Cahit Özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se-
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bebine dair, Maliye
(6/945)

Bakanından

sözlü

sorusu

BAŞKAN — Sayın İllıami Ertem kendileri
bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak
üzere sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır.
29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci
kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif
kıstaslara göre yapılıp
yapılmadığına
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/916)
BAŞKAN — Sayın Fahir (riritlioğlu ikinci
defa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür.
30. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya iste
melerinin Anayasamıza aykırı olup olmadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955)
31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeylinoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâtına
bağlı sağlık memurlarının
sağlık
müdürlükleri
emrine verilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü
sorusu (6/956)

36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962)
37. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda,
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/963)
38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de
elektrik cereyanının sık
sık kesilmesini önlemeli için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/964)
39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'uun, bakır fiyatlarının
neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965)
10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiuoğlu'nuıı, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu
(6/966)
BAŞKAN — Yukarıda 3Ü - 40 ııcı sıralarda
bulunan sözlü sorularının hepsi, kendileri ikinci
defa bulunmadıkları için, düşmüştür.

32. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, köylerde yapılan kadostrolar için dekar
başına istenen paralara dair Devlet
Bakanından
sözlü sorusu (6/958)

41. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'uıın, Çukobirlike Genel Müdür tâyini konusun
da ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu (6/979)

33. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından çift
çilere verilen gübrelerin miktarının
artırılması
ve fiyatının ucuzlatılması
hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/959)

BAŞKAN — Sayın Mehmet Geçioğlu? Yok.
İkinci defa bulunmadıklarından sözlü soruları
düşmüştür.

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası
Müdürünün,
son aylarda, kaç mühendisi
başka fabrikalara
naklettirmiş olduğuna dair Sanayi
Bakanından
sözlü sorusu (6/960)
35. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler İlçesi Tarım Müdürünün,
özel
bir işte, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/961)

12. — istanbul Milletvekili
Zeki
Zerenin,
Belgrad ve Viyana'daki
üç Osmanlı Vezir ve
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982)
BAŞKAN — Sayın Zeki Zeren? Yok. İkinci
defa bulunmadıklarından sözlü soruları düşmüş
tür.
13. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in,
Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/983)
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doğru olup olmadığına dair
BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer? Yok; II daki söylentilerin
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000)
İkinci defa bulunmadıklarından sözlü soruları
düşmüştür.
BAŞKAN — Soru saKibi bulunmadığı için
44. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'- I sorusu bir defaya mahsus olmak üzere gelecek
soru gününe kaldı.
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan Kül
tür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne ol
50. — Aydın Milletvekili Hilmi
Aydınçer'
duğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Bakanın
in, Söke ilçesinde toprakların
çoraklaşmasının
dan sözlü sorusu (6/984)
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah
BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer? Yok.
İstasyonu kurulması
hususlarında ne düşünül
İkinci defa bulunmadıklarından sözlü soruları
düğüne dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu
düşmüştür.
(6/1001)
45. — Aydın Milletvekili Hilmi
Aydınçer'in,
Atatürk Orman Çiftliğinde
bulunan ağaçların
imar ve bakımı konusunda ne
düşünüldüğüne
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986)
BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer ikinci
defa bulunmadıklarından sözlü soruları düşmüş
tür.
46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazme'mallarının
ko
rar geriye yürütülmek
suretiyle
Cumhuriyet
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990)
BAŞKAN — Bakan olduğu için soruları düş
müştür.
47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanınolan sözlü soru
su (6/993)
BAŞKAN — İzinli olduğu için soruları gele
cek soru gününe kalmıştır.

BAŞKAN — İkinci defa bulunmadıklarından
soruları düşmüştür.
51. — Eskişehir Milletveikli Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü
öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002)
52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin
Çifteler
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair
tçilşeri Bakanından sözlü sorusu (6/1003)
53. — Eskişehir • 3Iilletveküi Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/1004)
54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlun'un, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması > hususunda
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/1005)

55. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi
işinde,
şünülmediğine
dair Millî Eğitim
Bakanından
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
sözlü sorusu (6/1006)
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü
56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğsorusu (6/994)
lu'nun, Sivrihisar'ın
Kaymaz bucağındaki su
lama
kanalları
üzerine
bir bent yapılması hu
BAŞKAN — Mazeretleri sebebiyle gelecek
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
soru gününe kalmıştır.
kanından sözlü sorusu (6/1007)
49. — Edirne Milletvekili îlhami
Ertem'in,
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin
57. — Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytinoğAbaylar köyü muhtarının,
bu işle ilgili, müra
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkıncar tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü-
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şiinüldüğüne dair Sanayi Bakanından
rusu (6/1008)

sözlü so

58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde,
yapımı
yarım kalmış bulunan su kanallarının
ikmali
hususunda ne düşünüldüğüne
dair Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu (6/1009)
59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in
Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün
yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp
düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/1010)
BAŞKAN — Yukarıda 5 1 - 5 9 ncu sıralarda
bulunan sözlü soruları kendileri ikinci defa bu
lunmadıkları için düşmüştür.
60. — Tokat Milletvekili
Mehmet Kazova'nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun yapı
mına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1011)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova izinli ol
duklarından gelecek birleşime bırakılmıştır.
61. — Aydın
Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya tah
sis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi sebe
bine dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1012)
BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydmçer? Yok.
İkinci defa bulunmadıklarından sözlü soruları
düşmüştür.
62. — Edirne Milletvekili llhami
Ertem'in,
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet yo
luna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi ol
duğuna dair Bayındırlık
Bakanından sözlü so
rusu (6/1013)
BAŞKAN — Sayın llhami Ertem? Yok. Bir
defaya mahsus olmak üzere sözlü soruları gelecek
soru gününe bırakılmıştır.
63. — Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk Anı
tının açılması merasimine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1015)

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Yok.
Kendileri ikinci defa bulunmadıklarından sözlü
soruları düşmüştür.
64. — Çanakkale Milletvekili
Ahmet Nihat
Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair
Adalet ve İçişleri Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/1016)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay? Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere sözlü soruları ge
lecek soru gününe bırakılmıştır.
65. — Çanakkale Milletvekili
Ahmet Nihat
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip
geçmediğine
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017)
BAŞKAN — Aynı sebeple bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe kalmıştır.
66. — Burdur Milletvekili
Nadir
Yavuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında
döşenmiş
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/1018)
67. — Burdur Milletvekili
Nadir
Yavuzkan'ın, Devlet Tanın Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım
Bakanların
dan sözlü sorusu (6/1019)
68. — Burdur Milletvekili
Nadir
Yavuzkan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020)
69. — Burdur
Milletvekili
Nadir
Yavuz
kan'ın, Bur dur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/1021)
BAŞKAN — İkinci defa
için, bu soruları düşmüştür.

bulunmadıkları

70. — Diyarbakır Mileltvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi
âyinlerinin
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider-
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lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri
Bakanından
sözlü sorusu (6/1023)
BAŞKAN — Bakan oldukları için
düşmüştür.

soruları

71. — Diyarbakır Milletvekili
Recai İskenderoğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının,
Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karsısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024)
BAŞKAN — Sayın Recai İskenderoğlu Ba
kan oldukları için düşmüştür.
72. — Çanakkale
Akay'm, Erzurum ve
lerine, iki yıllık plân
tırım yapıldığına dair
kanından sözlü osrusu

Milletvekili
A.
Nihat
Diyarbakır
verici tesis
döneminde ne miktar ya
Turizm ve Tanıtma Ba
(6/1025)

BAŞKAN — Sayın Akay ikinci defa bulun
madıkları için sözlü soruları düşmüştür.
73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin
Batısından
ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde
ne
düşünüldüğüne
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/1027)
BAŞKAN — Sayın Aydınger bulunmadık
ları için bir defaya mahsus olmak üzere soruları
gelecek soru gününe bırakılmıştır.
74. — Aydın Milletvekili Hilmi
Aydmçer'in, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent
ve
köyleri arasında muvasalayı temin için
Akçay
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/1028)
BAŞKAN — Sayın Aydınger ikinci
defa
sözlü sorularında bulunmadıkları için sözlü so
ruları düşmüştür.
75. — Erzurum Miletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katı olarak, ne zaman açılacağına
dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü
sorusu
(6/1040)
BAŞKAN — Sayın Karaca ikinci defa
lunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür.

bu

76. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldıkları için
kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni yazıyla
yayımının düşünülüp
düşünülmediğine
dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1042)
BAŞKAN — Sayın Akay? Yok. Kendileri
ikinci defa bulunmadıklarından sözlü soruları
düşmüştür.
77. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda
bir tedbir alınmasının düşünülüp
düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu
(6/1044)
BAŞKAN — Saym Özarda? Buradalar. Ti
caret Bakanı yok, soruları gelecek soru günü
ne ne kalmıştır.
78. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinİ7i
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045)
BAŞKAN — Saym Özarda buradalar. Millî
Eğitim Bakanı yok. Soruları Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır.
79. — İzmir Milletvekili
Şinasi
Osma'nın,
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği
iyi dostluk komşuluk
münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri
Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050)
BAŞKAN — Saym Şinasi Osma?. Yok. Ken
dileri ikinci defa bulunmadıklarından sözlü so
ruları düşmüştür.
80. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de
kazandıklarını
göndermelerine neden izin verilmediğine
dair
Maliye ve Çalışma Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/1051)
81. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına
karşı
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/1052)
82. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 sene-
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sinde, Eskişehir çiftçilerine tohumluk
buğday
yetiştirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedeli
nin geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053)

88. — Hatay Milletvekili Sırrı
Hocaoğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese,
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine
dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073)

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin
hissedarlara,
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054)

89. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir
ve köylerin imarı ve Fay hatı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074)

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Yok.
Kendileri ikinci defa bulunmadıklarından bu
sözlü soruları düşmüştür.
84. — Aydın Miletvekili Hilmi
Aydınçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/1059)
BAŞKAN — İkinci defa bulunmadıkları için
düşmüştü]'.
85. — İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'nm,
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064)
BAŞKAN — İkinci defa bulunmadıkları için
soruları düşmüştür.
86. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Koç'un,
Menderes Havzasının en verimli topraklarından
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanların
dan sözlü sorusu (6/1071)
BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe kaldı.
87. — 'Konya Milletvekili Fakih
Özlen'in,
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072)
BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere
gelecek soru gününe kaldı.

90. — Ankara Milletvekili
Burhan
Apay
dın'm, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak
düşüncesiyle
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu 6/1075)
91. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştau'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde bir lise veya sanat
okulu açûmasmın düşünülüp
düşünülmediğine
dair, Millî Eğitim Bakanından
sözlü
sorusu
6/1076)
BAŞKAN — Kendileri bulunmadıkları için
sözlü soruları bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakılmıştır.
92. — İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in,
İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve
159 numaralı sayısında
yayınlanan
yazıların
38 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu 6/1077)
93. — İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in,
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga
konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078)
BAŞKAN Sayın Eeşit Ülker mazeretine bi
naen bulunmadıkları için soruları gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
94. — Ankara Milletvekili
Burhan Apay
dın'm, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak
edildiği takdirde, zirve
toplantısında
Türkiye'nin kim tarafından
temsil edileceğine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079)
BAŞKAN — Sayın Apaydın bulunmadıkları
için bir defaya mahsus olmak üzere gelecek so
ru gününe bırakılmıştır.
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
5. — Askerî Memnu Mmtakalar
Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının
değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma
Komisyonu raporu
(1/473) (S. Sayısı : 364)
(1)

rina uymak ve halkın faydalanma ve geçiş ih
tiyaçları göz önünde bulundurulmak hususunda
birinci yasak bölgenin (300) metre olan en az
haddini daha aşağı hadlere indirmeye Genel
kurmay Başkanlığı yetkilidir.

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? Ba
kan. adına salahiyetli bakanlık temsilcisi vesi
kasını Riyasete ibraz etsin.

Biribirine (600) metre veya daha yakın ola
rak tâyin edilmiş birçok bataryalardan bir ara
ya gelmiş Jıer batarya ve grup için ayrı ayrı
yasak bölge tayin edilmeyip grupların bölgesi
olduğu müstahkem bölge için müşterek ve bir
bütün olarak yasak bölge tâyin edilir.»

Bu tasarının müzakeresinde Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcisi Ahmet Kerse'dir, bu
nunla ilgili önerge Riyasete verilmiştir.
Komisyon da yerini alsın efendim.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. İvedilikle görüşülme isteği vardır. İvedilik
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri oku
tuyorum.
Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun birinci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair
Kanun
MADDE 1. — Askerî Memnu Mmtakalar
hakkındaki 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı
Kanunla değişik 1 nci maddesinin (A) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 1. — A) Birinci yasak bölge; bir
tabya yahut istinat noktası veya bir batarya
manzumesinin savunması için etrafına yapıla
cak tahkimat hattından ve keza müstahkem
mevkideki diğer münferit askerî tesisat (Gö
zetleme yerleri genel veya bölge cephanelikleri,
santraller, mahfuz mahaller ve sair mühim te
sisat) için bu binaların harici muhitinden iti
baren (300 - 600) metre uzağından alman nok
taların birbirine birleştirilmesi ile meydana ge
len hatlarla çevrilmiş bölgedir. Bu bölge içi
ne müstahkem mevkiin ilgili mensuplarından
maada hiçbir kimse giremez. Bu bölge içinde
ki taşınmaz mallar gerçek karşılıkları peşin
ödenmek şartiyle kamulaştırılır. Arazi şartla-

(1) 364 S. Sayılı basmayası tutanağın sonundadır.

BAŞKAN — Madde hakmda söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir.
6. — Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
(S. Sayısı : 265)
BAŞKAN — İçişleri komisyonu yok.
cek birleşime kalmıştır.

Gele

7. — Nöbetçi memurluğu
kurulması
ve
olağanüstü hal tatbikatlai'inda mesainin 24 saat
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615)
BAŞKAN — İçişleri komisyonu yok. Gele
cek birleşime kalmıştır.
8. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa-
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vunnıa ve İçişleri komisyonları
(1/517) (S. Sayısı : 614)

raporları

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu yok. Gele
cek birleşime kalmıştır.
9. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711)
BAŞKAN — Plân Komisyonu burada. Hü
kümet? Yok. Gelecek birleşime kalmıştır.
10. — Türk Eğitim
Derneğinin
Türkiye
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfifiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim
ve Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sa
yısı : 951)
BAŞKAN — Plân komisyonu burada. Efen
dim ben Millî Eğitim Bakanını veya Bakanlık
temsilcisini de soruyorum. Yok. Gelecek bir
leşime kalmıştır.
Muhterem arkadaşlar eğer tasvibederseniz
vekillerin hiçbiri bulunmadığı için bunları ge
çelim.
Efendim 24 ncü sırada Vakıflar hakkında bir
kanun teklifi vardır, tensibederseniz • bunu gö
rüşelim.
BİR MİLLETVEKİLİ — Daha evvel Millî
Savunma ile ilgili bir kanun var.
BAŞKAN — Peki efendim onu da sırasında
görüşelim.
11. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
Yardım,
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/577)
(S. Sayısı : 738) (1)
BAŞKAN — Plân komisyonu burada. Sağ
lık komisyonu?. Yok.
Adalet Bakanı adına salahiyetli kimse var
mı. Lütfen vesikanızı ibraz ediniz.
Adliye Vekili adına bu kanun
tasarısının
müzakeresinde Genel Müdür Melih Ezgü Ba(1) 738 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

kanlık temsilcisi olarak bulanacaktır, bilgilerize sunulur.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. İve
dilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1 nei maddeyi okutuyorum.
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Mües
sesesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp
Müessesesi Reisinin Başkanlığında; iki Adlî
Tıp mütehassısı ile- birer (iç), (Kadın - do
ğum), (akıl - sinir) hastalıkları ve (Cerrahi),
(Polojik - Anatomi), (tıbbi Kimya veya 1 Kim
ya) mütehassıslarından kurulur.
İki Adlî Tıp Mütehassısı ve birer (iç),
(akıl - sinir), (cerrahi) ve (patalojik - anato
mi) mütehassısı yedek üyesi bulunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanu
nun kapsamına giren işlerde, mazmunları ba
kımından Cumhuriyet savcılıkları ve kaza mer
cilerince kanaat verici nitelikte görülmiyeıı ve
ya bii'ibiri ile çelişme halinde bulunan rapor
larda ilmî ve fennî düşüncesini bildirir.
Meclis üyelerinin tamamı ile toplanır ve
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik
aynı ihtisas kolundan yedek üye varsa onunla
tamamlar.
Ancak, tetkik edilecek konunun ilgilisi olan
mütehassıs üye hazır
bulunmadıkça o konu
hakkındaki müzakere yapılamaz.
Meclis Başkanına özür veya yokluğu halin
de en kıdemli üye vekâlet eder.
Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce incelediği konu ile ilgili bulunan
evrakın onanmış örneklerini mahallinden istiyebileceği gibi, aslı üzerinde inceleme yapılma
sı zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir.
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İlgili kişileri gerektiğinde muayene ve usu
lüne göre isticvap edebilir. Her türlü tahkikatı
yapar ve yaptırabilir.
Meclis ivedi olan işleri öteki işlerden önce
karara bağlar. İvediliğin -takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 11. — Görev sınırları Adalet Ba
kanlığınca belirtilecek yerlerde gereği kadar
adlî tabip bulundurulur. Adlî tabipler, adlî ta
biplik ihtisaslarını yapmış olanlardan kur'a ile
atanır. Adlî Tıp ihtisası için müracaat edenler
5979 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir
ler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Buyurun efendim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Lüzumu kadar
adlî tabip bulundurulur, demesine rağmen mad
denin, muhterem arkadaşlarım Yüksek Hu
zurunuzda arz edeyim ki Adlî Tıp Teşki
lâtımız bedensiz bir baş gibi bugün. Sa
dece bir Adlî Tıp müessesesi vardır. Fa
kat bu müesseseye gelen raporların % 99 u
adlî tıp ihtisası yapmamış ve sadece mek
tepte bütün dersler mey anında adlî tıpta
okumuş bulunan hekim arkadaşlar, Hükümet
tabiplerinin, hattâ birçok yerlerde sağlık memurlarııım verdikleri şahadetnameye müstenit
raporlar verirler.
Şimdi meselenin esasını mahallinde tetkik
eden bir adlî tıp mütehassısı olmadığı i'çin Adlî
Tıp müessesesinin ekseriya istinadettiği bu ve
sikalarla vermiş oldukları kararlar da her hal
de vatandaşı'n beklediği adaleti tam mânası ile
tahakkuk- ettirecek durumda olamaz.
Muhterem arkadaşlar; Hükümet hekimleri
bugün bi'r tabibi adlî gibi kullanılmaktadır ve
kendilerine buna karşılık olarak hiçbir şey ve
rilmemektedir. Bu sebepledir ki, meselâ birçok
yerlerde otopsiyi gerektiren meselelerde Hükü
met hekimi böyle bir külfete katlanmaktadır.
Binbir türlü vazifesi içinde - ki 11 den fsızla
vazife yüklemişiz bunlara - hiçbirisinin karşı
sında bu külfetlere göre bir nimet vermemişiz
dir. Bunun gibi fethi kabir, yani mezar açma

ve ölü muayene etme, ölülerin otopsisini yap
mak gibi işlerde hiçbir zaman Hükümet hekim
lerinin bu şekilde işin kolayına gitmeleri gayet
tabiîdir.
Bu bakımdan gönül isterdi ki, bu şekilde
lüzumu kadar tabibi adlî bulundurulur gibi
madde getiren tıbbi adlîmiz bir taraftan Teşki
lât Kanununda Adlî Tıp Müessesesinin Teşki
lâtı Kanununda - ki Bütçe Komisyonundaki ra
porumda da belirtmiştim - asistanlık adedini
her nedense tamamen hayret edilecek derecede
azaltmıştı.
Muhterem arkadaşlarım; bu itibarladır ki,
Adlî Tıp müessesesinin hakikaten memleket
adaletini tam mânasiyle yerine getirebilecek
şekilde teşkilâtlanmamış olduğunu Yüksek Hu
zurlarınızda arz etmeyi ve tutanaklara geçmek
üzere ifade etmeyi vazife bildim. Adlî Tıp Teş
kilâtımızın - bir an evvel eğer memleket ada
letini hakikaten yerine getirmek istiyorsa, tam
mânasiyle vazife ifa etmek istiyorsa - asistan
adedini azaltması ve tıbbı adlî ihtisasını bir
an evvel çoğaltması ve aynı zamanda da Hükü
met hekimlerinin üzerinde bir angarya gibi va
zife ifa edilmekte olan bu ince vazifenin alın
ması ve bunun ehillerine verilmesi yerinde ola
caktır.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim bu madde hakkında? Yok. Maddeyi oya
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 17. — Adlî Tıp müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile asıl ve yedek üyelerine, şube
mütehassıs müdürleri ve mütehassısları ile Adlî
Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, Adlî Tıp
Meclisi raportörlerine, adlî tabiplere ve asis
tanlara, ilişik 3 sayılı cetvelde (kadro derecele
rine göre) gösterilen miktarlarda tazminat ve
rilir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?. Buyurunuz efendim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, hani bir meşhur söz vardır, «Mehmet
nöbete» derler. Evirip çevirip teşkilât kanunu
getirmenin tek mânası memleketin bu adlî mü
essesesinin hakikaten bütün vilâyetlere adlî tıp
mütehassısı göndermek suretiyle memleketin
tıbbi adlîye olan ihtiyacını tam mânasiyle tat-
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mi'n etmek değil, merkezde tıbbı adlî müessesesindeki muayyen vazife sahiplerinin tazmi
nata kavuşması gibi esaslara dayanır. Bu mad
delerin hepsi bu son tazminat maddesini getir
miş olmak için yapılan bir tekliftir.
Şimdi bir teşkilât düşününüz ki, memleket
sathında asıl kendi görmesi icabeden vazifeleri
Hükümet tabiplerine angaryadan gördürür.
Hükümet tabipleri ki, Sağlık Vekâletine bağlı
dır, Adalet Bakanlığı ile hiçbir alâkası yok
tur. Bundan sonra da tutar, kendi teşkilâtını
sanki tam mânasiyle kurmuş gibi bu teşkilâta
tazminat teklifi getirir.
Muhterem arkadaşlarım, demin de söyledi
ğim gibi, bendeniz bir baş gibi çalışmakta olan
bu müessesenin bu şekilde tazminatı tam mâ
nasiyle iyi bir teşkilât kanunu ile vilâyetlere
kadar, mahkemelerin bulunduğu, hiç olmazsa
ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlere
kadar tıbbı adli teşkilâtını uzatmadıkça, mer
kezdeki teşkilâta yapılacak tazminata aleyhta
rım. Bu tazminatın kabul edilmemesini rica
ediyorum. Yeni bir teşkilât kanunu ile gelirler.
Demin arz ettiğim gibi ağır ceza mahkemeleri
nin bulunduğu yerlere kadar tıbbi adlî teşki
lâtını uzatabilirlerse o zaman haklı olarak mü
essese tam mânası ile, yerinde olarak, verimli
olarak çalışıyor demektir, faydalı olarak çalışı
yor demektir, vazifesini tam ifa ediyor demek
tir. O zaman tazminat verilmesi yerinde olur.
Fakat bu şekilde sadece bazan sağlık memur
larının ve bazan da ekseriyetle ihtisas sahibi olmıyan hekimlerin vermiş oldukları rapora da
yanarak rapor vermekte olan müessese tazmi
nat verilmesine taraftar değilim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN —-Komisyon. •
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BAYAR (Sakarya) •— Efendim, Sayın Soyer'in
tazminatlar mevzuu hakkındaki beyanlarını
tavziha lüzum hâsıl oldu. O itibarla huzurunu
zu işgal ediyorum. Bu kanunla gelen tazminat
lar bilfarz bugün zaten alınmakta olan tazmi
natlardır. Bu görüşülmekte olan tasarıyla yeni
bir tazminat sistemi ihdas edilmektedir. 7375
sayılı Kanunla 1 . 8 . 1959 dan beri Adlî Tıp
Meclisi azaları tazminat almaktadırlar ve bu
kanunla bu tazminatı değiştiren hiçbir husus
yoktur. Bi'r tek : Bu cetvel bir tek yeni tazmi-

nat mevzuuna inhisar etmektedir. O da asistan
lara 200 lira tazminat verebilmek için bu cet
vel tekrar yeni baştan tadadedilmiştir. Bundan
istifade edecek asistan miktarı sadece 7 kadar
dır. Onlara da 200 er lira tazminat verilecek
tir. Zaten bu 200 lira tazminat asistanlara di
ğer bütün üniversite ve sağlık kurumlarında
ödenmektedir. O itibarla bu muadeleti temin
için bu kanunda bu zikredilmiştir. Aslında bu
bahsettiğim yedi asistana yerilmek istenen 200
liralık tazminat mevzuundan başka bir tazmi
nat mevzuu yoktur. Bu hususu tavzih etmek bir
haklılık olur, zabıtlara geçmesinde fayda var
dır. Teşekkür ederim.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Bir sual sormama
müsaade eder misiniz Saym Başkanım1?
BAŞKAN — Buyuran.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Asistan adedini
geçen defaki getirdikleri teşkilât kanununda
azaltmışlardı. Yani tazminat getirdiler, zatıâlini>z de vardınız Bütçe Komisyonunda, tazminat
getirdiler ve asistan adedini azalttılar. Asistan
adedini çoğaltmayı düşünmüyorlar mı?.. Mem
leket ihtiyacını temin etmeyi düşünmüyorlar
m i l . Ben bu asistanlara tazminat verilmesine
taraftarım, tamamen taraftarım, ama azalttık
ları asistan adedini çoğaltarak memleket ihti
yacına cevap vermek niyetinde değiller mi?.. Bu
hususu öğrenmek istiyorum.
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NUR t BAYAR (Devamla) — Şimdi bu mevzua cevap arz
etmeye çalışacağım. Zaten bütün bu teşkilâttaki
asistanlara 200 lira tazminat gibi bir yeni ca
zibe hazırlamanın bir gayesi de budur, hiç de
ğilse nazari olarak. Şimdilik mevcut bu. Müm
kün olduğu zaman, idare kadro bulduğu za
man, arzuları bu merkezdedir. Mutlaka adlî tıp
asistanlarını artırmak niyetindedirler, inşallah
maliyeden kadro alırlar. Aynı zamanda bu 200
lira ile bu cazibe de yerine getirilmiş olur ve
böylece memleketin ihtiyacına bu kanunla yar
dım edilmiş olur.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok.
Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«MADDE 19. — Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı1 cetvelin Adalet Bakanlığı
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bölümünde ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı cet
velde derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar
eklenmiştir.»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve
7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunun
Adalet Bakanı yürütür.

hükümlerini

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen?... Yok. Tümünü
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B)
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972)
BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, Hü
kümet, Maliye Bakanı yoklar. Bunu da geçiyo
ruz. Gelecek birleşime kalmıştır.
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Baş
kan, lütfen Bakanlar gelsinler de vazife yapa
lım.
BAŞKAN — Burada
çıkarıyoruz Sayın Vural.

bulunanların işlerini

13. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi

ve Plân Komisyonu raporu (2/766)
802) (1)

(S. Sayısı :

BAŞKAN — Plân Komisyonu buradalar.
Tümü üzerinde söz istiyen var mı? («idare
Âmirleri yok» sesleri) Eğer bu konuda Riyaset
Divanına bir sual vâki olacaksa bunu cevap
landıracak vazifeli arkadaşımız vardır. Plân
Komisyonu da burada.. Tümü üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İvedilik de isteniyor, oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının
teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine
dair Kanun
MADDE .1. — 6341 sayılı Kanunun 1 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
memıuiarmm teşkilâtına dair olan 5509 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı Meclis dok
toruna almakta olduğu maaşından başka (ihti
sas ödeneği) namiyle her ay (1 000) lira veri
lir.»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümünü
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
(1) 802 S. Sayılı basmayazı
nundadır.

tutanağın so-
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14. — 5434 sayılı Emeldi Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayı
sı : 974)
BAŞKAN — Şimdi Millî Savunma Bakan
lığı temsilcisinden bir sual soracağım. Geçen
gün Millî Savunma Bakanının bir takriri ile
biz Askerî Personel Kanununun öncelikle görü
şülmesini gündeme aldık. Bu görüştüğümüz me
sele onunla birlikte görüşülecek bir mesele mi
dir, yoksa müstakillen görüşülebilir mi'?
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KANUNLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ AH
MET KERSE — Müstakil olarak konuşulabilir.
Biz, öteki kanun çıkar da bu kanun çıkmaz,
diye Sayın Bakan önergeye ithal etmişlerdir.
Müstakil olarak konuşulmasında teknik bir
mâni yoktur.
BAŞKAN — Peki efendim.
Şimdi bunun tümü üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Gürültüler, «anlıyamadık, nasıl oldu?»
sesleri) Tereddüt hâsıl oldu. Tekrardan oyunu
za sunuyorum, okunmuş olan bu kanun teklifi
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde
değişiklik yapmaktadır. Şimdi muhterem arka
daşlarım, (gürültüler) tümü üzerinde söz istiyen var mı, diye sorduğumda kimse istememiş
tir. Onun için maddelere geçilmesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şimdi ivedilik teklifi vardi'r. İve
diliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
maddeler ile bâzı fıkralar ekleıynesi hakkında
Kanun
MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun
12 nci maddesinin II nci fıkrasının (J) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«J) Harb okulları ile fakülte ve yüksek
okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan
veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğ
renci olanlar.»

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. («Böyle madde olur mu?» ses
leri) Muhterem arkadaşlar, madde hakkında
söz istiyen var mı, diye soruyorum., («madde
değil, fıkra ilâvesi olacak» sesleri) Bir dakika
arkadaşlar, bu maddede, bir fıkra ilâvesi iste
niyor, ilâve edilen fıkrayı da okuttum.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, belki eliniz
de metin olmadığı için tereddüt ediyorsunuz.
Bakınız :
«Madde 1. — Emekli Sandığı Kanununun
12 nci maddesinin II nci fıkrasının (J) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«J) Harb okulları ile fakülte ve yüksek
okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan
veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğ
renci olanlar.» İşte fıkra bu şekilde değiştiril
miş oluyor.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bir sual
sorabilir miyim ?
BAŞKAN — Yalnız bu madde oylandı ve
sizlerin oyu ile kabul edildi.
Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2. — Aynı kanunun 15 nci madde
sinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
«e) Harb okulları ile fakülte ve yüksek
okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan
askerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile teğ
men aylıkları tutarları arasındaki farkın kese
neği aynı esaslara göre öğrenciler adına daire
lerince ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik
müddetlerinden indirilen yıllan takibeden yıla
ait aylıklardan kesenek alınmaz.»
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?..
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Başkan
dan bir sual soracağım.
BAŞKAN — Buyurun.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Elimizde
rapor yok. Tereddütte kalıyoruz. Acaba komis
yon bu maddenin istihdaf ettiği gayeyi bize
açıklar mı?.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın.Sözcü?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KANUNLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ AH
MET KERSE — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri. Bu kanunu getirmekteki sebep, 5434
sayılı Kanun Harb okullarında okuyanların bu
müddet içinde geçen müddetini emeklilikten say
makta, fakat üniversitenin muhtelif fakültelerin
de okuyup subay olanların fakültelerde geçen
müddetlerini emeklilikten saymamakta idi. Böy
lece bu talebeler üniversitelerin son sınıfına ka
dar istifa etmek haklarını haiz idiler. Bilhassa
askerî tabip olacakların son sınıfa gelince istifa
etmek suretiyle Millî Savunmanın personel plân
lamasını aksattıklarından onlara üniversitede is
tifa etmek hakkı verilmedi, buna mukabil ora
da geçen müddetler emekli hizmetine sayıldı.
Emekli Sandığı Kanununda yapılan tadiller ta
mamen şu arz ettiğim hususu tahakkuk ettirmek
için getirilmiş metindir.. Arz ederim.
BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Aynı kanunun 31 nci madde
sinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
«Harb okulları, fakülte veya yüksek okul
larda her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî öğrenci
lerin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddet
lerinden indirilir.»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Aynı kanunun 37 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Madde 37. — Pilot olan ve olmıyan ordu
uçucuları ile Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü uçucu personelinin uçucu olarak, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam subay, yedek subay
ve askerî memurları ile astsubayların denizaltıcılık, dalgıçlık, kurbağa adam görevlerinde ge
çirdikleri fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için
32 nci maddenin (a) fıkrası ile 36 nci maddenin
(a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî ve itibari
hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca altı
ay hizmet müddetleri eklenir.»

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Aynı kanunun 105 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Ek fıkra — Subay, askerî memur, astsu
baylardan doğum tarihlerinde, ay ve gün yazılı
bulunmıyanlar için yaş haddinin son günü 1 Ey
lüldür.»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir :
Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri
ile yüksek okullarda tahsil yaparak muvazzaf
subay ve askerî memur nasbedilenler' ile halen
Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek
okullarda okuyan askerî öğrencilerden bu kanu
nun 12 nci maddesinden tam olarak faydalan
mamış olanlar fakülteye giriş tarihinden subay
veya askerî memur nasbedildikleri tarihe kadar
geçen süre; 31 nci maddenin 6 nci fıkrası hük
mü saklı kalmak şartı ile, fiilî hizmet süresin
den sayılır. Bundan doğacak, borçlanma iştirak
çiler tarafından Emekli Sandığına ödenir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?..
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Komis
yondan bir sualim var efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu borç
lanma neticesi ödenecek kısma Devletin iştiraki,
yani müessesenin iştiraki ne kadardır, veya var
mıdır? Varsa bunun malî portesi nedir? Bunun
cevabını komisyondan rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Efendim,
Devletin iştiraki yoktur, fertler kendisi ödiyecektir. Malî portesi yoktur. Yani Devlet tarafından
ödenecek bir mevzu yoktur. Fertler bizzat ken
disi ödiyecektir, arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurun sualini
zi sorun.
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Sözcüden sormak isterim : Borçlan
malara faiz yürütülecek mi, yürütülmiyecekse
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memuriyete başladığı tarih addedildiğine göre,
askerî liseleri bitirenlerin bu madde hükümleri
ne göre harb okuluna başlaması ile emeklilik
haklarının da başlamış olması Devlet hayatında
sivil ve askerî personel arasında hiçbir zaman
tasvibedilemiyecek bir adaletsizlik doğurur. Bu
bakımdan şahsi nâçiz kanaatime göre bir lise
mezunu üniversite hayatını yapıyor, ona bu
emeklilik hakkı sayılmıyor, ama askerî liseleri
bitirenlerin emeklilik hakları harb okulundan
itibaren başlıyor. Bu benim kendi adalet görü
şüme uygun değildir. Bu sebepten şahsan bu de
ğişikliğin aleyhindeyim.
Hürmetler ederim.
BAŞKAN — Sayın Bahtiyar Vural.

Emekli Sandığının bu yüzden kaybı ne olacak
tır?
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bu teknik
bir sualdir, evvelâ tetkik edelim.
Evet, faiz ödenmiyccektir efendim.
BAŞKAN — Grup idarecilerinin verdikleri
önerge ile bir fıkra ilâvesi isteniyor, bununla
ilgili önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte bulunan 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununun bâzı maddelerine bâzı fık
ralar eklenmesi hakkında kanun tasarısının ge
çici maddesine gerekçede açıklanan sebepler mu
vacehesinde aşağıdaki metnin ikinci fıkra olarak
ilâvesini arz ve teklif ederiz.
Adalet Partisi Grup
C. H. P. Grup
Başkanı V.
Başkanı V.
Gümüşane
Maraş
Sabahattin Savacı
Kemali Bayazıt
C. K. M. P. Grup
M. P. Grup
Başkanı V.
Başkanı Y.
Sivas
Bolu
Cevad Odyokmaz
Kâmil İnal
« Y. T. P. Grup Başkanı V.
Bitlis
Nafiz Giray
İlâvesi istenilen ikinci fıkra :
«Bunlardan askerî liselerden mezun olup da
fakültelere girenlerin emeklilik hizmetlerinin
başlangıcı aynı tarihte askerî liseyi bitirip harb
okullarına giren emsallerininki gibi hesaplanır.»
BAŞKAN — Böyle bir ilâveyi istiyen öner
geye Komisyon katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAZMİ
ÖZOĞUL (Edirne) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Emeklilik
süresi mektebe başlayış tarihinden mi başlıyor?
BAŞKAN — İkinci fıkra aynen şudur efen
dim :
«Bunlardan askerî liselerden mezun olup da
fakültelere girenlerin emeklilik hizmetlerinin
başlangıcı aynı tarihte askerî liseyi bitirip harb
okullarına giren emsallerininki gibi hesaplanır.»
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem
arkadaşlar, liseyi bitiren ve üniversitede tahsil
yapan ve sonra hayata atılıp Devlet sektöründe
vazife alan diğer memurların emeklilik hakları |

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarını, bu liseyi bitiren ve
harb okuluna giren arkadaşlarla liseyi bitirip de
üniversiteye giren arkadaşlar arasında fark var
dır. Fark şundan doğmaktadır :
Askerî liseyi bitirip de Harb Okuluna giren
ler bir de staj yaparlar. Aynen erlerin yaptığı
işleri yaparlar, bu kısmı bilmek lâzım. Yani ağır
hizmetler görürler. Askerlikleri askerî liseyi bi
tirdiği andan itibaren başlar. Tam askerlik hat
tâ subaylığa nazaran da daha azcadır. Bu sebep
ten dolayı askerî liseyi bitiren o tarihten itibaren
bunun hizmetinden sayılır. Yani bundan dolayı
oluyor bu vaziyet. Sivil ile arada mühim bir fark
olduğundan dolayı bu böyle konmuştur. Bizim
zamanımızda da aynı şekilde mevcuttu. Yeni bir
şey değildir bu. Bunu arz etmek isterim efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Soyer.
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, mevzu yeni değildir. Öteden beri me
selâ Tıp Fakültesine liseyi bitirip de giren as
ker arkadaşlarımıza bir miktar maaş da verilir
ve onların bir askerî disiplin dâhilinde tıpkı as
kerlik yapar gibi askerî elbise ile kışla disiplini
ne uygun olarak tahsillerini yapmış olmaları iti
bariyle Askerî Tıp Fakültesine girdikleri gün
den itibaren geçirmiş oldukları tahsil müddeti
emekliliklerine sayılır.
Kanun esası şudur : Bu, aslında mevcudolan,
yıllardan beri mevcudolan, hattâ Osmanlı Hü
kümeti zamanında dahi mevcudolan bu sistemin
şimdi sivil liselerden çıkıp da askerî teşkilât adı
na, tıpkı Tıp Fakültesinde okuyanlar gibi, üni-
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versitede okuyup aynı şekilde asker olacaklara
bu muamelenin yapılmış olması dolayısiyle bir
muadelet vücuda getirmiş olmak üzere onların
da emeklilik müddetlerine sayılması hususunda
kanunu tedvin etmekten ibarettir. Bir aykırılık
yoktur. Bence geç bile kalmıştır. Bu itibarla ka
bulüne mazlıar olmasını rica ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Odyakmaz.
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, bu teklif ettiğimiz fıkra halen
tatbikatta mevcudolan bir aksaklığı gidermek
maksadiyle verilmiştir. Aksaklık esasen Devlet
Şûrası tarafından ilâm ile tesbit edilmiştir. An
cak vaziyet şöyle oluyor :
Her emekliye ayrılan, ayrıldığı tarihte Danıştaya dâva açıp, şimdi tesbit ettiğimiz fıkra
gereğince evvelki emsale göre emekliliğinin bi
dayetini düzelttirmektedir. Binaenaleyh her va
tandaşın yeniden dâva açmasına mahal kalma
dan bu mevcut adaletsizliği gidermek maksadiy
le bu fıkrayı teklif ediyoruz. Aslolan, senelerden
beri devam etmekte olan bir adaletsizliğin gi
derilmesidir.
Önergenin kabulünü istirham ederim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAZMİ ÖZOĞUL
(Edirne) — Önergenin lehinde olduğumuzu Ko
misyon olarak arz ettik. Gerekçesini zapta ge
çirtmek için söz almış bulunuyorum.
Askerî liseden mezun olup da Harbiyeye il
tihak eden muvazzaf Harbiye
öğrencilerine
Harbiyeye iltihak târihinden itibaren emeklilik
hakkı tanınmıştır. Gerekçesi şudur :
İltihak ettiği tarihten itibaren Askerî Ceza
Kanununa tabidir ve bu da Askerî Ceza Kanu
nu ile bir mükellefiyet yüklemektedir.
Şimdi verilen önerge ile aynı Ceza Kanunu
na tabi olan, askerî hukuk öğrencileri, askerî
öğretmenleri ve bilhassa Tıbbiyede okuyan öğ
renciler aynı cezai müeyyidelere tabi oldukları
halde bunların emeklilikleri mektepten mezun
oldukları tarihten itibaren başlamaktadır. Bi
naenaleyh eşitliği sağlamak bakımından bunla
rı aynı duruma getirmek düşüncesiyle önergeye
katıldığımızı zapta geçirmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, tatbikattaki aksaklığın düzel-

turnesi için bu tasarının getirildiği ifade edildi.
Haddizatında adaletsizlik baştandır.
Şimdi, askerî liselerden mezun olanlar Har
biyeye iltihak ettiği tarihten itibaren emeklilik
hakkını kazanıyor. Buna mukabil askerî liseler
den mezun olan veya sivil liselerden mezun olup
da askerî tıbbiyeye veya hukuka askerî talebe
olarak girenlerin bu hakkı verilmiyor. Bunun
için Danıştaya müracaat ediliyor ve bir hak el
de edilmiye çalışılıyor. Şimdi askerî talebeler
arasındaki, eğer tâbir caizse, bu aksaklık gideri
liyor.
Bendenizin kanaati şudur : Ben meselenin as
lına muhalifim, Adaletsizlik ilk kanunda var.
Yani mesele şu idi : İlki kaldırılsaydı orta
dan, diğerlerine de teşmil etmektense, Harb Oku
luna askerî liseden mezun olup da Harb Okuluna
gidenlere emeklilik hakkı tanınmasaydı o zaman
mesele kalmıyacaktı. Şimdi mesele şöyle oluyor :
Kalkılıyor, «Madem ki, Harb Okuluna giden ta
lebeler bu haktan istifade ediyor, o halde aske
rî talebe olup da üniversiteye devam edenlere de
bu hakkı tanıyalım.» deniyor. Eğer bir adalet
sizlik varsa, bu adaletsizliği ortadan kaldırabil
mek için bu askerî liseden mezun olup da Harb
Okuluna gidenlere emeklilik hakkını tanımamak
lâzımgelirdi. O zaman mesele kalmazdı. Şimdi
ne yapılıyor? Bu teşmil ediliyor. Bu sefer daha
büyük bir adaletsizlik vukubuluyor. Demin arz
ettiğim fikirde ısrar ediyorum. Sivil sektörle
askerî sektör arasında bir adaletsizlik vukubu
luyor.
Kaldı ki, şimdi bir Devlet Personel Kanu
nu çıkarıyoruz, bir de ayrıca muhterem millet
vekili arkadaşlarımıza dağıtılan. Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin bir Personel Kanunu var. Bun
ların hepsi bunda düşünülmeliydi. Halbuki Türk
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının bu kanuna ta
bi olmayıp ayrı bir kanuna, Devlet Personel Ka
nunundaki memur haklarına eşit hazırlanacak
bir kanuna tabi olması icabederdi.
Arkadaşlarımdan bir tanesi der ki, bu asker
liktir, askerlik ağır hizmettir. İnsafınıza sığmı
yorum, burada bundan bir müddet evvel asker
likte geçen müddetlerinin emeklilikten sayılma
sı hakkında bir kanun teklifi görüşüldü ve Yük
sek Meelisinizce reddedildi. («Er olarak hizmet
edenler içindi» sesleri.) Evet maaşsız er olarak
geçen kısmın. Şimdi demek ki, adaletsizlikler
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buradan doğuyor. Eğer bir adaletsizliği ortadan
kaldırmak icabediyorsa, askerî liseden mezun
olanların Harbiyeye iltihak tarihinden itibaren
emeklilik hakkı tanınmadığı takdirde böyle bir
teşmil vukubulmazdı. Şimdi bu teşmil edilmiştir.
Bendeniz bir milletvekili olarak bu adaletsiz
liği ifade etmek için huzurunuzu işgal ettim.
Ağır hizmet bahsine gelince, hakikaten üni
versiteyi bitiren, ama memleketin en büyük
mahrumiyet mıntakalarmda mühendislik yapan,
doktorluk yapan insanlar da vardır. Hayatlarını
çok büyük kahır içinde geçiren insanlar da var
dır. Eğer kıstasımız sadece bu kahır içinde ge
çirmek ise bunların onlardan farkı yok. Adaleti
izah edebilmek için, liseden mezun olup da Har
biyeye iltihak ettiği tarihten itibaren emeklilik
mevzuubahsolduğu zaman buna «hayır» demek
lâzımdır. O kaldırıldığı zaman «memnu kaldı
rıldığında mâni avdet eder» hükmü gereğince
memnuu avdet ettirmek lâzımdır. Ama şimdi ne
oluyor, bir sektördeki, Silâhlı Kuvvetlerdeki nisbetsizlik izale edilmiş oluyor. Fakat sivil sektör
bir düşünce altında kalacaktır. Adaletsizlik ben
ce devam ediyor. Bu bakımdan şahsan bendeniz
bu teklifin aleyhindeyim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI AH
MET KERSE — Efendim, bir hususu açıkla
mak için tekrar huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum.
Biz tasarıyı hazırlarken ağır hizmet veril
diğinden dolayı bu hakkı tanımadık. Bu hakkı
tanımamızın sebebi üniversitede okuyan talebe
lere, hattâ Harb Okulunda okuyan talebelere da
ha Harb Okuluna veya üniversiteye girdiği gün
den itibaren bir mükellefiyet tanınmaktadır. O,
ordudan, Silâhlı Kuvvetler teşkilâtından ayrılamama mükellefiyetidir. Silâhlı Kuvvetler teşki
lâtı buna mecburdur. Çünkü personel plânlama
sı vardır Silâhlı Kuvvetlerde. Silâhlı Kuvvetle
rin personelini dışardan temin etmek mümkün
değildir. Çünkü, harb okullarında okutulan ders
lerin eşitini okutan bir mektep ve bir fakülte
dışarda mevcut değildir. Bu itibarla Harb Oku
luna bir talebe girdikten sonra, artık ilerde is
tifa edemiyeceği için ona yükletilen mükellefi
yete karşılık emeklilik müddeti de o günden baş
latılmak gibi bir nimet verilmektedir. Dışarda,

üniversitenin diğer fakültelerinde okuyanlar,
Devletten burs almaları halinde dahi böyle bir
mükellefiyete tabi değildir. Onlar bursun bede
lini ödedikleri zaman, serbest kalmakta ve dai
ma mükellef olduğu Devlet sektöründen ayrıl
mak imkânına sahibolmaktadırlar.
Gelelim maaşsız olarak, er olarak geçenlerin
hizmetlerinin emeklilikten sayılmaması mesele
sine :
Erlerimiz, sizlerce malûm, askerlik mükelle
fiyetini yerine getirmektedirler. Halbuki liseyi,
gerek askerî lisede, gerekse sivil lisede bitiren
bir kimsenin üniversiteye girmesi halinde artık
oradan ayrılamaz. Halbuk ötekiler, erler, mükel
lefiyet mecburiyetindedir. Sivil liseden mezun
olanların böyle bir mükellefiyetleri yoktur. Ger
çi rızalariyle girmişlerdir ama girdikten sonra
artık ayrılamazlar. Erlerle, subay yetiştirilmek
üzere üniversiteye veya Harb Okuluna gidenleri
mukayese etmek mümkün değildir. Bu itibarla
tasarının esasen maddeleri kabul edilmiştir. Ge
çici maddenin de aynen kabulünü arz ve teklif
ederim.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Vaz geçtim
efendim.
BAŞKAN — Vaz geçtiniz.
Başka söz istiyen?.. Yok.
Şimdi demin okutmuş olduğum bu önergeye
Komisyon da' katılıyor, oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu önergeyle birlikte maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümünü
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir.
15. — Balıkesir Milletvekili
Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak va
kıflara ait kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve
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Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (2/734) (S. Sayısı: 918)

(V
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velce verilen karar gereğince saat 20,00 ye ka
dar çalışıyorduk, saat 20,00 ye geliyor. Bu ara
da eğer uygun görürseniz gündemin 48 nci sı
rasında bulunan Vakıflara ait kanun teklifi üze
rinde görüşmeleri yapalım.
Bu hususu tasvibinize sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Komisyon yerini alsın.
Geçici Komisyon yerini alsın, Bakanlık Tem
silcisi yerini alsın lütfen.
Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler. . Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum.
-Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yeniden kurulacak vakıflar hakkında Kanun
MADDE 1. — Medeni Kanunun 1 nci ve ki
tabında yer alan 2 nci babın 3 ncü faslmdaki
73, 74, 75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 81, 81/A ve
8 l / B maddeleri ve bu faslın tertibi ile madde
numaraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, kal
dırılmış ve bu fasla bâzı maddeler eklenmiştir.
A)

Kuruluş

I - Genel olarak
Madde 73. — Vakıf, başlı başına mevcudiye
ti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye
tahsisi ile kurulur. Bir mamelekin bütünü veya
tahakkuk etmiş veya tahakkuk edeceği anlaşılan
her türlü geliri veya iktisadi değeri olan haklar
vakfedil ebilir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Efendim bunun
tümü bir maddedir.
BAŞKAN — Şimdi birinci madde bir çer
çeve maddesidir. Onun içindeki 73, 74, 75 ilh...
maddeler ayrı ayrı maddelerdir, bunları ayrı

ayrı oyunuza sunacağım, çerçeve maddesini oylamıyacağım.
Onun için 73 ncü madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. Bu maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
I I - Vakfın şekli
Madde 74. — Vakıf, resmî senetle veya va
siyet yoluyla kurulur ve vakfedenin ikametgâhı
asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil
ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil husu
sunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezî
sicile kaydolunmak üzere re'sen bildirir.
Merkezî sicile kaydedilen vakıf, Resmî Ga
zete ile ilân edilir.
Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırıla
cağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın
muhtevası ve ne suretle yapılacağı tüzük ile tâ
yin edilir.
Bir vakfın tescili ile birlikte
vakfedilen
malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder.
Mahkeme vakfedilen gayrimenkulun vakıf tü
zel kişiliği adına tescilini re'sen ve derhal tapu
idaresine bildirir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
I I I - Vakıf senedinin muhtevası
Madde 75. — Vakıf senedinde, vakfın gaye
si, uzuvları, bu gayeye tahsis edilen mallar ve
haklar, vakfın teşkilâtı, ikametgâhı ve ismi gös
terilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
IV - Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı
Madde 76. — Bağışlamada olduğu gibi vak
fedenin, mirasçıları ve alacaklıları tarafından
vakfa itiraz olunabilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
B)

Vakfın teşkilâtı
I - Umumiyetle

(1) 918 S. Sayılı
nundadır.

basnıayazı tutanağın

so-

Madde 77. — Vakfın bir idare uzvunun bu
lunması mecburidir. Vakfeden bundan başka lü-
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zumlu göreceği diğer uzuvları vakıf senedinde
gösterebilir.
Vakıf senedinde vakfın uzuvları, idare sureti
ve temsil tarzı kâfi derecede gösterilmemiş olur
veya sonradan bir imkânsızlık doğarsa teftiş
makamı bunları vakfedene tamamlattırır. Vak
fedenin ölümü veya bu tamamlamayı yapamıyacak bir durumda bulunması halinde, teftiş
makamı noksanların ikmali için düşüncesi ile
birlikte mahkemeye müracaat eder.
Vakfı gayesine göre teşkil etmek mümkün ol
madığı veya vakfa tahsis edilen mallar gayenin
tahakkukuna yetmediği takdirde, vakfeden itiraz
etmedikçe veya vakıf senedinde aksine açık bir
hüküm bulunmadıkça; vakfedilmiş mallar mah
keme tarafından, teftiş makamının mütalâası alı
narak, mümkün mertebe gayece aynı olan bir
vakfa tahsis olunur.
Bu hususlarda yetkili mahkeme, vakfedenin
ikametgâhı asliye mahkemesidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
II - Müstahdem ve işçilere yardım vakıfları
Madde İl/A.
— Ticaret Kanunumuzun
(468 nci) maddesi gereğince kurulan müstahdem
ve işçilere yardım vakıfları ayrıca aşağıdaki hü
kümlere tabidirler.
Vakfın uzuvları, faydalananlara tesisin teşki
lâtı, faaliyeti ve malî durumu hakkında gerekli
malûmatı vermeye mecburdurlar.
Müstahdemler vakfa aidat ödedikleri takdir
de, hiç olmazsa bu ödemeleri nisbetinde idareye
iştirak ederler. Mümkün olduğu nisbette perso
nel arasından gösterilecek temsilcileri bizzat se
çerler.
Müstahdemlerin tediyelerine tekabül ettiği
nisbette, kaideten; vakfın mamelekinin istihdam
edene karşı bir alacaktan ibaret olması, halinde
caizdir.
Faydalananlar vakfa aidat ödedikleri veya
vakfı düzenliyen hükümler onlara edayı talep
hususunda bir hak bahşettiği takdirde vakfın
edalarını dâva yoliyle talebedebilirler.
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lerinden sonra, «yalnız bu alacağın temin edil
miş olması» kelimelerinin ilâvesi lâzımgeliyor.
BAŞKAN — Bir takrir vermişsiniz, verdi
ğiniz takrirde bu 77 nci madde yerine kaim ol
mak üzere demişsiniz. Şu halde bu takririnizi
okutacağım.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sizi yormamak
için, burada yalnız üç kelime yanlış basıldığın
dan eksiktir, onu kısaca düzeltelim dedim.
BAŞKAN — Bu takririnizi okutalım, gayet
iyi de yazmışsınız, kolaylık olur.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDİN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, takririn' tamamı bu beş kelimeyi tashihe
matuf. Jkinci cümledeki «ibaret olması» ndan
sonra yalnız «bu alacağın temin edilmiş olması»
kelimelerinin ilâvesine matuftur.
BAŞKAN — Sondan ikinci cümlenin «bir
alacaktan ibaret olması» kelimesinden sonra
«yalnız bu alacağın temin edilmiş olması» keli
melerinin ilâvesine matuf. Sadece bundan iba
ret mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN" BOLAK (Balıkesir) -~ Evet, sadece
bundan ibarettir.
BAŞKAN — Yalnız şifahen arz ettiğiniz ve
77/A başlığı altındaki maddenin 4 ncü fıkrası
şu şekilde değişiyor :
«Müstahdemlerin tediyelerine tekabül ettiği
nisbette, kaideten; vakfın mamelekinin istih
dam edene karşı bir alacaktan ibaret olması,
yalnız bu alacağın temin edilmiş olması halinde
caizdir.» Şu halde, «yalnız bu alacağın temin
edilmiş olması» ibaresi ilâve edilmiş oluyor.
Bu madde hakkında söz istiyen1?.. Yok. Bu iba
renin metne ilâvesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, burada bir baskı hatası vardır. Sondan
dördüncü satırda, «vakfın mamelekinin istihdam
edene karşı bir alacaktan ibaret olması» ibare-
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Maddeyi ilâve edilmiş bu ibare ile birlikte
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir.
C) Teftiş
MADDİM 78. — Vakıflar, Vakıflar Genel
Müdürlü günün teftişine tabidir.
Teftiş makamı, vakıf senedi hükümlerinin
yerine getirilip getirilmediğini, vakıf malların
gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf
edilip edilmediğini murakabe eder.
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Teftişin tarzı ve sureti icrası, neticeleri ve
bu kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın
her türlü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödiyecckleri teftiş ve murakabe masraflarına katıl
ma payı tüzük ile belli edilir.
BAŞKAN — Madde hakkında süz istiyen?..
Yok. yalnız komisyon bu 78 ııci maddenin be
şinci fıkrasını şu şekilde değiştiriyor, okuyo
rum :
(Teftişin tarzı ve sureti icrası neticeleri ve
bu kanuna göre kurulmuş olsun veya. olmasın
bilcümle vakıfların
Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne ödiyeeekleri teftiş ve murakabe masraf
la tana katılma payı tüzükle belli edilir.)
Bu son fıkranın bu şekilde olmasını istiyor
sunuz. Bu şekilde bir tadil önergesi verilmiştir.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
78 nci maddeyi bu tadil önergesiyle birlikte
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmivenler... Kabul edilmiştir.
D) İdare ve gayede değişiklik
-I - İdarenin değiştirilmesi
MADDE 79. — Vakfın mallarının muhafa
za. veya, gayesini devam ettirmek için kesin ih
tiyaç bulunduğu halde yetkili asliye mahkeme
si, idare uzvunun teklifi üzerine, teftiş makamı
nın yazılı düşüncesini aklıktan sonra vakfın
idare şeklini değiştirebilir.
Yetkili asliye mahkemesi, teftiş makamının
tüzükte gösterilen sebeplere dayanarak yapa
cağı müracaat üzerine duruşma yaparak idare
edenleri işten uzaklaştıra bilir ve vakfın sene
dinde ayrı bir hüküm yoksa, yenisini seçebilir.
Müstahdemlere ve işçilere yardım, yardım va
kıflarında vakıf senedinin, faydalananların va
kıftan faydalanma, şartlarına ve idareye işti
raklerine dair hükümlerinde yapılacak değişik
likler, vakıf senedinde bu hususta yetkili oldu
ğu belirtilen uzvun kararı üzerine, tefi iş maka
mının yazılı düşüncesi alındıktan sonra asliye
mahkemesi tarafından karaflaştın'lır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
(İKÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜNÜ AHU 171'
AYDİN DOLAK (Balıkesir) — Bir kelime mükerreren basılmış, Sayın Başkanım, «yardım»
kelimesi yanyana iki defa basılmıştır. .Birisinin
çıkarılması lâzımdır. «Müstahdemlere ve işçi
lere yardım» tekrar «yardım» diye basılmıştır.

BAŞKAN — Bu şu şekilde Sayın Sözcü,
«Müstahdemlere ve işçilere yardım, Yardım va
kıf 1 arı nda » deniy o r.
GEOlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AIL.UKT
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Baskıda zühul
vardır, «yardım» kelimesi ile virgül olmıyacaktır. Bunlar kaldırılacaktır.
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün ifade
ettiği şekilde tashih ederek hu maddeyi oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiş «yardım» kelimesi ve bunu takibeden virgül çıkarılmıştır.
II - Gayenin değiştirilmesi
MADDE 80. — Vakfın asıl gayesinin mahi
yet veya şümulü vakfedenin arzusuna açıktan
açığa uymıyacak derecede değişmiş olursa yet
kili asliye mahkemesi idare uzvunun veya tef
tiş makamının müracaatı üzerine dımışma ya
parak vakfın gayesini değiştirebilir.
Gayeyi tehlikeye kojaın mükellefiyet ve şart
ların kaldırılması veya değiştirilmesi de aynı
hükme tabidir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında, söz isti
yen".'.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
I']) Vakiin "gelirleri ile iktisap
MADDE 81. — Vakiin gelirleri ile yapılan
iktisaplar veya, hükmi tahsislerle temellük edi
len mal ve haklar, vakıf senedinde yazılı mal
lara ilâve edilerek her takvim yılı başında tef
tiş makamına bildirilir.
Vakıf idare uzuvları1, her takvim yılı başın
daki malî durumu münasip vasıta ile neşretme
ye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Y"ok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
E) Vakiin nihayete ermesi
MADDE 81. — A) Gayesinin tahakkuku
imkânsız hale gelen vakıf kendiliğinden dağıl
mış olur.
Keyfiyet idare uzvu tarafından sicile tescil
ettirilir.
Gayesi kanuna, yahut umumi ahlâka aykırı
hale gelen vakıf yetkili asliye mahkemesi tara
fından, teftiş makamının müracaatı üzerine ta
rafları çağırıp duruşma yapılarak kararla, da
ğıtılır ve sicile bildirilir.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Zilyedlikle iktisap
MADDE 81. — B) Vakıfların malları üze
rinde zilyedlik yolu ile iktisap hükümleri tat
bik olunmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Mahfuz hisse
MADDE 2. — Medeni1 Kanunun 453 ncü
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Kamu
yararına yapılan hibelerde ve gelirlerinin yarı
sından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin
yapımına bırakılarak kurulacak
vakıflarda
mahfuz hisse, mirasçının içtimai durumuna uy
gun nafakadan az olmamak kaydı ile yukarda
zikrolunan miktarların 1/3 ü kadardır.
Ancak vakfın gelirinin % 20 si kendisine
bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar tenkis dâ
vası açamazlar.
Vakfın gelirinin % 20 sinin mahfuz hisseli
mirasçılara bırakılması halinde yalnız onların
da mahfuz hisseli mirasçıları bu gelirden fay
dalanabilirler; daha sonra gelen mahfuz hisseli
mirasçılara ancak, vakıf senedinde açık hü
küm bulunmak şartiyle muavenet nafakası ve
rilir.
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nını, burada bir baskı, bir tertip hatası vardır.
«Fıkralar eklenmiştir» den sonra iki nokta
üstüste olacak ve ondan sonra satırbaşı yapıl
ması lâzımdır.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?.. Yok.
Komisyon Sözcüsü bir hususu tashih edi
yor. «Medeni Kanunun 453 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir» den sonra iki nokta
üstüste konacak ve satırbaşma geçtikten sonra
«Kamu yararına yapılan hibelerle» cümlesi baş
layıp devam edecektir.
Bu tashihle birlikte maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Vakıf kelimesinin ikamesi
MADDE 3. — Medeni Kanun, Ticaret Ka
nunu ve sair kanun ve mevzuatta (tesis) ola
rak kullanılan kelime yerine (vakıf) kelimesi
ikame edilmiştir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Vergi bağışıklığı
MADDE 4. — Bakanlar Kurulunca, gelirle
rinin en az % 80 ini, nevi itibariyle genel, özel
ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer
alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine geti
rilmesini istihdaf etmek üzere tahsisan kuru
lacağı kabul edilen vakıflara, tahsis edilen mik
tar için, vergi muafiyeti tanınabilir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?.. Yok.
ÎHSAN ÖNAL (İçel) — Tanınabilir mi, ta
nınır nu?
BAŞKAN — Maddenin metni «tanınabilir»
şeklindedir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ruhsat hükmü
dür. Bakanlar Kurulunun takdirine, salâhiye
tine terk edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 5. —
A) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla de
ğişik 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir :
«Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflar»
B) 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla de
ğişik 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir :
6. Safi kurum kazancından Bakanlar Ku
rulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ser
mayeye iştirak nisbetinde ödenecek miktarlar.
C) 3 . 6 . 1 9 4 9 tarihli ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesinin 199
sayılı Kanunla değişik 6 nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
7. Genel bütçeye dâhil daireler, katma büt
çeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile
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köylere, kamu menfaatlerine yararlı dernekle
re ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan va
kıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve
yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış
ve yardımlar toplamının o yıla ait kurum ka
zancının yüzde ikisini ve her halde yirmi bin
lirayı aşan kısım hasılattan indirilemez.
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması ha
linde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil
eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mu
kayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi
Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir ko
misyonlarınca tesbit edilecek değeri esas alınır.
(Ancak, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınan vakıflara 20 000 liralık hadde bakılmak
sızın o yıla ait kurum kazancının yüzde beşine
kadar bağış ve yardım yapılabilir.)
D) 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduk
tan sonra tahsis olunan mallar.
E) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 sayılı Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin
(b) fıkrası- aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler
ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar,
F ) 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Dam
ga Vergisi Kanununa bağlı 2 sayılı tablonun
V nci bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
19. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıfların kuruluş muamelelerinde dü
zenlenen her türlü kâğıtlar.
G) 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Harç
lar Kanununun 38 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara
yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.
H) 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Dam
ga Vergisi Harçları Kanununun 59 ncu maddesi
nin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
a) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıfların
iktisabedecekleri
gayrimenkullerin
ve diğer aynî hakların tescilleri ve şerhi gerek-

tiren işlemleriyle, bu dernek ve vakıflara ait te
sislerin ve bu tesislerin sonradan iktisabede
cekleri gayrimenkullerin ve sair aynî hakların
tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bun
ların terkinleri,
1) 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi
Vergisi Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
I) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınan vakıflara ait arazi ve arsalar (Vakıf se
nedindeki cihete tahsis edilmiş bulunmak şartiyle)
J ) 14 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 5 nci ve
8 nci fıkraları aşağidaki şekilde değiştirilmiştir.
5. Umumi maarife, menafii umumiyeye ha
dim cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Cemi
yetlerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve
vakıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis edil
mek şartiyle)
8. Devlet veya maallî idarelere veya menafii umumiyeye hadim veya hükümetçe musaddak cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar tarafından menaf ii
umumiye için vücuda getirilen bilûmum su bent
leri, su setleri, suların yükselmesine karşı mani
alar, kanallar, bentler, cetveller, bataklıkları ku
rutma veya kurak yerleri sulama tesisleri, zürram
kendi arazisi için müştereken ve münferiden ya
pacakları her nevi su bentleri, sulama ve kurutme tesisatı (Ticaret kasdı olmamak şartiyle)
K) 13 . 7 . 1965 tarih ve 6802 sayılı Gider
vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (E) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
E) Kamu menfaatine yararlı
derneklerle
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara makbuz karşılığında bedelsiz bağış ve
yardım şeklinde verilen maddeler.
L) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
89 ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
2. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve
Türk Medeni Kanunu gereğince kurulan vakıfla
ra makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardım
lar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yar
dımlar toplamının o yıla ait kazancın % 2 sini ve
her halde 10 000 lirayı aşan kısmı hâsılattan in
dirilmez. Bağış ve yardımın nadken yapılmama-
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sı halinde, bağışlanan veya y a r d ı m ı n konıısunu
teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya
mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi
Usul K a n u n u hükümleri dairesinde t a k d i r komis
yonlarınca tesbit edilecek değeri esas alınır. Ba
kanlar K u r u l u n c a vergi muafiyeti t a n ı n a n vakıf
lar için bu nisbet % 5 tir ve 10.(100 Tl. haddi uy
gulanmaz.
M) 5383 sayılı Gümrük K a n u n u n u n 17 nci
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
2. K a m u faydasına, yararlı dernekler, kanu
nun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesis
lere ve B a k a n l a r Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınmış vakıflara, konularına uygun olarak bağış
yolu ile gelen eşya bu kabil vakıfların
hayrî
mevzularma u y g u n bir işte kullanılmak şartı ile
ithal ettikleri eşya (Bakanlar K u r u l u kararı ile)
G E Ç İ C İ K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ A H M K T
A V D I N B O L A K (Balıkesir) — Sayın Başkanım,
iki baskı hatası vardır. F fıkrasındaki 1.7.1964
tarihi ibaresi 11 . 7 . 1964 olacaktır. Bu şekilde
düzeltilecektir. II fıkrasındaki 2 . 7 . 1964 ta
rihinin 17 . 7 . 1964 olarak düzeltilecektir. Bir
de yine sondaki (Damga Vergisi) ibaresi vardır,
o da silinecektir.
B A Ş K A N — Sayın sözcü (Damga Vergisi)
kelimelerini silersek o zaman 492 sayılı H a r ç l a r
K a n u n u olur, «harçları» değil «harçlar» olacak.
Muhterem arkadaşlarım, sözcü (K) fıkrasında
1 . 7 . 1964 tarihli ibaresinin 1 1 . 7 . 1964 tarih
olarak düzeltilmesi gerektiğini, ( I I ) fıkrasında
da 2 . 7 . 1964 tarihli ibaresinin 17 . 7 . 1964 ta
rihli olarak düzeltilmesinin ve aynı cümlenin de
vamında «492 sayılı Damga Vergisi Harçları Ka
n u n u n u n » ibaresi yerine «492 sayılı H a r ç l a r Ka
n u n u n u n 59 ucu maddesinin» şeklinde düzeltil
mesini istemektedir.
Bir de (G) fırkasında yine 2 . 7 . 1964 ta
rihli diyor, o da düzelecek mi yoksa kalacak mı?
GKOİCİ K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ A H M K T
A Y D İ N B O L A K (Balıkesir) — O da 17.7.3964
olarak düzelecek.
B A Ş K A N — Peki o da düzelecek. Şu halde
bir de ((!) fıkrasında 2 . 7 . 1964 tarihli ibaresi
1 7 . 7 . 1964 tarihli olarak düzelecek. Peki yine
bu (G) fıkrasında o 2 . 7 . 1964 tarihinden son
r a 492 sayılı H a r ç l a r K a n u n u kısmı tamam değil
mi efendim? O tamam, evet.

Şimdi sözcünün söylediği ve benim de t e k r a r
ettiğini tashihatla bu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Söz mü istiyorsunuz:' 1
İ H S A N ÖN AL (İçel) — Söz istiyorum.
BAŞKAN —Buyurun.
İ H S A N ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş
lar, İm 5 nci maddenin ikinci fıkrasında ( K a m u
menfaatim 1 yararlı dernekler ve Türle Medeni Ka
nunu gereğince kurulan vakıflara makbuz karşı
lığında yapılan bağış ve yardımlar, bir takvim
yılı içinde yapılan bağış ve y a r d ı m l a r toplamının
o yıla ait kazancının % 2 sini ve her halde 10 000
lirayı aşan kısmı hasılattan indirilemez.)
deni
yor.
Lskiden, benim bildiğime göre, bu kamu ya
rarına, nıenafii umumiyeye hadim cemiyetlere
yapılan y a r d ı m l a r d a şahsın vergisinin % 5 i idi
ve bir senede de bu 5 000 lirayı aşamazdı. Yani
100 000 lira kazancı olan bir şahıs bunun 5 000
lirasını buraya teberru eder ve vergisinden indi
rilirdi. Ş i m d i . b u r a d a bu 5 000 liradan 10 000
liraya çıkarılmış. Fakat buna mukabil c/< 5 yeri
ne % 2 konmuş. Ki, o zaman 100 000 lira geli
ri olan bir şahıs ancak 2 000 liralık bir teberru
da bulunabilir ve 2 000 lirayı Gelir Vergisinden
tenkis edebilir. Bunu teşvik eder mahiyette 5 000
liradan
10 000 liraya çıkarılmasına
rağmen
bu % 2 bunun esprisiyle çelişmektedir.
Sonra aşağıda, B a k a n l a r Kurulunca vergi mu
afiyeti tanınan vakıflar için bu nisbet % 5 tir.
Yani eski % 5 i ve 10 000 Türk Lirası hadde de
uygulanmaz. Bu k a n u n u n ruhu bu gibi Devletin
yapması lâzımgelcn nıenafii umumiyeye ait tesis
lerin şahıslar tarafından yapılması veya buna
y a r d ı m yapılması halinde bunun teşviki için es
kiden 5 000 lira olan bu had, 10 000 liraya ka
d a r çıkarılmış ve vakıflara şimdiki bu metinde
de 10 000 lira haddi tanınıyor. Yani 500 000'li
ra Gelir Vergisi verecek bir şahıs 25 000 lira ba
ğış yapabiliyor. B u r a d a bir teşvik görüyoruz.
F a k a t yukarıda da, kazancın % 2 sini ve her hal
de 10 000 lirayı aşan kısmı hasılattan indirile
mez diyor. Burada. % 2 sini söylüyor. Bu bura
da bu k a n u n u n esprisiyle çelişme halindedir.
Lskiden ,% 5 idi. 100 000 lira vergi veren bir
şahıs ancak 2 000 lira bir bağış yapabiliyor,
5 000 lira bağış yapamaz.
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Onun için bendeniz bir takrir sunacağını, İm
5 nci maddenin ikinci fıkrasındaki bu c/r 2 nin,
c
/c 5 olarak tadilini teklif edeceğini.
Hürmetlerinde.
- GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AVDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, muhterem doktorun maddeyi anlayışında
bir hatası olduğunu zannediyorum. % 2 nisbet
aynen muhafaza edilmiş, fakat tavanı .10 000 li
raya yükseltilmiştir. Bugün Gelir Vergisi mü
kelleflerinin Maliye Bakanlığına verilmiş mat
rah beyanları tetkik edilerek 10 000 liranın Ge
lir Vergisi mükelleflerinin matrahlarına kayde
dilmesi bakımından âzami had olduğu nazarı iti
bara alınmıştır. Ancak Bakanlar
Kurulunun
vergi muafiyeti tanıdığı vakıflarda bu haddi ta
mamen kaldırmışı/dır. Çünkü bu haddin muha
fazasında isabet vardır, lütfedin, haddi tebdil et
in ivelim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İL YAS
SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan bir nokta
yı daha arz edebilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İL YAS
SEÇKİN (Ankara) — Mevcut meri kanundaki
miktarı Geçici Komisyonumuz indirmiş değildir.
.Onu aynen muhafaza ettik. Tavanı yükselttik,
arz ederim.
BAŞKAN — Önerge veriyor musunuz efen
dim? Komisyon sözcüsünün ve Başkanının izaha
tını kâfi buluyor musunuz?
İHSAN ÖNAL (İçel) — Önergemi takdim
ediyorum. Komisyonun verdiği izahatı tatmin
edici bulmuyorum.
BAŞKAN — İhsan Önal önergesinde (5 nci
maddenin 2 nci fıkrasının üçüncü satırındaki
% 2 nin, % 5 olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim) diyor. Bu önergeye komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Şimdi demin ifade ettiğim tashihlerle madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tüzük hazırlanması
MADDE 6. — Bu kanunun tatbikini düzen
lemek için kanunun yürürlüğü tarihinden itiba-

ren altı ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri
alınarak tüzük hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen?. Yok. Bir önergeye göre maddeyi okuyo
rum.
Tüzük hazırlanması
«MADDE 6. — Bu kanunun tatbikatını dü
zenlemek için hazırlanacak tüzük, kanunun yü
rürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde yü
rürlüğe konulur.»
BAŞKAN — 6 nci madde yerine bu önerge
metnini mi teklif ediyorsunuz Sayın Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Evet.
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilmiş olan bu önerge metnini 6 nci
madde metni olarak oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tesis kayıtlarının devri
GEÇİCİ MADDE — 4 Ekim 1926 tarihinden
sonra kurulmuş vakıflara ait mahkemeler nezdindeki tescil kayıt, defter ve evrakının sureti
bu kanun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay
içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne merkezî si
cile kaydı için devredilir. Ve adı geçen Vakıflar
hakkında da bundan böyle bu kanun hükümleri
tatbik olunur.
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Meriyet
MADDE 7. — Bu kanun hükümleri yayımı
nı mütaakıp yürürlüğe girer. 4 ncü ve 5 nci
maddeler hükümleri ise yayımını takibeden malî
yıl başından itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ı
MADDE 8.,— Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen? Lehte mi? Aleyh
te mi Sayın Bilgin?
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AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Lehte efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, vakit çok ilerlemiştir. Huzurunuzu
fazla işgal etmiyeceğim.
Yalnız ecdadımız Ortaçağdan. bu tarafa bir
çok vakıflar yapmıştır. Bu vakıflariyle millete
ve âlemi medeniyete örnek vermiştir. Ecdadımız
camiler, medreseler, aşhaneler, şifâhaneler, yol
lar, köprüler yaptırmak suretiyle tâ Orta çağda
dahi, şimdi dilimize dolamış olduğumuz sosyal
adalet prensibini tâ o zamandan tatbik cihetine
gitmiştir. Şimdi son senelerde bu vakıflar, bir
çok kanuni engellerden mütevellit hiçbir vakit
yapılamıyor. İnşallah kabul etmiş olduğumuz şu
kanunla temenni ederiz ki, birçok vakıflar yine
yürüyecektir ve sosyal adalet nizamında da bir
denge hâsıl olacaktır.
Yalnız benim bir temennim vardır, bu temen
nim de şudur : Eskiden beri yapılmış olan va
kıfların ciheti vakfiyesiyle, sonradan yapılacak
olan vakıfların ciheti vakfiyesinin yerine mas
ruf edilerek vakfiyet işinde başka bir muamele

yapılmamasını ve başka yerde kullanılmamasını
temenniye şayan görmekteyim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teklifin tümü açık oylarınıza
sunulmuştur. Kutular sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var
mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş bulu
nan «belediyelerin ve belediyelere bağlı müesse
se ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazine
ce terkin ve tahkimi hakkındaki kanun tasarısı»
nın yapılan açık oylamasına 191 üye katılmış,
186 kabul, 3 ret, 2 çekimser oy kullanılmıştır.
Nisap hâsıl olmadığı için yeniden: oylarınıza su
nulacaktır.
Şimdi müzakeresini bitirdiğimiz «Yeniden
kurulacak vakıflara ait kanun tasarısı» nın açık
oylamasına 21 üye katılmıştır. Nisap hâsıl olma
dığından yeniden oylarınıza sunulacaktır.
Vakit gecikmiş olduğundan 1 Temmuz 1965
Perşembe günü saat 14,30 da yapılacak Türkiye
Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısını taki
ben saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum.
Kapanma saati : 20,35

DÜZELTlŞ
809 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 28. 5 .1965 tarihli 118 nci Birleşim tutanağı sonuna eklen
mesi gerekirken sehven girmemiştir, bu birleşim sonuna eklenmiştir.
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Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin
ve tahkimi hakkındaki kanun ta sarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yok.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : 1 Q1
KabuZ edenler :
Reddedenler :
Çekinserler :

1«6
3
2

Oya katıknıyanlar :
Açık üyelikler :

244
15

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Cavit Oral
ibrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
AM Turanlı
AFYON KARAHISAR
Mehmet Turgut
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Muhlis Ete
İbrahim Imirzalıoğlu
ihsan Köknel
Emin Paksüt
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
AYDIN
Orhan Apaydın

Melâhat Gedik
Reşat özarda
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha
Kâmil inal
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar

Şaban Keskin
Nureddin özdemir
ÇORUM
Sabahattin Savacı
Hilmi incesulu
HATAY
Faruk Küreli
Bahri Bahadır
DİYARBAKIR
Ali Muhsin Bereketoğlu
Adnan Aral
İÇEL
Hilmi Güldoğan
Yahya Dermancı
EDİRNE
Sadık Kutlay
tlhami Ertem
İSPARTA
Nazmi özoğul
Lokman Başaran
ELÂZIĞ
İSTANBUL
Naci Güray
ibrahim Abak
Ömer Faruk Sanaç
Ferruh Bozbeyli
ERZİNCAN
Nurettin Bulak
Hüsamettin Atabeyli
Ratip Tahir Burak
Sadık Perinçek
Tahsin Demiray
Naci Yıldırım
Ali Coşkun Kırca
ERZURUM
Hilmi Oben
Nihat Diler
Sahabettin Orhon
Cevat Dursunoğlu
Naci öktem
Gıyasettin Karaca
Vahyi özarar
Şerafettin Konuray
Selim Sarper
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Tekinel
Turhan Bilgin
Hüsamettin Tiyanşan
ESKİŞEHİR
Zeki Zeren
Şevket Asbuzoğlu
İZMİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Osman Sabri Adal
GAZİANTEP
Mehmet Ali Aytaş
Süleyman Ünlü
Şeref Bakşık
GİRESUN
Arif Ertunga
Ali Cüceoğlu
Ziya Hanhan
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Şinasi Osma
Naim Tirali
Kadri özek
Mustafa Uyar
GÜMÜŞANE
Lebit Yurdoğlu
Necmeddin Küçüker
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KARS
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
KONYA
Ahmet Gürkan
İhsan Kabadayı
Âbdüssamet Kuzucu
Rüştü özal
Fakih özfakih
Fakih özlen
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy

KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
MALATYA
Nurettin Akyurl
Mehmet Delikaya
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatipoğlu
Y"akup Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Şevki Aysan
MUĞLA
Adnan Akarca
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay

MUŞ
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
NİĞDE
Ruhi Soy er
ORDU
Refet Aksoy
Orhan Naim Hazinedar
Sadi Pehlivan oğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
SİİRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
SİNOP
Haşini Tan

SİVAS
Adil Altay
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
TOKAT
Sabahattin Baybura
Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Nazmi Ökten
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Feyzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
ADANA
Kemal Şarıibrahimoğlu

HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan

İZMİR
Necip Mirkelâmoğlu

[Çekinserler]
İÇEL
İhsan önal

URFA
Osman Ağan

[Oya hat mıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Melih Kemal Ktiçüktepepmar
Ahmet Savrun
Ahmet Topaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay

AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer (B.)
^evki Güler
AĞRI
Kerem Özean
Rıza Polat
ANKARA
tsmail Rüştü Aksal
Raif Aybar

Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
Bülent Ecevit

Ferhat Nuri Yıldırım

Mustafa Kemal Erkovan

Eteni
İhsan
Ömer
Rafet

İsmail Gence
İbrahim Sıtkı Hatip
oğlu
Mehdi Mıhçıoğlu
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.)
tlyas Seçkin
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ANTALYA
Ağva (1.)
Ataöv
Eken
Eker
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
Saffet Emin ağaoğlu
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AYDIN
Hilmi Aydmçer
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
ismet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Kaya Bulut
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
BİLECİK
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
İbrahim öktem
Ekrem Paksoy
Cevdet Perm
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Şefik inan
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
DENİZLİ
Sinan Bosna
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
ibrahim Koeatürk
Hüdai Ora!
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu (İ.)
Recai Iskendcroğlu
(B.)
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen

EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen (İ. Ü.)
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğhı
Hürrem Müftügil
Kemal Satır
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
ibrahim Cemalcılar
Seyfi Öztürk (B.)
Celâlettin Üzer
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin încioğlu
Kudret Mavitan
Mithat San (B.) •
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesi/
(1.)
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu (İ.)
HATAY
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan (İ.)
Celâl Kılıç
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykam

Ömer Zekâi Dorman
(B.)
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Muhiddin Güven
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Ilhami Sancar
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
Abdurrahman Güler
Necmi ökten
ihsan Tombuş
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem (B.)
îhsan G ursan
(B.)
Saim Kaygan
Nihad Kürşad
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın

KOCAELİ
Süreyya Sofuoğlu
Nihat Erim
Sahabettin Bilgisu
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
irfan Baran
(B.)
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin (Bşk. V.)
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
ismet inönü
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Muammer Erten
Hurrem Kubat
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
KASTAMONU
Adnan Karaküçük
Fethi Doğançay
MARDİN
Ali özdikmenli
Mehmet Ali Arıkan
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
Vahap Dizdaroğlu
KAYSER*
Seyfi Güneştan
Abdülhalim Araş
Talât Oğuz
Turhan Feyzioğlu
MUĞLA
Mehmet Göker
Turan Şahin
Hüsamettin Gümüşpala ilhan Tekin alp
Mehmet Sağlam
MUŞ
Bahri Yazır
Sait Mutlu
Mehmet Yüceler
NEVŞEHİR
KIRKLARELİ
Ramazan Demirsoy
Abdurrahman Altuğ
Ali Baran Numanoğlu
Mehmet Alâeddin Eriş
NİĞDE
Hasan Tahsin Uzun
Mehmet Altınsoy (B.)
KIRŞEHİR
Asım Eren
Memduh Erdemir
Haydar Özalp
Halil özmen
Oğuzdemir Tüzün
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ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
Ata Topaloğlu
RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Aliean
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Mehmet Başaran
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveoi
Hamit Kiper

SttRT
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Rahmi Çeltekli
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
Mahmut Vural

[Açık
Aydın
Çanakkale
Erzurum
Hatay
İsparta
İstanbul
İzmir
Kastamonu

0 :1
Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
Kemal Badıllı

TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak
TOKAT
H. Ali Dizman
Mehmet Kazova
Zeyyat Kocamemi
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu

llyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu

(t)

Kadri Eroğan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
Celâl Öncel
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Muslih Görentaş (t. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
(B.)
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Celâl Sungur (1.)
Veli Uyar

üyelikler]
1
1
1
1
1
1
2
1

Kocaeli
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

>>-e^<
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Yeniden

kurulacak

Vakıflara ait kanun teklifine

verilen oyların

sonucu

(Yeter sayı yok.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

450
21

Açık üyelikler

15

21

414

[Kabul edenler]
ANKARA
Ilyas Seçkin
AYDIN
Melâhat Gedik
Reşat özarda
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Fennî îslimyeli
Mehmet Tiritoğlu

ERZURUM
Turhan Bilgin
Adnan Şenyurt
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
İSTANBUL
Tahsin Demiray
Naci öktem
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin

BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Mustafa Tayyar
ÇANKIRI
Kâzım Arar
EDİRNE
Nazmi özoğul

KÜTAHYA
•Ahmet Bozbay
MALATYA
Nurettin Akyurt
SİVAS
Cevad Odyakmaz
YOZGAT
İsmet Kapısm
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak

fOya katılmayanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf AktimurAli Bozdoğanoğlu •
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Keramüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet Özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHISAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer (B.)
Şevki Güler

Mehmet Turgut (B.)
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem Özcan
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacı oğlu
Mustafa Kemal Karan
Ismaü Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman (B.)
Raif Aybar
Nihat Berkkan
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi (I.)
Bülent Ecevit
Mustafa Kemal Erkovan
Muhlis Ete
İsmail Gence

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İbrahim îmirzalıoğlu
İhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı (İ. Ü.)
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
Abdüihak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Etem Ağva (1.)
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ömer Eken
Rafet Eker
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
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AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
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BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha
Kemal Demir
Kâmil înal
Fuat Umi't
BURDUR
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
İbrahim Öktem
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
İsmail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik İnan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Şaban Keskin
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu
Faruk Küreli
Necmi Ökten
ihsan Tombuş
DENIZLI
Sinan Bosna
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
ibrahim Kocatürk
Hüdai Oral
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu

DİYARBAKIR
Adnan Aral
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu (İ.)
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu (B.)
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen (İ. Ü.)
llhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Gür ay
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sarnıç
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi Öztürk (B.)
Oelâlettirı Üzer
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin tncioğlu (i.)
Kudret Mavitan
Mithat San (B.)
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüce oğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
(i.)

Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu (İ.)
Necmeddin Küçüker
Sabahattin Savacı
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal (B.)
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan (İ.)
Yahya Dermaneı
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
ihsan önal
İSPARTA
Ali İhsan Balım.
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya A Hinoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorraan
(B.)
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon
Vahyi özarar
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llhami Sancar
Selim Sarper
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Mâlik Yol aç (İ.)
Zeki Zereu
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Ilışan G ursan (B.)
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
Nihad Kürşad
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Osma
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Fethi Doğançay
thsan Şeref Dura
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Abdül halim Araş
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüşpala
Vedat Âli Özkan
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Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Er demir
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Ninat Erim
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
trfan Baran (B.)
Ahmet Gürkan
ihsan Kabadayı
Kadircaı»: Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin (Bşk. V.)
Abdüssamet Kuzucu
Rüştü özal
Fakih özfakih
Fakih özlen
Faruk Sükan (B.) "
Vefa Tanır
Cahit Yılma/.
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
Sadrettin Tosbi (İ.)
MALATYA
H. Avni Akşit
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat (1.)
İsmet inönü
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Şevket Raşit Hatipoğlu

i Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nusrct Köklü
Hurrem Kukat
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Ycnişehirlioğlu
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlıı
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Adnan Akarca
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
Turan Şahin
ilhan Tekin alp
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu

Erol Yılmaz Akçal
I
TOKAT
Arif Hikmet Güner
Sabahattin Baybura
Fuad Sirmen (Başkan) H. Ali Dizman
Cevat Yalçın
Mehmet Kazova (İ.)
Zeyyat Kocameımi
SAKARYA
I Reşit önder
Burhan Akdağ
Bekir Şeyhoğlu (i.)
Ekrem Aliean
Ali Rıza Ulusoy
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
TRABZON
Hami Tezkan
Ali Şakir Ağanoğlu
Yusuf Ulusoy
Ekrem Dikmen
SAMSUN
Selâhattin Güven
Ali Fuat Alişan
Nazmi Öktem
Mehmet Başaran
Ahmet Şener
Nurettin Ceritoğlu
Kâmuran Ural
Fevzi Ceylân
Ali Rıza Uzuner
Bahri Cömert
Zeki Yağmurdereli
Kâmran Evliya oğlu
TUNCELİ
Fevzi Geveci
Vahap Kışoğlu
Hâmit Kiper
Fethi Ülkü
tlyas Kılıç
URFA
Hüseyin Özalp
Osman Ağan
Osman Şahinoğlu
Atalay Akan
SÜRT
Kemal Badıllı (t.)
Cevdet Aydın
Kadri Eroğan
Süreyya öner
Bekir Sami Karahanlı
Hayrettin özgen
I Sabri Kılıç
Adil Yaşa
Celâl Öncel
SİNOP
UŞAK
Mahmut Alicanoğlu
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Mustafa Kaptan
ibrahim Bulanalp
Cemil Karahan
Ahmet Tahtakılıç
Haşim T a n
VAN
ihsan
Bedirhanoğlu
SİVAS
Muslih Görentaş (1. Ü.)
NİĞDE
Adil Al t ay
Şükrü Kösereisoğlu
Mehmet Altınsoy (B.)
Rahmi Çeltekli
YOZGAT
Asım Eren
ibrahim Göker
ismail Hakkı Akdoğan
Haydar Özalp
Rahmi Güney
(B.)
Ruhi Soyer
Sebati Hastaoğlu
Mustafa Kepir
Oğuzdemir Tüzün
Ahmet Kangal (İ.)
Turgut Nizamoğlu
Güner Sarısözen
ORDU
Celâl Sungur
Yusuf İzzettin Ağaoğlu Reşat Turhan
Veli Uyar
Tahsin Türkay
Refet Aksoy
ZONGULDAK
Mahmut Vural
Ata Bodur
Kenan Esengin
Ferda Güley
TEKİRDAĞ
Feyzi Fırat
Orhan Naim Hazinedar Turhan Kut
liamiz Karakaşoğlu
Arif Hikmet Onat
Fethi Mahramlı
Sadık Tekin Müftüoğlu
Sadi Pehlivanoğlu
Hayri Muracuoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Ata Topaloğlu
| Orhan öztrak
Yusuf Ziya Yüeebilgin
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Millet Meclisi
GÜNDEMI
137. BİRLEŞİM
30 . 6 . 1965 Çarşamba
Saat :
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - ÎKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
X I . — Belediyelerin ve belediyelere bağlı
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun
tasarısı (1/490) (S. Sayısı : 935)

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780)
2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824)
3. — Edirne Milletvekili Fahir Girifelioğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/836)
4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuskan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/843)
5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tanm ve Ticaret Bakanlarından sözlü
sorusu (6/844)
6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burclur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine baflı patalanı kö

yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere,
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845)
7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864)
8. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871)
9. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Hıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872)
10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873)
11. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra,
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKiandaki neşriyatın doğru olup
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/875)
12. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn,
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881)
13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/882)

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884)
15. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlann durumlarının ıslah edilip
edilmiyeceğine dair Köy işleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886)
16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağma dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/907)
17. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914)
18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/920)
19. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in,
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926)
20. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in,
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927)
21. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in,
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teberrut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/928)
22. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931)
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934)

24. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'm, İsparta ilinin baş harfinin «I» mi, «I» mı
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve
Başbakandan sözlü sorusu (6/936)
25. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937)
26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/938)
27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle,
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943)
28. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/945)
29. — Edirne Milletvekili Fahir G-iritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp
yapılmadığına
dair, Dışişleri Bakanından FÖZIÜ sorusu (6/946)
30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykın olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955)
31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956)
32. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin,
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de,
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka.
nmdan sözlü sorusu (6/958)
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33. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959)
34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960)
35. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/961)
36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve. Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962)
37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda,
protokolden neden çıkarıldıklarına dair içişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/963)
38. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/964)
39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965)
40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/966)
41. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979)
42. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982)
43. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü

şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983)
44. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984)
45. — Aydm Milletvekili Hilmi Aydmçer'in,
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986)
46. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990)
47. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, Ekim
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993)
48. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde,
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/994)
49. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in,
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair
tçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000)
50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu.
(6/1001)
51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002)
52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair
tçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003)
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62. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in,
53. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- i
Edirne'nin
ova yollarının, rampalarla, Devlet
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004)
sorusu. (6/1013)
54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ63. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
oğlu'nun,
Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk
kat hububat alım merkezi açılması hususunda
Anıtının
açılması
merasimine dair İçişleri Ba
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
kanından sözlü sorusu (6/1015)
lü sorusu. (6/1005)
55. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu. (6/1006)
56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007)
57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008)
58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in înönü nahiyesinde, yapımı
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009)
59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/1010)
60. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu (6/1011)
61. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya
tahsİ3 edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012)

64. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/1016)
65. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017)
66. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında iöşenmiş
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/1018)
67. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından
sözlü sorusu. (6/1019)
68. —- Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020)
69. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021)
70. — Diyarbakır Milletvekili Recai tskenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/1023)
71. — Diyarbakır Milletvekili Recai iskenderoğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana-

yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024)
72. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/1025)
73. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'in Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/1027)
74. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'm Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/1028)
75. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/1040)
76. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/1042)
77. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/1044)
78. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045)
79. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050)

80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoglu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını
göndermelerine neden izin verilmediğine dair
Maliye ve Çalışma Bakanlanndan sözlü sorusu
(6/1051)
81. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, memleketimizdeki şap. hastalığına karşı
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakannmdan sözlü sorusu (6/1052)
82. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğdav yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin
geri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053)
83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara,
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054)
84. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/1059)
85. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064)
86. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Menderes Havzasının en verimli topraklarından
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy işle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından
sözlü sorusu (6/1071)
87. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in,
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular baklanda her
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072)
88. —- Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'nım, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese,
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073)
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89. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gûndoğdu'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir
ve köylerin imarı ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074)
90. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Başbakanın' hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075)
91. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın,
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/1076)
92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
izmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların
38 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1077)
93. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konulması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078)
94. — Ankara Milletvekili Burhan. Apaydın'ın, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de toplanacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iştirak edildiği takdirde, zirve toplantısında
Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079)

] dan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 5 . 1965]
4. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı :
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963]
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5. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963]
6. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve
olağanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615)
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964]
7. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi :
25 . 2 .1964]
8. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasansı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonlan raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711)
[Dağıtma tarihi: 13.5 .1964]

9. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI I yesi hakkında kanun tasansı ve Millî Eğitim ve
RILAN İŞLER
Plân komisyonlan raporlan (1/817) (S. Sayı
1. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta- I sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5 .1965]
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı I
10. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan I
maddelerinde
değişiklik yapılması hakkında ka
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici I
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/451; Cum- I nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
huriyet Senatosu 1/525) (S. Sayısı : 456 ya 1 nci I let ve Plân komisyonlan raporlan (1/577) (S.
ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1965]
I Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1964]
2. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sayış- I
11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu I Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) I Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B)
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965]
raporlan (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma
X 3. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar- | tarihi : 19.5 .1965]

m

—7
12. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec- I 3 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
lisi îdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620,
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi :
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci
31.3 .1965]
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı :
18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965]
iki arkadaşının, Idarei Ümumiyei Vilâyat Ka
13. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ac*
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çanlar*
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi
Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei Ümumiyei
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma- I Vilâyat Kanununun 5348 sayılı Kanunla mua&liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında,.
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
Çanları Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965]
Ümumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
14. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
nun,
Idarei Ümumiyei Vilâyat Kanununun 5048
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde
sayılı
Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay»
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları
tarihi : 4 . 5 .1965]
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973)
15. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı[Dağıtma
tarihi : 20 . 5 . 1965]
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
19. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanana
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865)
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965]
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma
16. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740)
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964]
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
X 20. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibnununun yürürlüğe girdiği tarihten önce
rahimoğlu ve ila* arkadaşının, Ziraat alet ve
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askeri Tekaüt
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964]
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
21. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965]
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci
X 17. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıflı
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984)
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
[Dağıtma tarik*; % , 6,1965]
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ye
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22. — Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 3 1 . 5 .1965]
23. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi :
16 . 8 .1963]
24. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve
içişleri ve Plân komisyonları raporlan (2/697)
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1965]
25. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlan (2/859) (S. Sayısı : 1011)
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965]
26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş
tazminatı hakkında kanun tasansı ve Ulaştırma
ve Plân komisyonları raporlan (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965]
27. — Dsvlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001)
[Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1965]
28. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporlan
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi :
15 . 6 .1965]
29. — İlköğretim ve eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/710,
2/708) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tarihi :
17 . 6 .1965]
X 30. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi :
8.9.1963]
81. — 3611 sayılı Bayındırılık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 nci mad
desinin kaldınlması ve bu kanuna üç madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu (1/842) (S. Sayısı : 1022)
[Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1965]
32. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırn Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1964]
33. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonlan raporları (1/644) (S. Sayısı : 719) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1964]
34. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (1/616) (S. Sayı
sı : 768) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1964]
35. — ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/657) (S. Sayısı : 769) [Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1964]
36. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/362) (S. Sayısı : 770) [Dağıtma tarihi :
7 . 12 . 1964]
37. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonlan raporları (1/713) (S. Sayısı :
864) [Dağıtma tarihi : 19 , 2 , 1965]
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38. — Mehmet thsan Pere'ye vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/728) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi :
24 . 2 . 1965]
39. — Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Vasfi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 ta
rih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/412)
(S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi: 24 2 . 1965]
40. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık Vey
sel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/566) (S. Sayısı :
991) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965]
41. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Mekam Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/625) (S.
Sayısı 992) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1Q65]
42. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/509) (S. Sayısı : 994) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 .1965]
43. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/699) (S. Sayısı : 996) [Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 6 .1965]
44. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/647) (S. Sayısı : 997)
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965]
45. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yo
rulmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 998)
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965]
46. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner
ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi Ma-

raşlı (Paçar) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet
Yılmaz'a 628 sayılı Kanunla vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylık ücretinin artırılmasına
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/544) (S. Sayısı : 1003) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1965]
47. — 1316 doğmulu Alioğlu Sezai Şanver'e
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/824) (S. Sayısı : 1007)
[Dağıtma tarihi : 12 .6 .1965]
X 48. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak
vakıflara ait kanun teklifi ve Adalet, İçişleri
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (2/734) (S. Sayısı :
918) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1965]
49. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve
3 arkadaşının, TCDD işletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866)
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi : 22.6.1965]
50. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017)
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1965]
51. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385)
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 .1963]
52. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mu
adili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul
veya fakülteden mezun olanlar ile yine me
muriyetleri sırasında akademik derece alanlara
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmâl eden
lere bir derece kıdem verilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nev
zat Şenel ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların
tahsil müessesesinde talebe olmıyacaklarma da-
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ir 4007 sayılı Kanun ile bu kanunun birinci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
183 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Mil
letvekili Kâmil tnal'ın, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunların şümulü dâhilinde vazife görmekte iken
müktesep barem derecesini değiştirecek bir üst
tahsil yapanların terfi ve kıdemleri hakkın
daki kanun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/91, 2/93, 2/104,
2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi :
20 . 9 . 1963]
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Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 55 arkadaşının, İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memur
ların maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları (2/181)

Yüksek Başkanlığa
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan küçük dereceli memurların maaş intibak
dereceleri hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyoruz.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz.
Konya Milletvekili
A. Gürhan

Ankara Milletvekili
/. 8. Hatipoğlu

Urfa Senatörü
V. Gerger

Erzincan Milletvekili
H. Atabeyli

Erzincan -Milletvekili
•. . 8. Perinçek

Erzincan Senatörü F. Baysoy

EdirneıM illet vekili
t. Ertem -

Erzurum Mili et vekili
,N. Biler

Adıyaman Milletvekili
A. Atalay

Adıyaman Milletvekili
A. Turanlı

Tunceli Senatörü
Af. A. tfemir

Erzurum Milletvekili
C. önder

Giresun- Milletvekili
t. E. Kılıçoğlu- -

-Van Milletvekili
• §. Kösereisoğlu • .

J&ijljs. Milletvekili
İV, Giray

Erzincan Milletvekili
N. Yıldırım

İstanbul Milletvekili
S. Baykam

Bursa
/; S. Çdglayan'gil

Balıkesir Senatörü
K. öztaş

Balıkesir- SenatörüH. Â. Türker

-Çorum. Senatörü
A. Çetin

B'tlis Senatörü
C. Ğeboloğlu

Kars Milletvekili
H. Erdoğan

Van
'
M. Ğöfentaş

Diyarbakır Milletvekili
R. tskenderoğlu

Maraş Senatörü
C. Aksu

Maraş Milletvekili•A. IJüdayioğlu
Sivas MiHetvefaH '
8. tîastaöğiu

Bolu Milletvekili
F.Ümit

Samsun Milletvekili
F. Ceylan

Kars
N. Akan

Diyarbakır Milletvekili
A. Aral -

Çanakkale- Milletvekili
R. Sfizgin ..•

tçel '
C. T. Okyayuz

Samsun Senatörü"
C. TokgÖz

:

"'•••* Samsun MiîletVekilî
' } yff7Kvper '

Samsun Milletvekili
0. Şahinoğlu

izmir
Ş. Osma

Bingöl Milletvekili
H. R. Ünal

Kütahya Senatörü
A. B. Özbek

Giresun Senatörü
îmza okunamadı

Giresun Milletvekili
Â. Köğmen

,.-....- Konya •
F. Sükan
'

Yozgat Senatörü
N. Çeiintaş'"' "''
Erzincan
• ' Z, Öuridoğdu

Yozgat Senatörü
. . S* Artukmaç
Afvon K.
Ş*. Yüzbaşıöğlu
. Niğde Milletvekili
0. Tüzün
Burdur Milletvekili
M. özbey
Siirt,. . .
II. özgen
Kırklareli Milletvekili
A. Eriş'
'
•

Antalya .-.
. ö. Eken*
Antalya
t. Atdöv
,, Balıkesir
C. Turgut
" ; Amasya
'M. ti. Karan

Hatay Milletvekili
A. M. Bereketoğlu

— 2—
GB&EKÇE
Devlet teşkilâtında çalışan bütün memurların kadro ve terfi durumlarına göz atıldığı zaman
gMüütfc ki, hav 'fcakaulîk m&JtöMf turihbpde «ğuf'aşîHi hûy*t ş*rtlanm && dikkate alarak ûdıgı teş
kilât m diğer k$nun.l«tfa u^njırlitruun JtejşÇi ye terfihlermirı muntazaman sağlamıştır. Buna mu
kabil içişleri Bakanağı merkez vje taşça teşjriılâtın la çalışan küçük dereceli memurlar yurdun ejı
uzak ve ücrafcöşoîerrne'kadar yayıhp ytftftrca he • türlü güeslültfere ve büyük mahrumiyetlere kat
lanarak, çetin olduğu »Ebette önemli vaztfeteeini &"vük bir fempst ve fedakârlıkla başarmaya ça
lıştıkları ve çocuklarının tahsillerini feda edenlerin sayılarının hayli kabarık olduğu da bir haki
kattir. Buna rağmen vazifesini hakikiyle yapan ve iyi sicil alan bir memurun üç yılda bir terfi et
me^ kanunun bahşettiği bir hak olup, maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin menşelerine ve tah
sillerine göre alınabilecekleri dereceler 3656 sayılı Kanunun 3 noü maddesinde açıkça gösterilmiş
ofmakla beralber, aynı kanunun 1 hci maddesinde de maaşlı Devlet memurlannm barem dereceleri
ve her dereceye .*% maaş asıkları &*fc&bmıJ& d<rece Halinde beilirtilmiş ve bUâhara >u der^fşelerden 15 nci de**eoe 4ö$8 s&yıh Ijfontfnufi ;î n<ri i a d e s i y l e kaldırılmış bulunmaktadır.
1930 senesinde îçigferi Bakanlığı merkez ve tafra teşkilâtına 15 dassce maaşı ile, yani 10 lira
aslî maaşla intisabeden ve iyi sicil alan bir memulun normal olarak üç senede bir terfii yapıldığını
kabul ettiğhniz zaman 1930 seftesindea |S$0 senedine kader gecen 30 sene giıbi «zun müddet sonun
da, yası bugün W lira asüî maaş almaşı -gerekmek'-edir. Maaş kadrolarının kifayetsizliği do^ayısiylc
uzun yıllar boyunca hizmet etmelerine rağmen ter fi den mahrum kaldıklan ma,aş bakımından çok
mağdur duruma düştükleri nazara alınarak bu marduriyefi kıamen oüsun telâfi etmek, yetişmiş
kıymetli elemantann Bakanlık teşkilâtından ayrılmalarını önlemek ve mesleki cazip bir hale getir
mek, m*mT«lın^
durumuna o zamanın ne
tçişleri Bakamı ve ne de diğer ^fcHvfctii İrimsele-in ilgi flösterm&d'kferi ve alâkadar olmadıklar)
aşikâr bulunmaktadır. 20-25 yıllık hizmetlerine kadılık henüz 30 - 35; 30 - 35 yı'Llık hizmetlerine
mukabil 40-50 Tira maaş almakta ve bu suretle yıl1 arca terfi ve terfihden mahrum bırakılmışlardır.
Hizmet müddetlerine göre aylıklarının çok geri kalması bu memurların haklı ve mütemadi mü
racaat ve sıal&tfmalannı mucibolm*»» sapılan bu haki* mür«oaatterı»a (kadro olmadıkından terfiinin yapılaamseacağı, ileride kadro s*£laııdJğmda nazara alınacağı) şeklinde cevap verilmekle iktifa
edilmiştir.
.
tste bu imkânsızlıklar ve yapılan müracaatlara, alman menfi cevaplar'karşısında Merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışan memurlardan bir kısmı yıllardanberi "bekledikleri kadrolarda bir dorr.?e olsun <UvîJkvTîni t # ^ i n diğer BakaM&ltfar da müsait Ha#ol«,m royn İktisadi Devlet Te^kküllerinde
m'sbeten *»1sBin *dici ücretlere gaf»»*; kir inamı ise en a* îlö #ene ^ibi uzun hizro*i yılına mukabil
30 vcva 35 lira aslî maaş üzerinde^ tahmis edilen pek cüzi emekli maaşı ile ayrılmışlar veya hizmet
başında iken vefat etmişlerdir.
içimleri Bâkanlının™ merke? r e *taşra teşkilâtında halen çalışan terfi edemiyerek mağdur durum
dabuhwaıa m««W£ iö$Jctarî, mJtt^ı mödiirl^i de dâyt,«» ışafe 8ö0 v«m 1000 arasında telimi» edil
mekte olu?» ivm zamanda bu mj«Wft 4&h& bulun anlarınfcB&fö«edemedikleri müddetlerin en azı üç
ay, en eo?hı oniki veya ıııııliiı I |Bııj^r%)j||i|jı ıııılı h ıliı ve bütçeye inikası ise mühim bir yekfîn tut
mamaktadır. "Tasarı, 'kanunryet^ŞrtJ^|(M»
âzami 800 - 1000 arasında, belki de daha az
miktarda ımemnr faydalanacak ve « M zankanda meslek de cazip bir hale getirilmiş olacaktır.
30 . 6 . İ9ÎI9 tarihinde kabul «edİMH #lafl, 3656 snjfila JÇşBiiiîaı» asrinden seneler #vvel mesleke
girerek, :i$35&cil. aldığı halde yıllam?* » h ı kadroda çalışm*| w» -kadrosuzluk yüzünden $erfi «deme
miş olmasına raftmeıl zikri gecen kanmnn neşrinden sonra mesîeke giren 'kimseler, her üe senede
bir muntazaman terfi etmiş ve hattlMiendinden çok kıdemli ve başarılı arkadaşının üstüne geç
miştir.
'*"
Bilfarz, üfe veva ortaokul mesnuau ^lıw, lfW0 senesinde J^işîe^i ^«kanlığı meslekine intisabederek ynrd%a,ftı toüe*a kösesinde bir.tıafoive îıFüfus Memu*ikt&ıma veva Tahribat K;â,tİT>li^ine 10 lira
aslı. maaşla tâyin edilen bir kimse, bu maaşı 21 . 6 . 1944 tarihinde kabul edilmiş olan 4598 sayılı KaM. Mfldjri
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nun neşri tarihine kadar tam 14 sene fdmrç ve bw kattGfttfn- % ı&i maddesiyle 15 nci derece, yani 10
lira $slî maaşın kaldırılması dolayısiyle bir tesadüf eseri kendiliğinden 15 lira aslî maaşa yükselmiş,
diğer taraftan mezkûr kanunun neşrinden, yani 21 . 6 . 1944 tarihinden sonra yüttfrtör Ük veya or
taokul mezunu olarak İçişleri Bakanlığının merkez veya taşra teşkilâtında ilk 4ei#. gi««ı bir wemur
da 15 lira ile bağlıyarak 14 sene gibi uzun müddet 10 lira aslî maaşta feragatle ıpbgmag» ©l«n diğer
emektar memurlar aynı derecede birleşmiş durumdadırlar; 1944 senesinden önce &ia*SBt etitâş olan
ların hizmet müddetleri maalesef; hiçbir suretle teminat altına alınmamıştır..
Aynı haksızlığa Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki öğretmen ve memurlar
da Ktarıre iken, 5242 w ^ 7 3 aa^h totöbak k*n^^
iıfcle «dümiş
btrfunmftkt^dH». V*&amtdi#W Tftd^ekwb4İ)»^ka\it«di*e« Mfcm muhfefcf vesû* ve lnuronlaı4*
telâfi edilmiş olduğu Itetâfc, tçiş!l»fc Bafcttrjfeg* menrari*n»çi* şârriiy* kadar Uöyl« bir şay ^İŞÜKİ^SS«»i$«ir.
TuknfttiMfi^to&iai^^
Bakanfağı, ?wpn vm
K&fc&m) &m& Müdü^mğüftw*«n'i<aTi*«*Mr tomvm fciriç, <fcgw toteün B t ^ l ı t e k t ^ ıw^<w ve taş
ra SeşfeMâfSikta şatişm ı ^ ı n ı ^ l ^ m üut*wtw ayr»a tetfcflı «dittiği «ıfeüMte; t « & «femNmertik ffcrte
c$a«<»; bi* ü& <i«re«e 4fcfctoc^4§gBl e d ^ * s « » Mükt»wfaotmfc bir »İt 4ta*ee fiUtagvJfeft birçek
m^mın- \%wln\ T930 ^n^iAtfert be^ Bftj'incJmlk veya ¥fe*tet Batw*İİğt v»y& iterim Bakanlığı tejfej.
lft«ın$a- $&$»& Mü SM^vatr, i&gftn 80 veya 9© $*»ftrift-*nüy tüm^rt* tetR, ayırr tofevtt v» ayan i f e
met m(W^ti¥fe sâ^hip buîwa*e£* *çiş(«*i Bagfeıâgğı **eeta«r <*v *a**& «»gfcUâtmâtk» bir -menrttr fee m»>
lesef 40 veya 50 lira maaş almaktadır.
m * 35 yfl&k m«m\>?terlft W4^f ^«*ee8İ«at Ittksiü o k » | $ yıltok«temnrlar «*ası*ûaJti | « «sftlik

¥m Ad&im^ mmâklet fmtâgbmti-tayı-«akdi ve*»ıiSr#ftta««tTO4«#«9|İBl «*&*!**&?.
®tt &öÇfm*ft (teğeti t* &yöüih-fek- »«ffi«r Mt*8»iı*iit^*rw*kafl<l^ı m^vrrypü*
*m \muwk
vm$m$fyto bu tasar*»** g*Q>8st, «fe*» mü<8tet kianıtt tfet&feri tekit *Öç*k *acfcs$*n henö» «çaiâ*y*nî8ttft ma«ş d&rt»n»»eı d«»ltm«k, «t*alet *« w»a*«kt» **&* ttmek «ayeaüıe m$t*f bulwnBiskta<dır.
Y«kftf«*a M ı «Öi&tiğl g£M> 99 Hwı «Uf sı*ttg& katar jniUmftiMtoii gereterek*» ine 4e; tat berece
yerine 80 aslî maaşın, yani 1 100 liranın alınması hususuna maddede yer verilmişti*",
İntibak yükselmelerinde geçmiş hizmet yıllarına ait başartJ* iezkiyeleıi <em& tatorirt»; btyanft
tezkiye atemıyaA hizmet yıllarını terfi «üresinden hariç bıiiAımftladır.
tçişl**i Bftfettnhgı, tali memari»r^jft mlame kaldığı ve maA&mcd&ı beri devam edagsten tm haksız
lıkları bertaraf etmek bir zaruret halini almış olduğundan, ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazır
lanmıştır.

M. Hadisi

(SL % y ı » : 809 a l toei*k )
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İçişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. 2/181
Karar No. 31

29 . 5 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışan küçük dereceli memurların maaş ve intibak dereceleri hakkındaki, kanun teklifi, teklu
sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle.Komisyonumuzda görüşüldü:
Tümü üzerinde cereyan eden geniş ve etraflı müzakereler neticesinde; tahsil ve hizmet süreleri
bakımından, diğer bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatındaki küçük dereceli memurlardan farklı
durumda olmadıkları halde, memleketin en ücra köşelerinde ve mahrumiyet bölgelerinde feragatle
çalışan ve kadrosuzluk yüzünden uzun seneler terfi edemiyen içişleri Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatındaki küçük dereceli memurların geçim sıkıntılarını, azaltmak, çalışma şevklerini artırmak..
kıymetli elemanları mesleke bağlamak, yıllarca uğradıkları mağduriyetleri kısmen olsun izale etmek
ve diğer müesseselerdeki emsallerinin maaş seviyelerine yakın bir hadde çıkarmak maksadiyle ha
zırlanmış olan teklif, prensip itibariyle Komisyon amuzca da uygun mütalâa olunmuş ve maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
Tatbikatta her hangi bir yanlış _ anlayışa yer vermemek ve maddelere sarahat vermek gayesiyle
3 metin revizyona tabi tutulmuş, metnin başlığı ile 1 nci madde değiştirilmiş, 3 ncü madde 2 nci
madde olarak aynen bırakılmış* 2 nci madde* gemici birinci madde ile birleştirilmek suretiyle ge
çici birinci ve ifade değişikliğine tabi tutularak da geçici 2 nci maddeler yeniden tanzim olunmuş,
4 ve 5 nci maddeler,de 3 ve 4 ncü madde olarak metinde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu
değişikliklerle teklif kabul edilmiştir.
..,- Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu Başkanı
Sözcü
İzmir
Edirne
Ankara
Erzurum
O, S. Adat
1. Ertem
î. S* Hatipoğlu
A. Şenyurt
Giresun
/. E. Kıhçoğlu

İstanbul
Z. Altvnoğlu

Van
Ş. Kösereisoğlu

M. Meclisi

Kütahya
8. Sarpaşar

Sivas
R. Oünay
Yozgat
M. Kepir

( S. Sayısı : 8Ûİ) a 1 nci ek )
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclîsi
Bütçe ve riân Komisyonu
Esas No. 2/181
Karar No. 49

26 . 5 . 1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince komisyonumuzda görüşülmeden Millet Meclisine intikal
öden ve Millet Meclisinden de tekrar komisyonumuza istenen «Konya Milletvekili Ahmet Gürkan
ve 55 arkadaşının, içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memur
ların maaş ve intibak dereceleri hakkındaki kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü :
Uzun yıllar kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyerek çeşitli yönlerden mağdur olan İçişleri
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki küeük memurları kısmen de olsa tatmin etmeye matuf
kanun teklifi, Millet Meclisinde verilen önergelerle mündemiç temayüllere uygun olarak, İçişleri
Komisyonunun değiştirişi de dikkate alınarak, Maliye ve gerekse İçişleri Bakanlığı temsilcileri
nin de mutabakatı ile yeniden tedvin edilmiştir.
Bu durum muvacehesinde; kanun metninin 1 nci maddesi yeniden hazırlanmış, teklifin 2 nci
maddesinin gayesi 1 nci maddede temin edildiğinden kaale alınmamış ve teklifin 3 ncü maddesi
2 nci madde olarak aynen, geçici 1 nci madde İçişleri Komisyonu değiştirişinin geçici 1 nci mad
desine daha vuzuh vermek gayesiyle değişik olarak, aynı değiştirişln geçici 2 nci maddesinin son
cümlesi çıkarılarak, teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak aynen ve teklifin 5 nci maddesi de
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Aydın
Nevşehir
Adana
Sakarya
t. Sezgin
N. Bayar
A. B. Numanoğlu
Söz hakkım mahfuzdur
K. Sartibrahimoğlu
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bursa
A. A. Bolak
1. Seçkin
0. Apaydın
A. Türkel
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Çanakkale
Ş. tnan

Erzincan
H. Atabeyli

Erzurum
A. Şenyurt
İmzada bulunamadı

Erzurum
N. Diler

Giresun
/. E. Kıhçoğlu

İstanbul
M. Güven
İmzada bulunamadı
Mardin
E. K. Aylar

İzmir
İV. Kürşad

Kars
K. Okyay

Rize
E. Y. Akçal

Trabzon
A . Ş. Ağanoğlu

Manisa
H. Kubat
İmzada bulunamadı

M. Meclisi

(S. Sayısı : 809 a l nci ek )

—e—
KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET GÜBKAN
VE 55 ARKADAŞININ TEKLİFİ

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında
çalışan küçük dereceli memurların maaş intibak
dereceli hakkında kanun teklifi

İçişleri^ Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında
çalışan memurların maaş inhbakı hakkında
Kanun

MADDE 1. — 1930 yılında veya daha evvel
İçişleri Bakanlığı merkez veya tâ$r~â teŞkilâtûidâ her hangi bir ınâaşlı memuriyete girmiş
olup bunlardan fiilî a&kerlik hizmetini er ola
rak ifa edenlerin askerlikte geçen hizmetleri
hariç, bu kaimnım yürürlüğe girdiği tarihe
kadar fasılasız çalışmış olan ve iyi sicil almış
bulunan ve kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
miş olan memurların; 1930 senesi mebde itti
haz edilmek suretiyle ilk ve ortaokul mezunları
bulunanlar 3656 sayılı Kanunun birinci madde
sindeki barem derecesine göre 15 nci derece
nin karşılığı olan 10 lira, lise ve muadili okul
lardan mezun bulunanların ise 14 ncü derece
nin kardığı oîan 16 lira aslî maaş Devlet mememüriyetinc ilk girme kademesi olarak kabul
vo her üç yıl bir terfi süresi esas tutulmak su
retiyle barem derecesine uyularak intibakları
yapılır ve maaşları emsallerinin maaf derecesi
ne yükseltilir.

MADDE 1. — İçimleri Bakanlığı merkez ve
taşra teşkilâtında her hangi bir maaşlı memu
riyete girmiş olup da halen aya* Bakanlık
merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta bulu
nan ve yüksek tahsil yapmâftl/4 olanlardan
(fiilî askerlik hizmetim er olarak ifa edenle
rin askerlikte geçen hizmetleri hâriç) maaş
almak suretiyle geçmiş hizmet müddetleri top
lanarak, ilk memuriyete tâyinleri tarihindeki
mer'i hükümlere ve mevzuata göre almaya
•müstahak oldukları en üst derece maaş esas tu^
tulmak üzere 'kadrosuzluk sebebiyle kaybedilen
her terfi süresinin üçte ikisi naaara alınmak
Suretiyle maaş dereceleri tesbit edilerek hizmetin icabettirdlğİ kadrolar içinde kalmak şâ'rtiy•le intibakları yapılır.
Bu kanuna göre yapılacak maaş derecele
rinin teshilinde 1 . 9 . 1$20 târihinden evvel
memuriyete girmiş 'olanlar için başlangıç tarihi
1 . 9 . 1929 itibar olunur. Ve dereoeteri 1452
sayılı Kanuna göre tesbit edilir.
Halen almakta oldukları maaşlar 1 nci fık
ra gereğince tesbit olunan derecelerden aşağı
olanların maaşları, tesıbit olunan dereceye yük
seltilir. Aösak bu yükseltme netlae&indc ilgi
liler hiçbir suretle 4598 sayılı K-antftmn 4 ncü
maddesi gereğince verilecek iki öst defe^e ile
dahi 4 ncü derece maaşı üstüne çıkarılamaz.
Bunların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki aylık derecelerinde geçen hizmet süre
leri, bu kanunla kazandıkları aylık derecesinde
geçmiş «ayıkr.

M A $ M 5. — Yapılacak infrfosta, kadro
imkânsızlıkları halinde dahi 4598 sayılı Kanu
na göre Yerilecek iki üst derece farklariyle
beraber 8ö lîfafıın üstüne çıkarılamaz.
7436 sayılı Kanundan istifade etmiş olan
nahiye müdürlerinin istifade ettikleri maaş yük
seltmeleri bu kanuna göre yapılacak maaş yük
seltmelerinde mahsubedilir.
MADDE 3. — Birinci maddedeki esaslara
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit

M. Medi&i

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü maddesi 2 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

(S. Bayisi: 809alft«i^k)

BtlTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRÎŞt

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memurların maa$ intibakı hakkında; kanun
teklifi
MADDE 1. — tçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında her Hangi bir maaşlı memuriyete
girmiş olup da halen aynı Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta bulunan ve yüksek tahsil
yapmamış olanlardan geçmiş maaş derecelerinde terfi sürelerini doldurmuş oldukları halde kadrosuz
luk yüzünden vaktinde terfi edememiş olanların bu suretle geçen hizmet sürelerinin toplamının üçte
ikisi nazara alınmak suretiyle her üç yıl bir terfi süresi kabul edilerek aylıkları tespit edilecek dere
ceye yükseltilmek suretiyle intibakları yapılır.
Ancak bu yükselme neticesinde ilgili, hiçbir suretle 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla deği
şik 4 ncü maddesi gereğince, üç üst derece ile dahi üçüncü derece maaşı üzerine çıkarılamıyacağı gibi
yapılacak yükseltme bu kanunun yürürlüğü tarihinde almakta ojdukları aylık derecesinin üç üst de
recesini geçemez.
Bunların bu kanun yürürlüğe girdiği tarihteki aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri intibak
sonunda bulunan yeni derecelerinde geçmiş sayılır.
Şirinci fıkraya göre yapılacak intibakta bir v<eya iki derece faydalananların artan süreleri de 2 nci
Mraya g$ce yeni (Jerecj^erinde; artanı da mütaakıp derecelerinde geçmig. sayılır.

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M. M$âw

(Ş. 8WW : 809ajLjg«yH
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Teklif

İçişleri Ko.

olunacak tekziye ve bağan esaslarına daya
nır. Bu kanuna. göre. yapılacak .maaş yük
seltmelerinde başarısız geçtiği, usulüne göre
tesbit edilen yıllar nazara alınmaz.
Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl
ları başarılı geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun
4 hcü maddesi gereğince kadrolarında iki üst
derece maaş almakta olanlardan bu kanundan
faydalanarak maaşları yükseltilecekler için ye
ni kadrolar alınmak üzere hazırlanacak kanun
lâyihası en geç ıbu kanunun neşrinden itibaren
bir ay içinde Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulur. .

GEÇİCİ MADDE 1. _ 1 nci madde gereğin
ce aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri
kadrolar 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
hükmünün tatbiki ile dahi bu intibaktan fay
dalanmalarına müsaidolmıyanlar için hizmetin
gerektirdiği, (sayıda) yeni kadrolar alınmak
suretiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu ka
nunun neşrinden itibaren bir • ay içinde Büyük
Millet Meclisine sunulur.

GEÇİCİ MADDE 2.— Maaş kadrolarının
kifayetsizliği yüzünden terfi edemiyerek diğer
bakanlıklar teşkilâtına veya İktisadi Devlet
Teşökküllerine geçmek suretiyle İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtından ayrılmış
olanlar bu kanunun neşrinden sonra tekrar
mesleke döndükleri takdirde bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar.

GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış
olup da halen diğer bir teşkilât veya idare em
inde bulunanlardan bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir yıl zarfında aynı Bakanlık
merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeni
len veya naklen tâyin edilenler bu kanunun
hükümlerinden faydalanırlar. Ancak 'bunlar
mezkûr intibakın yapldığı tarihten itibaren 5
v l geçmeden İçişleri Bakanlığı teşkilâtından
ayrıldıkları takdirde bu kanunla kazanmış ol
dukları haklan kaybederler.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri ve Maliye Bakanları yürütür.

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi

( S. Sayısı : 809 a 1 nci ek )
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1 nci madde gereğince aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri kadro
lar 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil eden 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmünün tat
biki ile dahi bu intibaktan faydalanmalarına müsaidolmıyanlar için hizmetin gerektirdiği sayıda ye
ni kadrolar alınmak suretiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu kanunun neşrinden itibaren en geç bir ay
içinde Büyük Millet Meclisine sunulur.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Evvelce İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış olup da
halen diğer bir teşkilât veya idare emrinde bulunanlardan bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir
yıl zarfında aynı Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeniden veya naklen tâyin edilen
ler bu kanunun hükümlerinden faydalanırlar.

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi

( S. Sayısı : 809 a 1 nci eJk )

Dönem : 1
Toplantı : 4

MİLLET

MECLİSİ

S.

Sayısı :

802

C. Senatosu ve M. Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek
6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/766)
Yüksek Başkanlığa
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ili
şik olarak sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla rica ederiz,
Cumhuriyet Senatosu idare âmirleri
K. Karavelioğlu

L. Tok oğlu

N. Seyhan

Millet Meclisi idare âmirleri
Z. Pehlivanlı

8. Bilgen

M. Görentaş

GEREKÇE
17 . 11 . 1964 tarihli ve 6341 sayılı Kanunla Meclis doktoruna almış olduğu maaştan başka (ih
tisas tahsisatı) namj altında (500) lira verilmiş ti*.
1954 yılından beri değişen hayat şartları ve para kıymetindeki tahavvül dikkate alınırsa o
zaman için mühim bir meblâğ olan 500 liranın vergiler de çıktıktan sonra bugün için cüzi âdeta
sembolik bir rakam olduğu görülür.
Diğer taraftan, 1954 ten beri T. B. M. M. üyelerine ve personelinde büyük değişiklikler olmuş
gerek Gumhuriyet Senatosu ve gerekse Millet Meclisi üyeleri 700 e yaklaşmış, personel adedi ise
1 200 ü bulmuştur.
Bütün bu personelin sağlık hizmetlerinin doktor tarafından yapılmakta olup mütehassıs bir
tabip olan doktorumuzun dışarıda muayenehane açamıyacağı, sabahtan akşama kadar Mecliste
(bulunmak mecburiyetinde olduğu, başka bir yerde ek görev alamıyacağı da dikkate almırsaı mes
lektaşlarına nazaran kendisinin mağdur olduğu açıkça görülür.
Bu sebeple kendisine verilmekte olan bu ihtisas ücretinin 1 000 liraya çıkarılmasını temin maksadiyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/766
Karar No. : 18

21.1.1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmir
lerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
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sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi idare Âmirlerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü :
Kanun teklifinde; Türkiye Büyük Millet Meclisinin doktoruna 1954 yılında 6341 sayılı Kanun
la verilmiş bulunan (500) lira ihtisas tazminatının, gerek Meclis personel adedinin çoğalmış olması
ve gerekse ek bir görev almadan ve muayenehane açmadan bütün mesaisini geceli gündüzlü M'eclis
hizmetine hasretmiş bulunması dolayısiyle, (1000) liraya çıkarılması derpiş olunmaktadır.
Yapılan hizmetin ağırlığına vâkıf olan Komisyonumuz bu hizmete, nisbeten maddi bir karşılık
olarak teklifi kabul etmiştir.
Kanun teklifinin 1 nci maddesi kanun tekniğine uygun olarak yeniden tertib edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Trabzon
A. §. Ağanoglu
Aydın
O. Apaydın

• Sözcü
Kars
K. Okyay
Aydın
/. Sezgin

Kâtip
Yozgat
C. Sungur
Diyarbakır
//. Güldoğan

tzmir
Söz hakkım mahfuz
İV. Kürşad

Kayseri
M. Sağlam

Konya
Muhalifim genellik pren
sibine aykırıdır.
/. Baran
Trabzon
A. Şener

Sakarya
Söz hakkım mahfuz
M. Gürer

Adana
K. Sarıibrahimoğlu
istanbul
Söz hakkım mahfuz
M. Güven
Kırşehir
A. Bilgin

C. SENATOSU VE M. MECLlSl İDARE ÂMİR
LERİNİN TEKLİFİ.

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTlRlŞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı Meclis dok
toruna almakta olduğu maaşından başka (ihtisas
ödeneği) namiyle her ay (1000) lira verilir.

MADDE 1. — 6341 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

«Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı Meclis dok
toruna almakta olduğu maaşından başka (ihti
sas ödeneği) namiyle her ay (1000) lira verilir.»

tarihinde

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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MECLlSl

S. Sayısı :
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Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
Plân komisyonları raporları (1/577)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 2079/5123

25 .11 . 1963

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
28 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuş
tur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
'
İsmet înönü
Başbakan

GEREKÇE
Bilûmum tıbbi ve adlî ekispertizin ifasiyle mükellef olmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı
Adlî Tıp Müessesesi 19 Nisan 1926 tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan
813 numaralı Kanun ile kurulmuştu.
Bu kanunun kabulünden sonra, zamanla sosyal bünye durmadan değişmiş, ruh tababeti ve
adlî tababet birçok inkişaflara mazhar olmuş, tıp ilmindeki terakkilerin bu ilim dallarına te
sir ve inikası, bu şubelerin sahasını hukuk ve ceza alanında son derece genişletmiş, iş kaza
ları, meslek hastalıkları, iş tababeti ve işçi Sigortalan gibi iş hukuku alanında meydana çıkan
yeni problemlerin bu ilim dallarının çevresini sosyal hâdiselere doğru tevcih etmiş olması gibi
sebeplerle eski kanunun adlî, tıbbi, hukukî ve sosyal problemlere cevap veremediği gerekçesiyle
6119 sayılı Kanun çıkarılarak Adlî Tıp Müessesesi yeniden teşkilatlandırılmıştı.
10 yıllık tatbikat bu kanunun da ihtiyaca cevap veremediğini, aksıyan birçok tarafları bu
lunduğunu meydana çıkarmış : Ezcümle; günden güne artan iş hacmi karşısında mahdut kadro
ile, mahkemeleri hatadan kurtarmak, adalet tevziinde sürati temin etmek, mahkemelere haki
kati bulma yolunda ilmin icaplarına göre gerçek bir fen ve tıp ışığı tutmak vazifesini bu mües
sese gereği gibi yapamıyacak hale gelmiş, keza kanunda Adlî Tıp ihtisası konusunda derpiş
edilmiş olan esaslar çok geniş bir ilim dalı olmasına rağmen bu ihtisas şubesini cazip kılamamış, 6119 sayılı Kanunun yürürlüğs girdiği tarihten bu yana hiçbir tabip Adlî Tıp ihtisası yap
mak için müracaat etmemiş ve aksine bu hususta ihtisas yapmış olanlar da ilk fırsat ve im
kândan faydalanarak ayrılmışlar, bu sebeple adalet cihazı ve mahkemelerimiz için son derece lü
zumlu olan bu ihtisas şubesi mensupları memleketimizde bir elin parmaklariyle sayılacak kadar
azalmıştır.
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Sözü edilen sebeplerle Adlî Tıp Meclisinin, gittikçe artan iş hacmi karşısında daha verimli ve
tıp esaslarına daha uygun bir şekilde çalışmasını temin için müessesenin takviyesi ve memleketimi
zin muhtacolduğu adlî tabip sayısmı gerçek ihtiyaca cevap verecek sayıda artırabilmek, halen ek
seri illerimizde ve bütün ilçelerimizde koruyucu tababet vazifeleri yanında adlî tabip vazifesini de
yapan Hükümet ve belediye tabiplerini bu hizmetlerle işgal etmemek ve ihtisasa taallûk eden bu
işin kendi sahiplerine devrini sağlamak maksadiyle 6119 sayılı Kanunun 8, 10, 11, 17 ve 19 ncıı
maddelerinde değişikliği mutazammm işbu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 8 nci maddesinde, iki yedek âzanm adlî tıp mütehassısı ola
cakları ve onuncu maddesinin 2 nci fıkrasınla da; «Adlî Tıp Meclisinin mürettep âzanm tamamiyle
toplanacağı azadan birinin mazeret ve gaybubeti halinde eksikliğin yedek âza ile tamamlanacağı»
tasrih edilmiş bulunmaktadır. Şu hale göre mazereti sebebiyle Meclis toplantısına iştirak edemiyen
âza adlî tıp mütehassısı ise yerine yedek âza adlî tıp mütehassıslarından biri alınmak suretiyle
Meclis aynı tıbbi bütünlük içerisinde toplanmış olacak, ve fakat mazeretli bir veya iki âza adlî
tıp mütehassısları dışında meclis bünyesinde bulunan, tıbbın diğer ana ihtisas kollarından birinin
mütehassısı ise yedek âza adlî tıp mütehassısları ile meclis şeklen toplanabilmiş olacak fakat tıbbi
bütünlük ihlâl edilecektir. Ayrıca yine aynı madde hükmüne göre müzakere konusu olan mesele
mazereti sebebiyle bulunamıyan üyenin ihtisas koluna taallûk ediyorsa ilgili üyenin hazır bulun
maması sebebiyle müzakere de icra edilemiyecektir. Söz konusu mahzurların giderilmesi ve meclis
çalışmalarının tıbbi bütünlük içinde devamlılığını sağlamak maksadiyle sekizince maddedeki yedek
âza sayısı ikiden altıya çıkarılmış, iki adlî tıp mütehassısı yedek âza yanına birer (iç), (akıl sinir), (cerrahi) ve (patalojik - anatomi) mütehassısı yedek üye ilâve edilmiştir.
10 ncu maddedeki değişiklik meclisin tam bir tıbbi bütünlük içerisinde ve tıp esaslarına uygun
şekilde çalışmasını temine matuftur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı asistanlık tüzüğü ile Adalet Bakanlığınca hazırlanmış, «Adlî
tıp asistanlığına kabul usullerine dair Talimatname» de müsait hükümler sevk edilmiş olmasına ve
adlî tıp ihtisası için müracaat edenlerin 5979 sayılı Kanun hükümlerine tabi bulunmamalarına
rağmen senelerden beri adlî tıp asistanlığına müracaat vâki olmamıştır, işte bu tıp koluna intisabı
ihtiva eylediği antidemokratik esaslar itibariyle önliyen ve yapılan bir hizmet karşılığı olan maaş
ve tahsisatların dahi bâzı hallerde istirdadına imkân veren 11 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki hü
küm kaldırılmıştır.
17 nci maddedeki değişiklikle asistanların üniversitedeki adlî tıp asistanlarının durumlarına
mütenazır olarak ödenek almalarına imkân sağlamış bulunmaktadır.
19 ncu maddedeki değişiklik ilâve ve kaldırılan kadrolar sebebiyle yapılmıştır.
6119 sayılı Kanunun 17 nci maddesi (Cetveline de şâmil olmak üzere) bu tasarı ile değiştiril
mekte olduğundan sözü edilen cetvelde değişiklik yapan 7375 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması zaruri görülmüş ve tasarının ikinci maddesi bu maksatla tertibedilmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
Esas No. : 1/577
Karar No. : 4

10 . 12 . 1963

Yüksek Başkanlığa
27 . 11 . 1963 gün ve 1/577 numara ile Komisyonumuza Bakanlar Kurulunca havalesi kararlaş
tırılan (Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında) kanun
tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzun 4 . 12 . 1963 günlü toplantısında Maliye, Adalet ve SağM. Meclisi

( S. Sayısı : 738 )

— 3 lık bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde müzakere mevzuu yapılmış ve tümü üzerinde
yapılan konuşmalar ve karşılıklı fikir teatisi sonunda çoğunlukla şu karara varılmıştır.
Tasarının gerekçesinde Adlî Tıp Meclisinin daha iyi çalışabilmesiyle Adlî Tabiplik müessesinin
daha cazip hale getirilmesi fikri hâkim bulunmakta ise de tasarı yalmızca birinci fikri gerçekleştir
mekte ve fakat esas olan adlî tabiplik meslekini daha cazip hale getirme gerekçesine hiç. uyma
maktadır.
Hekimlik alanında adlî tababet bir ihtisas olduğu 'halde Türkiye'de bugün ancak ve yalnız 7 mü
tehassıs mevcut bulunmaktadır. Buna karşılık memlekette günlük sayısı pek çok olan adlî vaka
lar ve bunların raporları; her il ve ilçe merkezinde bulunması gerektiği halde mütehassıs adlî tabip
lerin bulunmamasından dolayı Hükümet ve belediye hekimleri tarafından 23 . 6 . 1936 tarihinde
meriyete giren 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun 31 nci maddesi hükmü olarak bu vazife ek görev olarak kendilerine verilmiştir.
Hükümet tabipliğinin esas vazifesinin koruyucu hekimlik olması hasebiyle 1936 dan bu yana
memleketimizin sağlık hizmetlerinde meydana gelen geniş nisbetteki koruyucu hekimlik işlerinin
ve bunun yanında Sağlık ve Sosyal işlerinin çok fazla artmasından ötürü pek tabiîdir ki adlî ta
babet sahasında istenen evsafta ve çoğunlukta hizmet görülmemektedir.
Gerekçede de izah edildiği gibi adlî tababetin cazip hale getirilebilmesi için lüzumlu olan çareler
aranırken bugün için bu müesseselerde istihdam' edilen Hükümet tabiplerinin Memurin Kanunu
nun 51 nci maddesi muvacehesinde hiçbir şekilde muameleye lüzum görülmeden vazife saatleri dı
şındaki mesaileri maddeten karşılanmayıp kendilerine ancak yaptıkları otopsi karşılığı bir amele
gündeliği dahi olamıyacak kadar yetersiz ücret verildiği bir hakikattir. Bu hal hekimler için
haysiyet kırıcı olmaktan başka adlî vazifelerin bu hekimler tarafından gönül rızası ile değil ka
nun zoru ile yapılmasına sebebolmaktadır.
Memleketin her il ve ilçesinde adlî tababet sahasında çalışacak mütehassıs hekimlere ihtiyaç
olduğu halde bu ihtiyacın teminine ait zorluklar karşısında Komisyonumuz; çare olarak Sağlık
Bakanlığı kadrolarında çalışan ve buıgün 3017 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre adlî tabiplik
vazifesini vekâleten yapmak mecburiyetinde olan Hükümet tabipleri gibi adlî tabip olmıyan he
kimlere bu vazifeyi angarya mahiyetinde yaptırmaktan kaçınarak sosyal adalet esasları dâhilinde
ve Memurin Kanununun 51 nci maddesi muvacehesinde tabiplerin tatmin edilmeleri lâzım/geldiği
kanaatindedir.
Bu kanun tasarısında mevcut hükümler ise ne, adeden bir tek dahi mevcudu olmıyan adlî tıp
asistanlarına kendi meslek sahalarını cazip göstermeye kâfi; ve ne de memıleketin bu bakımdan ih
tiyaçlarını karşılıyacak bir mahiyet ve kifayet göstermektedir.
Gerekçede denildiği gibi adlî tıp meslekinin cazip gösterilmesi ve mJemleketilmizde adlî tıp
mütehassıslarının yeter derecede ve sayıda yetiştirilebilmesi için Komisyonumuz bu
kanunun
yukarda izah edildiği gibi kâfi olmadığını ve bu yönde Adalet Bakanlığının alacağı birtakım ted
bir ve (meselâ : Sağlık Bakanlığında olduğu gibi burslu talebe yetiştirerek adlî tıp hizmetierinin
yapılabilmesi şeklinde) birtakım müeyyidelerle tahakkuk ettirileceği kanaatindedir.
Komisyonumuz daha evvel Komisyondan geçen bu mevzu ile alâkalı bir kanun teklifi münase
betiyle Devlet Personel Dairesinin fikrinin alınması lüzumluna kaani bulunarak s/özü geçen tek
lifi her iki Bakanlığın temsilcilerinin muvafakati ile Devlet Personel Dairesine havale etmiş idi.
Bu kere sözü geçen kanun tasarısı konuşulurken her iki Bakanlık temsilcileri Devlet Personel
Dairesinin mütalâaları üzerine adlî tıp müessesesini daha iyi çalışır ve daha verimli hale getire
bilmek için Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca hazırlanacak bir kanun tasarısı ile bu büyük derdin
sosyal adalet prensipleri çerçevesi içerisinde hallolunabileceğini kabul etmişlerdir. Temsilcilerin
Komisyonumuzda ifade ettiklerine göre bu maksatla aralarında bir protokol da tanzim etmiş ol
dukları öğrenilmiş bulunulduğundan Komisyonunuuz bu kanun tasarısının yalnız Adalet Bakanlığı
tarafından hazırlanarak sevk edildiğini ve ancak adlî tıp müessesesinin mahdut bir sahasının ge
lişmesine matuf hükümler ihtiva etmekte olduğunu kabul etmiştir.
M. Meclisi
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Netice olarak : Tasarıyı Komisyonumuz eksik ve memleket ölçüsündeki adlî tababet işlerinin
tasarının gerekçesinde izaıh edildiği şekilde gereği kadar bu sahadaki aksaklıklara çare bulacak
mahiyette görmemiş ve Hükümetin bu tasarıyı Devlet Personel Dairesinin de mütalâası alınmak
suretiyle Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında müştereken daha etraflı hazırlanması gerektiği
kanaatine varmıştır.
Bu kanun tasarısının gayesi hilâfına memlekette bütün adlî tıp hizmeti görenlerin değil yalnız
Adliye Bakanlığına bağlı bir müessesenin terfihine mâtûf olduğu ve adlî tıp müessesesini memle
ketteki bütün şümulü ile cazip bir hale getirmekten uzak bulunduğu Komisyonumuzun çoğunluğu
ile kabul edilmiştir.
•Bundan. dolayı Komisyonumuz kanun tasarısının tümünün müzakeresinde bu kanunu maksada
yeter bulmıyarak reddine ekseriyetle karar vermiştir.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmaJk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
iSağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonu Başkanı
istanbul
(Bu ret kararına muhalifim,
söz hakkım vardır)
Dr. Z. Z'eren
Eskişehir
/. Cemalcilar

Bu Rapor Sözcüsü ve Kâtip
İzmir
M. Döşemeci

İçel
î. Önal

İsparta
L. Başaran

Erzurum
N. Diler

İsparta
Muhalifim, söz hakkım bakidir.
A. 1. Balım
Uşak
t. Bulanalp

Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/577
Karar No. : 58

5.2.

1964

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
28 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştırılan Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştiraki ile tetkik ve mü
zakere edildi :
6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair bu tasarı
nın ; her türlü adlî ve tıbbi ekspertizin ifası maksadı ile 813 numaralı Kanun ile kurulmuş ve 6199
sayılı Kanunla yeniden teşkilâtlandırılmış adalete yardımcı olan Adlî Tıp Müessesesinin çok çeşitli
sebeplerle yıldan yıla artmakta olan iş hacmi karşısında fonksiyonunun gereği gibi ve adaletten
beklenen sürat gayesine uygun olarak ifa edebilmesini temin için çalışmalarında devamlılık sağ
lanması ; tıbbın muhtelif ihtisas kollarına mensup mütehassısların bir araya gelmesi ile hizmet icap
larına uygun tıbbi bir bütünlük teşkil eden Meclisin üyelerden her hangi birinin toplantıya özürü
sebebiyle iştirak edememesi halinde, tıbbi bütünlüğü bozabilecek durumların önlenmemiş; bilhassa
adalet hizmeti bakımından çok lüzumlu bir unsur olan adlî tabiplerin sayılarının içinde bulun
duğumuz plânlı devrenin malî imkânları ile ahenkli bir şekilde artırılması ve bu ih
tisas şubesine müracaatı önlediği kanaatine varılan bâzı hükümlerin kanundan çıkarılM. Meclisi
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masi ve tıbbin diğer ihtisas kollarında asistanlık yapan tabiplerin almakta oldukları asistanlık taz
minatı hükümlerinden şimdiye kadar yoksun bırakılmış adlî tıp asistanlarının istifadesinin sağlan
ması amaciyle hazırlanmış bulunduğu görülmüştür
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurin Kanununun 31 nei madde
sinin son fıkrası hükmüne tevfikan adlî tabip bulunmıyan yerlerde adlî tababet hizmetlerini gör
mekle vazifeli bulunan Hükümet ve belediye tabiplerinin Sağlık ve ve Sosyal Yardım Komisyonunun
raporunda belirtildiği üzere mesai saatleri dâhilinde ve makamlarından ayrılmak suretiyle yaptıkla
rı bu hizmetlerin karşılığı 5887 sayılı Harçlar Kanununun değişik 125 nci maddesine göre aldıkları
ve hizmetlerinin ehemmiyeti ile orantılı olmıyan yol tazminatının ıslahı veya ek görev olarak bu
vazifeyi ifa eden Hükümet ve belediye tabiplerinin 788 sayılı Memurin Kanununun 51 nci mad
desi hükmü muvacehesinde vazife saatleri dışındaki mesailerinin maddeten kıymetlendirilmesi key
fiyetinin sözü geçen kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili ye ayrı bir konudur. Bu hususu sağhyacak hükümlerin bir kuruluş kanunu mahiyetinde olan 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanu
nunda değişiklik yapılmasını istihdaf eden bu tasarıda yer alması gerek esas ve gerekse kanun tek
niği itibariyle doğru olmamak iktiza eder. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun raporunda
bahsettiği hususatm geniş mânası ile ele alınması ancak personel dairesince yeni personel rejimi içe
risinde mütalâa edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi icabeden hususata aidolnıak lâzımgelir. Bunun
bir an evvel memleket şartlarına uygun olarak garçekleşmesini Komisyonumuz da temenniye şayan
görmüştür. Ancak bu tadil tasarısında ehemmiyetle ve öncelikle ele alınması lâzımgelen husus ada
let cihazı için pek önemli bir unsur olan adlî tabiplerin memleketin gerçek ihtiyacına kâfi gelecek
miktarda artırılması ve bu ihtisas koluna intisabedenlerin terfihi ile alâkalı müstacel mevaddandır.
Komisyonumuz bu sebeplerle Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun görüşüne iştirak etme
miş tümü ve maddeleri üzerinde yapılan görüşme sonunda tasarının ekli cetvelleri ile birlikte ka
bulüne karar verilmiştir.
8, 10, 11 ve 17 nci maddelerde yapılan değişiklikler metinlerin Anayasa dili ve konuşulan Türkgeye uygunluğunu sağlamak maksadına matuf bulunmaktadır.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Komisyon Başkanı
İstanbul
t. U. Tekinel

Sözcü
îzmir
M. Uyar

Çanakkale
B. Arat

Elâzığ
N. Güray

Kayseri
A. Araş

Kırklareli
A. Altuğ

Manisa
Y. Yakut

Sinop
Muhalifim
M. Kaptan

Zonguldak
8. Konak

Bütçe Plân Komisyonu rapora
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. 1/577
Karar No. 46

11 . 7 .1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü;
M. Meclisi
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- 6 Adlı tıbbın adalet cihazına olan büyük yardımını ve günden güne artan iç hacmini karşılamak
amaciyle hazırlanan kanun tasarısının 1 nci maddesiyle Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 8, 10, 11
17 ve 19 ncu maddeleri değiştirilmektedir.
8 nci maddedeki yedek âza sayısı 2 den 6 ya çıkarılarak iki adlî tıp mütehassısı yedek âza ya
nma birer «iç», «akıl - sinir», «cerrahi» ve «patolojik - anatomi» mütehassısı yedek üye ilâve edil
miştir. 10 ncu maddenin tadili Adlî Tıp Meclisinin ilmî bütünlük içinde daha randımanlı çalışma
sına matuftur. 11 nci maddede yapılan değişiklik, bu maddenin son fıkrasının ilk cümlesinden son
raki kısmının kaldırılmasıdır. Bu kısımda adlî tıp ihtisası için müracaat edenlerin Adalet Bakanlı
ğının tensibedeceği yerlerde adlî tabip olarak 4 sene vazife görmeye meebur oldukları, bu mecburi
yete riayet etmiyenler ile asistanlığı tamamlamıyan veya tâyin olunan yere gitmekten imtina eden
lerden aldıkları maaş veya tahsisatların istirdat olunacağı belirtilmekte idi. Gerek fıkranın ağır şart
ları ihtiva etmesi gerekse istirdat keyfiyetinin antidemokratik oluşu bu tadilâtı zaruri kılmakta»
dır. 17 nci maddede, yapılan hizmetin külfetine mukabil adlî tıp asistanlarına da tazminat veril
mesi, 19 ncu maddede ise, eklenen kadrolara ait yeni cetvelin konduğu belirtilmektedir .
Tasarının 2 nci maddesi ile, 7375 sayılı Kanunla Adlî Tıp Kanununa bağlı kadrp cetvellerinde
değişiklik yapılmış bulunduğundan ve bu cetveller bu kanunla yeniden değiştirildiğinden 7375 sa
yılı Kanunun da yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.
Adlî tıp hizmetinde lüzumlu ve faydalı olduğu anlaşılan kanun tasarısı Komisyonumuzca da cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu

Sözcü •
İzmir
N. Mirkelâmoğlu

Ankara
M. Ete

Artvin
8. O. Avcı

Çanakkale
Ş. înan
imzada bulunamadı

Giresun
î. E. Kthçoğlu

Kırşehir •
A. Bilgin
İmzada bulunamadı

Siirt
A. Yaşa
İmzada bulunamadı

Mardin
Ş. Aysan

Trabzon
Söz hakkım mahfuzdur
A. Şener

M. Meclisi

Adana
Söz hakkım mahfuzdur
K. Sarıİbrahimoğlu
Aydın
O. Apaydın

Ankara
İV. Berkkan
Balıkesir
A. A. Bolak

İzmir
Kars
N. Kürşad
Tazminatla ilgili maddesine
İmzada bulunamadı
muhalifim
K. Okyay
Niğde
Sakarya
Raportör olarak ileri sür- Söz hakkım mahfuzdur
düğüm görüş noktasında
M. Gürer
ısrar ediyorum. Söz hak
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRtŞl

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun "bâzı maddelerin Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp- Müesse
sesi Kanununun 8, 10, 11, 17 ve 19 ncu madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp
Müessesesi Reisinin Başkanlığı altında olmak
üzere iki adlî Tıp mütehassısı ile birer (iç),
(Kadın - Doğum), (Akıl - Sinir) hastalıkları ve
(Cerrahı), (Patolojik Anatomi), (Tıbbi Kimya
veya Kimya) mütehassıslarından terekkübeder. îki adlî Tıp mütehassısı ve birer (iç),
(Akıl -Sinir), (Cerrahi) ve (Patolojik Anato
mi) mütehassısı yedek âzası bulunur.»

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp
Müessesesi Reisinin Başkanlığında; İM Adlî
Tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadın-doğum),
(akü-sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Pato
lojik - Anatomi), (tıbbi Kimya veya Kimya)
mütehassıslarından kurulur.
İki Adlî Tıp Mütehassısı ve birer (iç),
(akıl - sinir), (cerrahi) ve (patalojik - anatomi)
mütehassısı yedek üyesi bulunur.

«Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun
şümulüne giren işlerde mazmunları itibariyle
Cumhuriyet Savcılıkları ve kaza mercilerince
kanaat verici mahiyette görülmeyen veya biribirine mübayin bulunan raporlarda ilmî ve
fennî mütalâasını bildirir.

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun
kapsamına giren işlerde, mazmunları bakımın
dan Cumhuriyet savcılıkları ve kaza mercile
rince kanaat verici nitelikte görülmiyen veya
biribiri ile çelişme halinde bulunan raporlarda
ilmî ve fennî düşüncesini bildirir.

Meclis mürettep azanın tamamiyle toplanır
ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin ma
zeret veya gaybubeti halinde eksiklik aynı ih
tisas kolundan yedek âza var ise onunla tamam
lanır. Ancak, tetkik edilecek mevzuun ilgili bu
lunduğu mütehassıs âza hazır bulunmadıkça o
husus hakkında müzakere icra edilemez.
Meclis Reisine mazereti veya gaybubeti ha
linde en kıdemli âza vekâlet eder.
Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulu
nan evrakın tasdikli suretlerini mahallinden istiyebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat
icrasına zaruret bulunduğu takdirde bunları da
istiyebilir.

Meclis üyelerinin tamamı ile toplanır ve
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik
aynı ihtisas kolundan yedek üye varsa onunla
tamamlar.
Ancak, tetkik edilecek konunun ilgilisi olan
mütehassıs üye hazır bulunmadıkça o konu hak
kındaki müzakere yapılamaz.
Meclis Başkanına özür veya yokluğu halinde
en kıdemli üye vekâlet eder.
Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce incelediği konu ile ilgili bulunan
evrakın onanmış örneklerini mahallinden istiyebılecegi gibi, aslı üzerinde inceleme yapılması
zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir.

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve usu
lüne tevfikan isticvap edebilir. Her türlü tahki
katı yapar ve yaptırabilir.
Meclis acele olan işleri diğerlerinden önce
karara bağlar, müstaceliyetin takdiri Reisin
teklifi ve Meclis ekseriyetinin karariyle olur.
Meclisin kararları nihai olmakla beraber
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu
sundaki salâhiyetlerini takyidetmez.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri mahfuzdur.»

İlgili kişileri gerektiğinde muayene ve usu
lüne göre isticvap edebilir. Her türlü tahkikatı
yapar ve yaptırabilir.
Meclis ivedi olan işleri öteki işlerden önce
karara bağlar. İvediliğin takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri saklıdır.

M. Meclisi

(! 1. Sayısı : 738)
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BÜTÇE
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun

VE

PLÂN

KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRtŞl

bâzı maddelerinde değişiklik

yapılması hakkında

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi

( S. Sayısı : 738 )

kanun tasarısı
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Hükümetin teklifi

Adalet Komisyonun ıııı değişi iriş i

«Madde 11. — Vazife hudutları Adalet Ba
kanlığınca tâyin ve tesbit edilen mahallerde
lüzumu kadar adlî tabip bulundurulur. Adlî tabibler, Adlî tababet ihtisaslarını yapmış olan
lardan, kur'a ile tâyin olunur. Adlî Tıp ihtisası
için müracaat edenler 5979 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi değildirler.»

Madde 11. — Görev sınırları Adalet Bakan
lığınca belirtilecek yerlerde gereği kadar adlî
tabip bulundurulur. Adlî tabipler, adlî tabip
lik ihtisaslarını yapmış olanlardan kur'a ile
atanır. Adlî Tıp ihtisası için müracaat edenler
5979 eayılı Kanun hükümlerine tabi değildirler.

«MADDE 17. — Adlî tıp müessesesi ve Mec
lis Reisi ile Meclis asıl ve yedek azalarına, Şu
be mütehassıs Müdürleri ve Mütehassıslariyle
adlî Tıp Müessesesi Reis Muavini, Adlî Tıp Mec
lisi raportörlerine adlî tabiblere ve asistanlara,
ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro derecelerine gö
re) gösterilen miktarlardan tazminat verilir.»

Madde 17. — Adlî Tıp müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile asıl ve yedek üyelerine, şube
mütehassıs müdürleri ve mütehassısları ile Adlî
Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, Adlî Tıp
Meclisi raportörlerine, adlî tabiplere ve asistan
lara, ilişik 3 sayılı cetvelde (kadro derecelerine
göre) gösterilen miktarlarda tazminat verilir.

«Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının
tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümün
den ilişik (1) »ayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş
tir.»

Madde 19. — Tasarının 19 ncıı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
Tasarıya bağlı 1, 2, 3 sayılı cetveller
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve
7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun
Adalet Bakanı yürütür.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

hükümlerini

28 . 10 . 1963
Başbakan
/. înönü

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
E. Alican

Millî Kğirtiinı Balkanı
/. Öktem

Bayındırlık Bakamı
A. 1. Onat

'Ticaret Bakanı
A. Oğuz

Sa, ve So. Y. Balkanı V
F. K. Gökay

Dovlot B-akaım ve,
Baişb. Y'aii'flıımeısı
//. Dinçer

De'vılet Bakanı ve
Başb. Yardımıemı
T. Feyzioğlu

(İiim. ve Tekd Balkanı
0. Öztrak

Tanım Bakamı
M. İzmen

Devlet Balkanı
V. IHrinccioğlu

DovLot Balkanı
R. Aybar

niaştınmaı Balkanı
/. Ş. Dura

Çalışma Bakanı
B. Ecevit

Devlet Bakanı V.
<V. Ökten

Adalet Bakanı
A. K. Yörük

Sanayi Bakanı
I<\ (Jelikbas

Millî Savunma Bakamı
/'. Sancar

-teişlıeri Bakanı
/ Herkin

'Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin

'fim ar ve îskân Balkanı
F. K. Gökay

Maliye Bakanı
F. Melen
M. Meclisi

Tu. ve Tanıtına Bakanı
A7. Ardıcoğlu

( S. Sayısı : 738 }
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Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirici

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
(Tamrıya ilişik cetveller aynen kabul edilmiştir.)

M. Meclisi

( S. Sayısı

:

7.°>8 )

12
(Hükümetin

teklifine bağlı cetveller)

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded

Maaş

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği
2
3
4
4
4
5

Adlî Tıp Müessesesi, Meclis
Reisi
Meclis Âzası
Meclis Yedek Âzası
Adlî Tıp Müessesesi Reis Muavini
Şube Mütehassıs Müdürleri
Adlî Tıp Meclisi Raportörü

1
8
2
1
4

1
1
1
1
1

(Dokior)

1

1 100

1
1
4

950
1 100
950
800
500

6 Adlî Tıp Meclisi Raportörü
(Doktor)
5 Mütehassıs (İhtisas Mevkii)
6
»
i»
»
7
10

:»
Asistan

-

»

»

4
15

750
500
250
250
250

D.

Memuriyetin nev'i

5

Eczacı (Ayniyat Memurluğu
yapar)
İdare Müdürü
Başkâtip
Hesap Memuru
Emanet Memuru
Dosya Memuru
Hemşire
Kâtip
Mubassır
MüstahsilAdlî Tabip
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

8
8
11
11
11
11
12
12
12
4
5
6
7
8
9

Aded

Maaş

1
1
1
1
1
1
2
5
2
2
4
4
6
8
8
10

1 100
700
700
450
450
450
450
400
400
400
1 250
1 100
950
800
700
600

1
1
1
1
1
1
2
5
2
2
4
4
6
8

1 100
700
700
450
450
450
450
400
400
400
1 250
1 100
950
800

8
10

700
600

[2] SAYILI CETVEL
5

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği

6
7
8
9
10

Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Reisi
Meclis Âzası
Meclis Yedek Âzası
Adlî Tıp Müessesesi Reis Muavini
Şube Mütehassıs Müdürleri
Adlî Tıp Meclisi Raportörü
(Dr.)
Adlî Tıp Meclisi Raportörü
(Dr.)
Mütehassıs (İhtisas Mevkii)
»
»
Asistan
Asistan
Asistan

1

rt

1
1
1
1
1

1

1 100

1
1
4
4
2
2
3

950
1 100
950
800
" 700

O

6
11
A

M. Meclisi

750
500
250
250
250

600
500

Eczacı (Ayniyat Memurluğu
da yapar)
İdare Müdürü
Başkâtip
Hesap Memuru
Emanet Memuru
Dosya Memuru
Hemşire
Kâtip
Mubassır
Müstahsır

8
8
11
11
11
11
12
12
12
4 Adlî Tabip
5
»
»
»
»
6
»
»
7
»
»
8
9
»
»

( S. Sayısı : 738 )
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[3] SAYILI CETVEL
Tazminat miktarı
Lira

Derece
2*
3Î

800

4*

650

îl

550

8

I

9)

400

10)

250

Asistanlar

200

M. Meclisi

( S. Sayısı : 738 )

D8nem

Toplantı :

4 MİLLET MECLİSİ

S. S*yıw : 4 5 6 Y S I ACİ ©K

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (Millet
Meclisi 1/451; Cumhuriyet Senatosu 1/525)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 626)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 4926

19 . 6 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
îlıgi: 27 . 3 . 1966 gün ve 5373 - 31554 .sayılı yazınıza karşılıktır :
Millî İstihbarat Teşkilât kanunu tasarısının Mijillet Meclisince kabul olunan ımetni, Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulunun 25 . 5 . 1965, 15 . 6 . 1965, 16 . 6 . 1965, 17 . 6 . 1965, 18.6.1965
ta/riıhJii 86, 96, 97, 98 v,e 99 nou birleşimlerinde değiştirilerek ikabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuş
tur.
Arz ederim,
. Saygılarımla.
Çum^uriy.et Senatosu Basjşanvekiilâ
F. Turhangil

Not i
Açık oy puslalan ilişiktir.
Açık oya arz edilen maddeler: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 22,
24, 27, 29, 30, 31, geçici 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve tümü.
Geçici Komisyonun raporu
Mület Meclisi
Geçici Komisyonu,
Esas No. 1/451 - 1/525
Karar No. 3

,24 . Ç . £965

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı
İKomiisyonumuzda ^örüŞuMü.
Yapılan müzakereler neticesinde 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, #2, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve geçici 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 ncd maddelerinde ve cetvellerde
yapılan değişiklik ve ilaveler ve madde ilaveleri ve bu suretle madde numaralarında yapılan tesel
sül Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edüımek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan Y.
îSözeü
Balıkesir
Aydın
İstanbul
Erzurum
8. Koç
fft
Ay&tnçer
7>. Altmoğlu
G. Karyca
İmzada ıbuiwanadı
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı
Kuruluş ve görevler
MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Millî İstin barat Teşkilâtı (MİT) kurulmuştur.
MADDE 2. — MİT bir müsteşar tarafından idare edilir. MİT, Millî Emniyet Hizmetleri Baş
kanlığı (MAH), İstihbarat Başkanlığı (İB), Psikolojik Savunma Başkanlığı (PSB), İdari İşler
Başkanlığı (1İB), Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşarvirliği ile diğer gerekli organlardan
kurulur.
Görevler
MADDE 3. — Millî İstihbarat Teşkilâtının görevleri :
Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili plânların hazırlanmasında esas olacak istihbarat ile
psikolojik savunma icapları ve millî güvenlikle ilgili istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek,
Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna (MGK) ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, yaymak
ve istihbarat çalışmalarına ait koordinasyonu sağ lamak ve istihbarata karşı koymaktır.
a) Millî Emniyet hizmetleri Başkanlığının görevleri :
Millî güvenlik ile ilgili iç ve dış haberleri toplamak ve istihbarata karşı koymaktır.
b) İstihbarat Başkanlığının görevleri :
Çeşitli Devlet daireleri ile resmî kurumlar tarafından derlenen millî güvenlik ile ilgili haber
ve istihbaratı almak, Devlet çapında yorumlamaktır.
c) Psikolojik Savunma Başkanlığının görevleri :
Barışta ve savaşta millî" bünyeye içten ve dıştan gelecek psikolojik tesirlere karşı koymaktan*.
ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri :
Topyekûn istihbaratın sağlanması için gerekli destek görevini yapmaktır.
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri :
MİT in idari teftiş, denetim ve soruşturma işlerini yapmaktır.
e) Hukuk, Müşavirliğinin görevleri :
MÎT ile ilgili hukukî işleri yönetmektir.
MİT e bağlı bütün mercilerin bu anagörevler istikametinde tesbit edilecek olan diğer görevleri
Başbakanın onaylıyacağı bir gizli talimatta belirtilir.
MİT e bu görevler dışında hizmet yüklenemez ve bu teşkilât Devletin güvenliği ve millî politi
kası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez.

Sorumluluklar
MADDE 4. — MİT Müsteşarı yukardaki görevlerin yerine getirilmesinde Başbakana karşı sorum
ludur.
MADDE 6. — Diğer Devlet daireleri kendi görevleriyle ilgili
yerlere bildirmeye devam ederler.

istihbaratı

istisale ve

gerekli

MADDE 7. — MİT'in fiillî kadrosu, her yıl ihtiyaca göre dairesince tesbit olunarak Başbakan
tarafından onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun gizli
oturumunda bilgisine sunulmak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir.
M. Meclisi

( S . Sayısı : 456ya İ n c i ek)
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Millî istihbarat Teşkilâtı Kanunu
Kuruluş
MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — MİT, müsteşarı tarafından idare edilir. MİT, Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı
(MAH), İstihbarat Başkanlığı (İB), Psikolojik Savunma Başkanlığı (PSB), İdari İşler Başkanlığı
(1İB), Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile diğer gerekli dairelerden kurulur.
Görevler
MADDE 3. — Millî istihbarat Teşkilâtının görevleri :
Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili plânların hazırlanmasında esas olacak askerî, siyasi,
iktisadi, ticari, malî, sınai1, ümî, teknik, bioğrafik ve pisikolojik ve millî güvenlikle ilgili istihba
ratı Devlet çapında istihsal etmek, bu istihbaratı Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna (MGK) ve
gerekli resmî makamlaıra ulaştırmak, yaymak, istihbaratla uğraşan bütün daire ve kuramlar
arasında koordinasyonu sağlamak, psikolojik savunma icaplalrım yapmak ve istihbarata karşı koy
maktır.
a) Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının görevleri:
Millî Güvenlik ile ilgili istihbarata esas olacak haberleri toplamak ve istihbarata karşı koymaktır.
b) İstihbarat Başkanlığının görevleri:
MAH ve PSB ile çeşitli Devlet daireleri ve resmî kurumlar tarafından derlenen millî güvenliğe
ait haber ve istihbaratı almak, Devlet çapında yorumlamak, tasnif etmek, yaymak ve MİT içindeki
istilhbarat faaliyetlerini koordine etmektir.
c) Psikolojik Savunma Başkanlığının görevleri :
Barışta ve savaşta millî bünyeye içten ve dıştan gelecek psikolojik tesirlere ait açık haberleri
toplamak, yorumlamak ve karşı koymaktır.
ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri:
Topyekûn istihbaratın sağlanması için gerekli destek görevlerini yapmaktır.
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri :
MİT'in teftiş, denetim ve soruşturma işlerini yapmaktır.
e) Hukuk Müşavirliğinin görevleri :
MİT ile ilgili hukukî işleri yönetmektir.
MİT'e bağlı dairelerin bu ana görevler istikametinde tesbit edilecek olan diğer görevleri Baş
bakanın onaylıyacağı bir gizli talimatta belirtilir.
MİT'e bu görevler dışında hizmet yüklenemez ve bu teşkilât devletin güvenliği ve millî politi
kası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez.
Sorumluluklar
MADDE 4. — MİT müsteşarı yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde yalnız Başbakana
karşı sorumludur.
MADDE 6. — Devlet daireleri kendi göreA'leriyle ilgili istihbaratı istihsale ve gerekli
bildirmeye devam ederler.
Kadro ve yetkiler

yerlere

MADDE 7. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl, ihtiyaca göre dairesince tesbit olunarak. Başba
kan tarafından onaylanır.
MİT'e bağlı daireler personelinin kadro unvanları, sınıf ve dereceleri, en az ve en çok göstergeM. Meclisi
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MİT'e bağlı daireler personelinin Kadro ıffivatflâriy görev ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanu
nun 3 ncü maddesi göz önünde tutulmak suretiyle hazırlanıp Başbakanlıkça onaylanacak millî istih
barat talimatlariyle belirtilir.
Millî İstihbarat

Koordinasyon

Kurulu

(MÎKK)

MADDE 8. — İstihbarat çalışmaları ile ilgili koordinasyonun sağlanmasında ve bu çalışmala
rın yöneltilmesinde 'temel görüşleri bildirmek üzere Millî istihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK)
kurulmuştur.
Kurul, MİT Müsteşarının başkanlığında MAH ve İstihbarat Başkanları, Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği temsilcisi, Genelkurmay istihbarat Başkanı veya yardımcısı, Bakanlıkların istih
barat hizmetleri ile görevlendirilmiş daire ve benzeri ikurumlar Ibaşkanlariyle MİT Müsteşarının
çağıracağı kimselerden toplanır.
MİKK'in görev ve yetkileri ile çalışma esasları yedinci maddede gösterilen talimatta belir
tilir

MİT mensuplarına tanınan hak ve

yetkiler:

MADDE 9. — Genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin
yerine getirilmesi sırasında, MİT 'mensuplarından kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanacak, Baş
bakan taralından onaylanacak talimatta belli edilir.
Persön&l isUri:
MADDE 10. — MİT'in personeli:
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hizmetlilerden;
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erler
den, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uygun görmesiyle;
c) Teşkilât tarafından özel görevler için kadrosuz olarak geçici mahiyette çalıştırılacaklar
dan;
Meydana gelir.
Bu personel sicil amirliği MİT'çe yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alınan personelin bu görevlerde geçen hizmetleri bir defa
için kıt'a ve sicil sayılır. Bu personelin bölge değişmeleri ihtisas ve ihtiyaca göre teşkilât içerisin
de MİT'çe yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mev
cut hükümler dairesinde kendi bütçelerinden ödenir.
MADDE 12. — MİT, Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın
inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır.
Müsteşarlığa bir askerî şahıs atandığı takdirde, bu şahıs görevi süresince Silâhlı Kuvvetler
makaraları tarafından bir denetim ve teftişe tabi tutulamaz.
Millî Emniyet Hizmetleri, İstihbarat ve Psikolojik Savunma başkanları, MİT Müsteşarının
teklifi üzerine Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaş
kanının onaması ile atanır.
MİT Müsteşarı bulunmadığı zaman kendisine MAH Başkanı vekâlet eder.
MİT Müsteşarı ile MAH, İstihbarat, Psikolojik, İdare İşler başkanları ve MİT fiili kadro
suna dâhil 13 ncü maddede unvanları yazılı memuriyetlerle uzman müşavirler, uzman ve uzman
M. Meclisi
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si, kadro adedi, görev ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanunun 3 ncü maddesi göz önünde tutul
mak suretiyle hazırlanıp Başbakan tarafından onaylanacak özel talimatında belirtilir.

Millî İstihbarat Koordinasyon Kurylıı (MÎKK)
MADDE 8. — İstihbarat çalışmaları ile ilgili koordinasyonun sağlanmasında ve bu çalışma
ların yöneltilmesinde temel görüşleri bildirmek üzere Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu
(MİKK) kurulmuştur.
Kurul, MİT müsteşarının Başkanlığında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya yardmıcısı, MAH ve İstihbarat Başkanları, Genelkurmay İstihbarat Başkanj veya yardımcısı, bakanlıkla
rın istihbarat hiametleriyle görevlendirilmiş daire ve benzeri kurumlar başkanlariyle MİT müs
teşarının çağıracağı kimselerden teşekkül eder.
Kurul, en az üç ayda bir toplanır.
MİKK'in görev ve yetkileri ile çalışma esasları Başbakan tarafından onaylanacak bir talimat
ta belirtilir.
MİT mensuplarına tanınan hak ve yeiküer
MADDE 9. — Genel zabıtaya tanınmış oAan hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanıp Başbakan
tarafından onaylanacak talimatta belirtilir.
Personel i§Un
MADDE 10. — MİT'in personeli :
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hizmetlilerden;
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erler
den, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uygun görmesiyle :
c) Teşkilât tarafından özel görevler için geçici mahiyette çalıştırılacaklardan;
meydana gelir.
Bu personelin sicil amirliği MİT'çe yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alınan personelin bu görevlerde geçen hizmetleri bir defa
için kıta ve sicil yeri sayılır ve bölge değişimleri ihtisas ve ihyaca göre teşkilât içerisinde MİT'çe
yapılır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mev
cut hükümler dairesinde kendi bütçelerinden ödenir.
MADDE 12. — MİT Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunun göstereceği' en az iki aday arasından
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır.
Müsteşarlığa bir askerî şahıs atandığı takdirde bu şahıs görevi süresince Silâhlı Kuvvetler ma
kamları tarafından bir denetim «v$ teftişe tabi tutufcalamaz.
MİT Müsteşarı ve Yardımcısı ile MAH, İstihbarat, pisöcolojik Sa.vunma, İdari İşler Başkanları
ve MİT fiilî kadrosuna dâhil 13 ncü -maddede unvanlara yazık memuriyetlerle uzman müşavirler,
uzman ve uzman yardımcılıkları kadrolarına atananlar hakkında istisnai memurluklara ait hüküm
ler uygulanır.
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yardımcılıkları kadrolarına atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uy
gulanır.
MADDE 13. — MlT fiilî kadrosunda dâhil memuriyetlerden, Emniyet Müfettiş yardımcıları,
Emniyet müfettişleri, Emniyet başmüfettişleri ile Emniyet Grup şefleri dâhil yukarı derecelere
alınacaklarda 788 sayılı Memurin Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlardan baş
ka aranılacak nitelikler talimatlarla belirtilir.
MADDE 14. — MİT kadrosuna dâhil memur ve hizmetliler 4367 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (B) fıkrası hükümlerinden; aylıklı memurlar 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile
6564 sayılı Kanun hükümlerinden ve bunlardan Dedektifler ayrıca 5434 sayılı Kanunun 32 nei
maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanırlar.
MADDE 15. — Daimî görevle dış memleketlerde bulunan memurların
Kanun hükümleri gereğince ödenir.

aylıkları 4991 sayılı

MADDE 18. — MİT Müsteşarına 1 000, HAH, istihbarat, Psikolojik Savunma ve İdari işler
Başkanlarına her ay 800 lira ödenek verilir.
Bu ödeneğin verilmelinde 5072 sayılı Temsil ödeneği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 19. —• MlT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere MlT
Müsteşarının teklif ve Başbakanın onaylıyacağı bir talimatla tâyin olunan ödenek verilir.
MÎT fiilî kadrosuna dâhil hizmetlere MlT Müsteşarının onaylıyacağı bir talimatla aylık üc
retlerine ilâveten 50 - 150 lira arasında ücret verilir.

MADDE 20. — MİT kadrosuna dâhil aylıklı memurlardan, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lenler dışında, talimatta yazılı yabancı dilleri üniversitece gönderilecek veya bilim dilleri dı
şındaki dilleri MİT'çe gösterilecek mümeyyizin katılacağı Komisyon huzurunda yapılacak sınavla
bildikleri belli olanlar hakkında 3656 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 21. — MlT görevlerinin özelliği dolayısiyle, üniversite, yüksek okul ve yurt dışında
öğrenci okutabilir.
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MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna dâhil memuriyetlerden Emniyet Müfettiş Yardımcıları,
Emniyet Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri, Emniyet Grup Şefleri ile dalha yukarı derecelere
alınacakların yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır.
Bunların, Devlet memurlarında aranılan genel ve özel şartları haiz olmaları da lâzımdır.
Birinci fıkrada yazılı personelde aranılacak diğer nitelikler, talimatta belirtilir.
MADDE 14. — Mit kadrosuna dâhil memur ve hizmetliler 4367 sayılı Kanunun 3 ncü "madde
sinin (B) fıkrası hükümlerinden; aylıklı memurlar 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile
6564 sayılı Kanun hükümlerinden ve bunlardan emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları
ile dedektifler ayrıca 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanır
lar.
MADDE 15. —• Daimî görevle dış memleketlerde bulunan memurların aylıkları 4991 sayılı
Kanun hükümleri gereğince ödenir.
Bu memurlar yurt dışında bulundukları sürece 18, 20 ve 21 nci maddelerle MİT mensuplarına
tanınan haklardan istifade edemezler.
MtT memurlarının

ödenekleri

MADDE 18. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı memuriyetlerden, MİT Müsteşa
rına kadro aylığının % 60 şı ve diğerlerine de kadro aylıklarının % 50 si tutarında ödenek veri
lir.
MtT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurlara ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen miktarlarda öde
nek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulundukları memuri
yet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tutulur.
Bu ödeneklerin ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz.
Ödeneklerin ödenme şekli
MADDE 19. — MtT memurlarına verilecek ödenekler ay başlarında ve aylıklariyle birlikte
ödenir.
ödeneğe hak veren bir göreve atananların ödenekleri, göreve başlayış tarihinden sonra ge
len ay başından sonra verilir ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan ödenekleri geri
alınmaz.
MtT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurların ödenekleri terfi ettikleri tarihten sonra gelen
ay başından itibaren verilir.
MtT hizmetlilerinin

tazminatları

MADDE 20. — MtT kadrosuna dâhil hikmetlilere MtT müsteşarının
ücretlerine ilâveten ayda 100 - 250 lira arasında tazminat verilir.

onayhyacağı

talimatla

MtT mensuplarına verilecek görev ödeneği
MADDE 21. — MtT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere
MtT müsteşarının teklifi ve Başbakanın onayhyacağı bir talimatla tâyin olunacak miktarlarda gö
rev ödeneği verilir.
M. Meclisi
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MADDE 22. — MİT mensuplarından fiilen görev esnasında yaralanan veya ölenlere MİT'in
teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görmesiyle Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre
yurt içinde ve dışında Hükümetçe, gereken her türlü tedavileri sağlanır; malûl kalanlara ve gö
revde ölenlerin dul ve yetimlerine üç üst derece barem üzerinden tazminat verilir.

MADDE 23. — MİT mensubu olup da bu kanunun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasına göre ça
lıştırılacaklardan sonradan emekliliğe tabi bir göreve atananların, özel görevlerde geçici mahi
yette çalıştıkları hizmetlerde geçen sürelerinden en çok 10 yılı, 5434 sayılı Kanuna göre borçlan
mak suretiyle emekliliklerinden sayılır.
Bunların borçlanmaları emekliliğe tabi müktesep hâk âferecelörî üzerinden yâpilîr.
MADDE 24. — MİT'in ihtiyacı olan her türlü teknik araç, gereç ve yedek parçalarının itha
linde Millî Savunma Bakanlığının bağlı olduğu işlem uygulanır.
MADDE 25. — MİT'e çeşitli bağış ve yardım yollariyle gelen araç, gereç ve yedek parça
lar Bakanlar Kurulu kârariyle her türlü Gümrük vergi ve resimleriyle, Damga Resmi, hare ve
Belediye Hissesinden muaftır.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali
MADDE 26. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim veya savaş halinin ilânında, MİT'in Silâhlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer Devlet kürumlânyİe olan münâsebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun
(MGK) istişari mütalâası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca kabul olunacak özel talimatla
düzenlenir. Bu hallerde MİT için bütçeye konulan ödenek hakkında Muhasebei Umumiye Ka
nununun 58 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Birinci fıkrada yazılı hallerde gerekli görülecek munzam personel, her türlü teknik araç ve
gereçler, akar yakıt, silâh, savaş gerici, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî
Savunma, içişleri ve ilgili bakanlık ve dairelerle MİT arasında önceden hazırlanacak plânlarla
belli edilir.
Çtsitli hükümler
MADDE 27. — MİT Müsteşarının başkanlığı altında MAH, İstihbarat Psikolojik Savun
ma, İdari İşler ve Teftiş Kurulu Başkanları ile Hukuk Müşavirinden kurulu bir Disiplin Komis
yonu kurulmuştur.
Bu komisyon, Başkan ve üyeleri dışında, Teşkilât kadrosuna dâhil bulunan her derecedeki
memurlar için disiplin cezası tâyini bakımından, Bakanlık İnzibat Komisyonu yerindedir.
MADDE 28. — 9 . 3 . 1954 günlü ve 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki Kanunun
1 nci maddesindeki (Millî Emniyet Hizmetleri Reisi ve) ibaresi ve aynı kanunun 2 nci madde
siyle, 23 . 11 . 1960 gün ve 136 sayılı Kanunla, 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin BaşM. Meclisi
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MlT teşkilâtında görev alanlar da bu ödenekten faydalanırlar.
MADDE 22. — MİT mensuplarından görevleri sırasında yaralanan veya hastalananların yurt
dışında tedavileri yaptırılabilir.
Bunlardan daimi maluliyete uğrıyanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine veya muhtaç ana
ve babalarına veya bakmakla mükellef olduğu kız ve erkek kardeşlerine kesintisiz ve on bin
liradan az olmamak üzere tazminat verilir.
Başarılı hizmet ifa edip MİT'le ilişiği kesilenlere de takdir edilecek miktarlar üzerinden taz
minat verilebilir.
Tedavi ve tazminata ait işlemler, MlT müsteşarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit
edilecek esaslarda belirtilir.
MADDE 23. — MÎT kadrosuna dâhil aylıklı memurlardan, Bakanlar Kurulunca tesbit edilen
ler dışında, talimatta yazılı yabancı dilleri üniversitece gönderilecek veya bilim dilleri dışındaki
dilleri MÎT'çe gösterilecek mümeyyizin katılacağı komisyon huzurunda yapılacak sınavla bildikleri
belli olanlar hakkında 3656 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 24. — MÎT, özel görevleri için üniversite, yüksek okul ve yurt dışında öğrenci okuta
bilir. Bu öğrencilerin seçimi ile ilgili hususlar Başbakanca onaylanacak 'bir talimatta gösterilir.
MADDE 25. — MÎT mensubu olup da bu kanunun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasına göre ça
lıştırılacaklardan sonradan emekliliğe tabi bir göreve atananların, özel görevlerde geçici mahi
yette çalıştıkları hizmetlerde geçen sürelerinden en çok 10 yılı, 5434 sayılı Kanuna göre borçlan.maık suretiyle emekliliklerinden sayılır.
Bunların borçlanmaları emekliliğe tabi müktesep hak dereceleri üzerinden yapılır.

MADDE 26. — MÎT'in ihtiyacı olan her türlü teknik ara& çereç ve yedek parçalarıma itha
linde Millî Savunma Bakanlığının bağlı olduğu işlem uygulanır.

MADDE 27. — MÎT'e gelen araç, gereç ve yedek parçalar Bakanlar Kurulu karariyle her
türlü gümrük vergi ve resimleriyle, Damga resmi, hare ve belediye hissesinden muaftır.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali
MADDE 28. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim veya savaş halinin ilânında, MÎT'in Silâhlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer Devlet kurumlariyle olan münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun
(MGK) istişari mütalâası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca kabul olunacak özel talimatla
M. Meclisi
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bakanlık kısmına eklenen kadrolardan Millî Emniyet Hizmetleri Reisine ait 1 nci dereceden
2 000 lira aylıklı kadro ile 3 ncü dereceden 1 500 lira aylıklı isimsiz kadro ve aynı cetvelin
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıkarılmış ve aynı cetvelin Başbakanlık kısmına ilişik (2)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
MİT mensubunun twifi
MADDE 29. — Bu kanunda geçen :
MÎT mensubu —• Bu kanun veya bu kanuna göre çıkarılmış talimatlarda yazılı ödevleri yerine ge
tirmekle görevlendirilmiş olan kimsedir.

Geçici maddeler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinde Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı kad
roları ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan memurlardan gerekenlerin 13 ncü maddede
yazılı memuriyetlere bu maddedeki şartlar aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere atanmaları
yapılabilir»
GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadrosunun (D) cetvelinde bulunan hiz
metlilerden MAH hizmetlerinde çalışanlardan gerekli görülenlerin istihdamlarına devam olunur.
istihdamları sona erinceye kadar her türlü istihkaklarını Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden
alırlar,

GEÇİCİ MADDE 3. — MİT mensubu olup da bu kanunun, yürürlüğünden önce emekliliğe tabi gö
revlere atanmış olanlar hakkında bu kanunun 23 ncü maddesi hükümleri uygulanır.

M. Meclisi

( S. Sayısı : 456 ya 1 nci ek )
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düzenlenir. Bu hallerde MÎT için bütçeye konulan ödenek hakkında Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 58 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Birinci fıkrada1 yazılı hallerde gerekli görülecek munzam personel, her türlü teknik araç ve
gereçler, akar yakıt, silâh, savaş gereci, donatım ve yiyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî
Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve dairelerle MlT arasında önceden hazırlanacak plânlarla
belli edilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 29. — MİT müsteşar veya yardımcısının başkanlığı altında MAH, istihbarat, Psikolojik
Savunma, idari işler ve Teftiş Kurulu başkanları ile Hukuk Müşavirlerinden kurulu bir Disiplin
Komisyonu teşkil olunur.
Bu-komisyon, başkan ve üyeleri dışında teşkilât kadrosuna dâhil bulunan her derecedeki me
murlar için, disiplin cezası bakımından Bakanlıklar inzibat Komisyonu yetkisine sahiptir.
MADDE 30. — 9 . 3 . 1954 günlü ve 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki Kanunun
1 nci maddesindeki (Millî Emniyet Hizmetleri Reisi ve) ibaresi ve aynı kanunun 2 nci maddesiyle
23 . 11 . 1960 gün ve 136 sayılı Kanunla, 365(> sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Başbakanlık
kısmına eklenen kadrolardan Millî Emniyet Hizmetleri Reisine ait 1 nci dereceden 2 000 lira aylıklı
kadro ile 3 ncü dereceden 1 500 lira aylıklı \simsiz kadro ve aynı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren çıkartılmış ve aynı cetvelin Başbakanlık kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
eklenmiştir.
MİT mensubunun tarifi
MADDE 31. — MtT mensubu, bu kanun veya bu kanuna göre çıkartılmış talimatlarda yazılı
ödevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş kimsedir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinde Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunup* da Millî Emniyet hizmetlerinde çalışanlar
dan başarılı hizmetleri sicilleri ile sabit olanlar, 13 ncü maddedeki şartlar aranmaksızın bir. defaya
mahsus olmak üzere Emniyet Müfettiş ve Emniyet Müfettiş Yardımcılıklarına atanabilirler.
GEÇİCÎ MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadrosunun (D) cetvelinde bulunan hiz
metlilerden MAH hizmetlerinde çalışanlardan gerekli görülenlerin istihdamlarına devam olunur.
istihdamları sona erinoeye kadar her türlü istihkaklarını Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden
alırlar.
Emniyet Genel Müdürlüğü (bütçesinin (D) cetvelinde bulunan ve Millî Emniyet hizmetlerinde
çalıştırılanlar da bu kanunun 20 ve 21 nci maddeleri hükümlerinden faydalandırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 3. — MtT mensubu olup da bu kanunun yürürlüğünden önce emekliye tabi
görevlere atanmış olanlar hakkında bu kanunun 25 nci maddesi hükümleri uygulanır.

M. Heclisi
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&ESÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince kaldırılan kadrolardan isimsiz kadro
ile ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 7 nci madde gereğince alınacak kadrolar meriyet
mevkiine girinceye kadar yürürlükte kalır,

MADDE 30. — Bu kanunun malî hükümleri yayımı tarihini takibeden ay tonundan itibaren diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

M. Meclisi
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunim 30 ne» madde» gereğince kaldırılan kadrolardan isimsiz
kadro ile (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 7 nci madde gereğince alınacak kadrolar meriyet
mevkiine girinceye kadar yürürlükte kalır.
Bu kadrolarda çalıştırılacaklar da bu kanunun 18 ve 21 nci maddeleri hükümlerinden faydalan
dırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık, Millî Savunma Ba
kanlığı) ile Emıniiyet Gmıd MMöriüiün'ııı (D) cetveli kadrolarında en m beş yıü çalınmışı,
yüksek öğrenim görmüş ve iyi sicil almış olanlardan MİT'in aylıklı kadrolarına geçirilmeleri uy
gun görülenlerin, bu hizmetlerde geçen sürelerinin her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince alabilecekleri dereceye atanmaları caizdir.
Bu suretle atananların artan süreleri atandıkları derecede sayılır.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğünden önce aylıklı görevlere atanmış bulunanlardan
geçici 6 nci maddede yazılı nitelikleri maiz olanlar da bu madde hükmünden faydalanırlar.
GEÇlOt MADDE 8. — Acüeıd ve unvanlara v« dereceleri kanuo sonıumıa «ki
İen badrokr (1) sayılı cetvelden çıık^altaüiatıır

c«tveldfe bMdiri-

MADDE 32. — Buı kantman amaM îıüfcümtorfiı yayılmı tamflıâmi tıalkülbedleni ay Somumdan itibaren,
diğer hükümleri yayımı tarihiniGte TJÜrarlüğ© girer.
MADDE 33. — Buı ıkanuınon hükümlerini Bafcanl'aır Kurulu yMitilr.

M. MetlM

< 6. fitegan : ^ 6 ya İ n c i ek)
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[1] SAYILI OETVEL
D.
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
10
11
12
13

Memuriyetin nev'i

A ded

Mütehassıs Müşavir
Emniyet Grup Şefi
Emniyet Başmüfettişi
»
»
Emniyet Müfettişi
»
»
Emniyet Müfettiş Muavini
»
»
»
Sivil Memur (Dedektif)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1 nci Sınıf Muamelât Memuru
2 nci Sınıf Muamelât Memuru
3 ncü Sınıf Muamelât Memuru
4 ncü Sınıf Muamelât Memuru

3
2
9
10
14
22
25
33
10
8
10
10
18
8
13
15
17

Ayhk
tutarı
1
1
1
1

750
500
250
100
950
800
700
600
600
500
450
400
350
500
450
400
350

D.

Memuriyetin nev'i

6
5
6
5
6
7
8
7

Muamelât Müdürü
Muhabere Uzmanı
Muhabere Uzman Yardımcısı
Tercüman

•7

8
9
10
8
9
10

>
Doktor
Başfoto Memuru
Foto Memuru
»
»
»
»
Matbaa Memuru
Atelye Şefi
Çinkoğraf
Toplam

Aded

Ayhk
tutarı

1
1
1
1
1
8
4
3
1
3
3
2
1
1
1

950
1 100
950
1 100
950
800
700
800
800
700
600
500
700
600
500

253

[2] SAYILI CETVEL
1 Millî istihbarat Teşkilâtı
Müsteşarı
2 Millî Emniyet Hizmetleri
Başkanı
2 İstihbarat Başkanı

!

1

2 000

1
1

1 750
1 750

(Cumhuriyet Scnatomnun

2 Psikoloji Savunma Başkanı

1

1 750

2 İdari tşler Başkanı

1

1 750

2

1

1 750

1

1 500

Teftiş Kurulu Başkanı

3 Hukuk Müşaviri

kabul ettiği metne bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Aded

Memuriyetin nev'i

2 Mütehassıs Müşavir'
3 Emniyet Grup Şefi
4 Emniyet Başmüfettişi
5
»
»
6 Emniyet Müfettişi
7
»
»
8 Emniyet Müfettiş Muavini
9
»
»
»
9 Sivil Memur (Dedektif)
10
»
»
»
11

»

»

»

2
9
10
12
21
25
33
10
S
10

M. Meclisi

Aylık
tutarı

1).

Memuriyetin nev'i

Aded

Ayhk
tutarı

1 750

12

»

»

»

10

400

1 500

13

»

»

»

18

350

10

1 nci Sınıf Muamelât Memuru
8
2 nci Sınıf Muamelât Memuru 13
12 3 ncü Sınıf Muamelât Memuru 15

500

11

450

13

4 ncü Sınıf Muamelât Memura 17

350

Muamelât Müdürü

1

950

5 Muhabere Uzmanı

1

1 100

6 Muhabere Uzman Yardımcısı

1

950

1 250
1 100

950
800
700
600
600
500
450

6
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Aded

Tercüman
»
»
»
Doktor
Başfoto Memuru
Foto Memuru

1
1.
8
4
3
1.
3

Aylık
tutarı
1 100
950
800
700
800
800
700

Memuriyetin nev'i

D.

Aded

Aylık
tutarı

3
o
J
1
1

9
»
»
»
»
10
8 Matbaa Memuru
9 Atelye Şefi
10 Çinkoğraf
Toplam

600
500
700
600
500

250

[2] SAYILI OETVEL
Aded

Aylık
tutarı

Millî istihbarat Teşkilâtı
Müsteşarı
1
Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı 1
İstihbarat Başkanı
1

2 000
2 000
2 000

Memuriyetin nev'i

D.

Memuriyetin nev'i

2 Psikolojik Savunma Başkanı
2 idari işler Başkam
2. Teftiş Kurulu Başkanı
2 Hukuk Müşaviri

[3] SAYILI OETVEL
2 000]
1750 y

8001
700
600
500
450İ
400
350

800

1 500J
1 250]
1 100).

650

950J

500

350

Geçici S nci maddeyle eklenen cetvel
I).

Memuriyetin nev'i

4 Emniyet Başmüfettişi
5 Emniyet Başmüfettişi
6 Emniyet Müfettişi
7 Emniyet Müfettişi
8 Emniyet Müfettiş Muavini
9 Emniyet Müfettiş Muavini
9 Sivil Mem. Dedektif
10 Sivil Mem. Dedektif

Aded
1
1
4
3
3
2
3
1

Aylık
tutarı
1 250
1 100
950
800
700
600
600
500

18
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Aded
1
1
1
1

Aylık
tutarı
1
1
1
1

750
750
750
750

GEÇÎCÎ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ
Millî İstihbarat Teşkilât Kanunu
MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir."
MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosun^ y*pil*n <&ği#iklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 11. — Kesinleşmiştir.
MADDE 12. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 13. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 15. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 16. — Kesinleşmiştir.
MADDE 17. — Kesinleşmiştir.
MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 19. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 20. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 21. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 22. — Cumhuriyet Senato^&nca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 23. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 24. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 25. — Cumhuriyet Senatofcsnca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 27. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 28. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 29. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 30. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 31. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsen
miştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsen
miştir.
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsen
miştir.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsen
miştir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 32. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 33. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir,
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Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci maddesinin ( A ) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu ( 1 / 4 7 3 )
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71-2047/2073

12 . 6 . 1963^

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 28.5.1963 tarihinde kararlaştırılan «Askerî memnu mıntakalar Kanununun birinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasansı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
. (Barbakan

GEREKÇE
Askerî memnu mıntıkalar hakkındaki 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı Kanunla değişik 1 nci
maddesinin (A) fıkrasındaki taşınmaz ma/lların mübadelesi hakkındaki hüküm Anayasanın 38 nci
maddesine aykırı, hak ve nasfet kaideleri dışında görülmekte olduğundan değiştirilmesi iein ilişik
kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Millî Savunma Komisyonu • raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/473
Karar No. 45

18.7 .1963

Yüksek Başkanlığa
Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun Ibirinci maddecinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda (görüşüldü.
Gerekçede arz ve uzadı edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun (görülmüş ve kanun tasarı
sının. aynen kabulüne karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. .
Başkan
Erzurum
Ş. Konuray
Ankara
H. Ataman

Başkanrvekili
Kars
S. öktem
Aydın
H. Aydınger
izmir
Akkan

9-,

Sözcü
Ordu
F. Güley
Edirne
İV. özoğul.

Kâtip
Balıkesir
8. Koç
İstanbul
M. R. Bertan
Muş
8. öztürk
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HÜKÜMETİN TEKLİM
Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun

birinci maddesinin
nun tasarısı

(A) fıkrasının

değiştirilmesine

dair ka

MADDE 1. — Askerî Memnu Mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı Kanun
la değişik 1 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Madde 1. — A) Birinci yasak bölge; bir tabya yahut istinat noktası veya bir batarya manzu
mesinin savunması için etrafına yapılacak tahkimat hattından ve keza müstahkem mevkideki di
ğer münferit askerî tesisat (Gözetleme yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, santraller, mahfuz
mahaller ve sair mühim tesisat) için bu binaların harici muhitinden itibaren (300 - 600) metre uza
ğından alınan noktaların birbirine birleştirilmesi ile meydana gelen hatlarla çevrilmiş bölgedir. Bu
bölge içine müstahkem mevkiin ilgili mensuplarından maada hiçbir kimse giremez. Bu bölge içinde
ki taşınmaz mallar gerçek karşılıkları peşin ödenmek şartiyle kamulaştırılır. Arazi şartlarına uy
mak ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak hususunda birinci yasak
bölgenin (300) metre olan en az haddini daha aşağı hadlere indirmeye Genelkurmay Başkanlığı
yetkilidir.
Biribirine (600) metre veya daha yakın olarak tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir ara
ya gelmiş her batarya ve grup için ayrı ayn yasak bölge tâyin edilmeyip grupların bölgesi olduğu'
müstahkem bölge için müşterek ve bir bütim olarak yasak bölge tâyin edilir.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
28 . 5 .1963

Başbakan
İsmet İnönü

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
E. Alican

Devlet Bakanı ve
1 >aşl>akan Yardımeısı
ÎT. Dine er

Devlet Bakanı ve
Başbakan Ya rd im eijs-ı
T. Feyzioğlu

Devlet Bakanı
A. S. Ağanoğlu

Devlet Bakanı
R. Aybar

Devlet Bakanı
N. Ökten

Adalet Bakanı
A. K. Yörük

Millî Savunma Bakanı Y.
F. Melen

İçişleri Bakanı
ÎT. O. Bekala

Dışişleri Bakan Y.
T. Feyzioğlu

Maliye Bakanı
F. Melen

Millî Eğitim Bakanı
,Ş'. /ı*. ITatipoglv

bayındırlık Bakanı
/. Seçkin

Ticaret Bakanı
M. Ele

Sa. ve So. Y. Bakan,
F. Azizoğlu

(Kim. ve Tekel Bakanı
O. Özlrak

Tan m Bakanı
M. İzmen

Sanayi Bakanı
F. Çelik bas

Ba.

Ulaştırma Bakanı
R. Öçten

Ya. ve Tın izm Bakanı
O. T. Kara sapan

M. Meclisi

Çalışma Bakam
B. Ecevit

İmar ve İskân Bakam Y.
7ı. Aybar
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S. Sayısı :

Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 27 arkadaşının, Yeniden
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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
«Yeniden kurulacak vakıflar hakkında kanun» teklifimizi genel ve maddeler gerekçeleriyle bir
likte ilişikte sunuyoruz.
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GENEL GEREKÇE
Modern Devlet, hududu gittikçe genişliyen (âmme hizmeti) mefhumunun yükü altındadır. Po
zitif ilimlerin insanlığa sağladığı imkânlarla gelişen ve yükselen hayat seviyesi anlayışı yanında ço
ğalan nüfusun talep tazyikleri devlertleri, âmme kudretine muvazi olarak cemiyet içinde kolektif
şûra yönelmenin ve bir hukukî disiplin içinde karşılıklı yardımlaşmanın imnaklarını hazırlamaya
sevk etmektedir.
Mîlletimizin îslâm Hukuku nizamı içinde geliştirip mükemımelleştirdiği (Vakıf) müessesesi mâ
ruz seSbeple teşvik ve himaye gören (Foundation) 1ar tarzında modern hukukta iltifat görmekte ve
yer yer millî sınırları da aşan büyük sulhçu ve insancı kuruluşlar halinde yaşamaktadır. İçtimai
nizamım yalnızca Devlete ödenen vergilerle teminini derpiş eden görüşlerin yerine; servetin işletme
ve sermaye bütünlüğünün ancak mâkul ve âdil bir fırsat müsavatının temini ve âmme ihtiyaçlarını
gidermede Devletle aynı isitikamette gayretli olma veya başka bir deyimle bencillikten uzaklaşma
inanışları; büyük barbler geçiren dünyamız fikir hayatının ve safında bulunduğumuz milletler top
luluğunun revaçta bulunan inanışları halindedir, Buna hususi hukuk sistemimizin kaymağı olan h-

—2 viçre'den başlıyarak anglo sakson ve Şimal hukuk sistemleriyle Cermen Hukukunda nteamlanan bu
inanışlar halen memleketimizde yalnızca (Hilbe - bağışlama), (tesis) ve ölüme bağlı tasarruflarla
hukukî imkân verilmektedir. Miras hükümlerinin de inzimamı ile parçalanıp devamlılıktan mah
rum bir halde görünen sermaye terakümleri, memleketimizin zarureti olan smaileşme ve teksifi ziraate yönelme problemlerimizi çözmeye yetmediği gibi arz ettiğim hukukî temeller de yetersizlikleri sebe•ibiyle içtimai tesanüdün mahsulü olan arzuladığımın ve Batıda birçok misallerini gördüğümüz müessesele
rin doğum ve yaşamasına imkân vermemektedir. Türk toplumu bu noksanlığı, (yaptırma, yaşatma, ta
nıtma) giibi isimler verdiği derneklerle telâfiye gavret sarf etmektedir. (Bağışlama) gifoi ebediyeti olmıyan bir hukukî yol yerine şahsiyeti hükmiye içinde ve hukukî disipline tabi olan devamlı müesseseler
maalesef çok az sayıdadır. Medeni Kanunumuzun bu güne deyin vâki tatbikatı yıllarında en az tatbik
yeri gören hükümler bölümlerinden birisi de (Tesis) bölümü olmuştur. Bu hali, Türk halkının yar
dımlaşma kabiliyet ve ehliyetinden yoksunluğu ile izah; ecdadımıza, mazimize ve millî meziyetleri
mize tânetmek olur bu nakisanın nazari ve âmeli plânda, mevzuatımızın yetersizliği ile izah edildi
ğini tekrarı zait buluruz.
Mirasçıların bölücü arzuları ve intikal hukukun un esaslarına terk edilmiş işletme ve iktisadi var
lıkları, birtaraftan hukukî tetibirlerle tarsin edip parçalanmaktan korumak ve diğer taraftan işlet
me ve değerlerin gelirleri iştimai tesanüt maksadı mı, tahsis edebilmek imkânını Türk toplumu için
de tanımak lâzımdır.
Kanun teklifi, telhisan arz edilen bu görüşle ve bu vadide müstakil bir kanuna olan ihtiyaç
anlayışı ile hazırlanmıştır.

MADDELER GEREKÇESİ
Başlık ile Vakıflar Kanunu dışında yeniden kurulacak vakıflara imkân hazırlandığının anlatıl
ması düşünülmüştür.
Madde 1. — (Tesis) kelimesi yerine toplumda ve hukuk tatbikatında mazisi ve yeri olan (vakıf)
kelimesi kullanılarak vakfın tarifi yapılmakta ve ikinci fıkra, ile işletmelerin ve bu işletmelerin yer
aldığı memalikin vakfına imkân hazırlanmaktadır.
Madde 2. — Vakfın kuruluş şekli sicili, hükmi şahsiyet kazanması, ilâm tescilin tarzı ve tescile
terekkübeden hükümler sevk edilmektedir.
Madde 3. — Vakfedilen malların, vakıf senedinde tasrih edilen gayenin tahakkukuna..kifayet et
memesi haline mütaallik hükümler sevk edilmiştir.
Madde 4. — Vakfın teşkili için gerekli esaslar sevk edilmiştir.
Madde 5. — Mahfuz hisse, terekenin gelirinin bir kısmına hasr edilmek suretiyle intikalde vah
det ve tereke varlığının bir iktisadi değer olarak hayıaJfriyetini muhafaza edebilmesi maksaıdiyle ha
zırlanmış olan bu madde de gelir için de-âzami-ye asgari miktarlarım tesbitine medar olabileceği
düşünülebdlen kriter sevk edilmiş ve son fıkrasiyl,» de açılmamış mirastaki mukavelelerle kurulacak
vakıflara atıf yapılmıştır.
Madde 6. — Teftiş makamı olarak Vakıflar Umum Müdürlüğünü tensibeden bu mıadde bir ni
zamnameye atıf yapmaktadır,
• Madde 7. -—Birinci fıkrasında zaman içinde belirecek olan idare şeklindeki noksanların izalesi
ve ikinci fıkra ile de teftiş sonu aziller ve neticelerine taallûk eden hüküm derpiş edilmiştir.
-Madde 8. — Zaman içinde vakfın asıl gayesinin mahiyet ve şümulünün açıkça değişmesine ait
hükümler sevk edilmiştir.
•••• Madde 9. —Vakfın hukukan ve fiilen sona ermesine teret'fcübeden hükümler sevk edilmiştir.
Madde 10. -— Vakfın gelirleriyle vâki iktisapların tesciline ilânı hükümleri derpiş edilmiştir.
Madde 11. — Vakıf gelirlerini, menkul kıymet geliri olduğu halde •Kurumlar Vergisi hâriç sto
paj dâhil vakıf gelirlerinin ödemelerinin ve vakıf varlığının bilcümle borç, resim ve-vergilerden
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şartlı muafiyeti hükmü sevk edilmiş ve böylece vergi tahsil nisbetiıniın, tahsil, masrafı olmaksızın
% 80 e iblâğına imkân hazırlanmıştır.
Madde 12.— 1 nci fıkra ile vergi muafiyetti vakıfların emlâkine ve envaline tecavüzler ceza
tahdidi altına alınmış ve 2 nci fıkrasiylc de bir cümle vakıfların mal ve mülklerinde zilyetlikle ÜV
tisap yolu kapatılmıştır.
Madde 13. — Madde ile bu kanunun tatbikatında, bu kanuna aykırı olan 'kanun hükümlerinin
tatbik olunmıyacağı hükmü ve Medemi Kanunun kaldırılan hükümleri derpiş olunmuştur.
Madde 14, — 15 yürürlük maddeleridir,
,
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Yüksek Başkanlığa
I - Giriş
Modem Devlet, hududu gittikçe geııişliyen (Kamu görevi) mefhumununun malî, idari ve içtimai
tazyiki altındadır. Müspet ilimlerin insanlığa sağladığı imkânlarla gelişen ve yükselen hayat seviyesi,
hayat sürati anlayışı ve insan haklarının eksiksiz gerçekleşmesi arzularının millî sınırları aşan ge
lişmeleri; cemiyeti idare mesuliyetini taşıyanları, çoğalan nüfusa muvazi olarak, cemiyet içinde
kolektif şuuru tesis etmenin ve bir hukukî disiplin içinde karşılıklı yardımlaşmanın imkânlarını hazır
lamaya sevk etmektedir.
Mala, şahsiyet izafe ederek tüzel kişiler arasına ithal eden asrımız hukukuna karşılık 13 asır ev
vel şahsiyeti, mala izafe ile vakfın şahsiyetini kabul eden islâm - Türk hukuk nizamı içinde mille
timizin geliştirip mükemmelleştirdiği Vakıf müessesesi, modern hukukta içtimai dayanışma anlayışı
ile teşvik ve himaye gören (Foundation) lar tarzında yer almakta ve yer yer millî sınırları
da aşaıl sulhcu ve insancıl müesseseler halinde yaşamaktadır. 20 nci asır insanı, Devletin hudutları
ötesindeki hemcinslerine yardım elinin uzatılmasını; insanlığın mutluluğu, sulhu ve mensubu olduğu
milletin emniyeti için zaruri kabul eder olmuştur.
«Devlet» kamu tüzel kişiliğininmahiyet ve tarif indeki gelişmeler* fert ve Devlet münasebetlerini
düzenliyen hukuk sisteminin hazırlanmasına ve tatbikine geniş ölçüde tesir etmekle beraber, içti
mai nizamı yalnızca Devlete veya kamu kudretine ödenen vergilerle teminini öngören görüşler; yer
lerini, Devlet yükünü, cemiyet hizmetlerini paylaşma fikirlerine terk etmektödir. Servetin, işletme
ve sermaye bütünlüğünün, ancak mâkul ve âdil imkân eşitliğinin teminine bağlı olduğu ve kamu
ihtiyaçlarını gidermede Devlete aynı yoldan gayretli olma lüzumu veya başka bir deyim ile ferdiyet
çilikten uzaklaşma inanışları; büyük 2 harbin sefalet, ıstırap ve çeşitli meselelerini yaşamış dün
yamızın fikir hayatının, bilhassa yanında bulunduğumuz milletlerin revaçta bulunan inanışlarıdır.
İnsanı, Devlete karşı, Devleti idare edenlere karşı korumaya matuf iç hukuk düzeninde konulmuş
kaidelerin, milletlerarası hukuk sahasına intikaline muvazi bu gelişmeler;' insanı, gündelik hayat
içinde ekonomik imkânlarla, insan onuruna uygun yaşama şartları ile teçhiz etmeyi gaye saymakta
dır.
Hususi hukukumuzun temel kaynağı olan Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun alındığı İsviç
re hukukundan başlıyarak Anglo - Sakson ve Şimal hukuk sistemleriyle Germen hukukunda niM. Meclisi
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zamlanan, arz edilen inanışlara; halen memleketimizde yalnızca hibe - bağışlama, ölüme bağlı ta
sarruflar ve tesis - vakıf ile imkân verilmektedir.
İsviçre Medeni Kanunu ile Kanton kanunlarında yapılan değişiklikler kanunlarımıza intikal et*
memiş bulunmaktadır.
Miras hükümlerinin de katılması ile parçalanıp devamlılıktan mahrum bir bale gelen muvaf
fak olmuş teşebbüs ve sermaye terakümleri, milletimizin zaruret derecesinde muhtaç bulunduğu
smaileşme, teksifi ziraat yapabilme meselelerini halle yetmediği gibi; kaydettiğimiz hukukî mües
seseler de gayrikâfi oluşları sebebi ile içtimai dayanışma anlayışının mahsulü olan arzuladığımız:
ve Batıda, safında bulunduğumuz hür milletler topluluğunda birçok misallerini gördüğümüz mü
esseselerin doğum ve yaşamasına imkân vermemektedir.
Anayasa ile «bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde,
millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve Türk milliyetçiliğinden ilham alarak daima yücelmeyi
amaç bilen, millî dayanışmayı» şart koşan milletimiz; arz ettiğimiz bu noksanlığı (yaptırma, yaşat
ma, tanıtma) gibi isimler verdiği derneklerle ve hibe, bağışlama yoİiyle gidermeye gayret sarf et
mektedir. Bağışlama gibi (ebediyeti - devamlılığı) olmıyan bir hukukî yol yerine tüzel kişi teşkili
suretiyle kurulmuş ve bir hukukî disipline tabi müesseselerimiz maalesef çok az sayıdadır. Medeni
Kanunumuzun bugüne kadar vâki tatbikatı yıllarında en az tatbik yeri gören hükümler fasılların
dan birisi de (tesis) faslı olmuştur. Mazisi boyunca, içtimai gruplar arasında zenginlik, fakirlik
dolayısiylo açılacak derin uçurumu doldurarak kin, haset hislerini sevgi ve şefkate tahvil eyliyen;
karşılıksız yardımlaşmayı, (insanların en ziyade muhtacolduğu şeyi vakfetmek, vakıfların en hayırlısıdır) inancı ile teşvik eyliyen milletimizin bugünkü halini, onun yardımlaşma kabiliyet ve eh
liyetinden mahrumiyeti ile izah edemeyiz. Zira bu izah, vakıf dediğimiz içtimai dayanışma mües
sesesi ile mektep, kütüpane, çeşme, sebil, sarnıç, kuyu, yol, hastane, kervansaray, imalâthane tesis ve
inşa eden böylelikle insanlığa hürmeti yücelten irr milletin mazisine ve meziyetlerine tân etmek
olur. Cemiyetten aldığını, cemiyete vermenin faziletine sahip milletimizin bugünkü halinin, mev
zuatımızda yetersizlikle izahını en doğru izah şekli kabul etmek lâzımdır.
Mirasçıların bölücü arzuları ve intikal hukukunun esaslarına terk edilmiş işletmeleri, mamelek
leri, bir taraftan hukukî tedbirlerle tarsin edip parçalamaktan, israftan ve kötü idarenin tesirle
rinden korumak; diğer taraftan işletme ve mame1 ekleri cemiyetin hayrına tahsis ile gelirlerini içti
ma'! .dayanışma maiksadma sarf edebilmek ve böyle1 iki e Devletin gittikçe genişliyen kaımu görevi yü
künü vergi dışı gelirlerle azaltabilmek imkânını Türk cemiyeti için de tanımakta fayda ve isabet
vardır.
Geçici Komisyonumuz, kanun teklifini, yukarda kınaca yazılan gerekçe ile görüşmeye ve kanunlaş
maya değer bulmuş ve Hükümet mümessilleri, Adalet Bakanı ve Bakanlık temsilcileri, Maliye Ba
kanlığı temsilcileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tcmısilcileriyle Komisyon müzakerelerine davet edi
len üniversitemizin değerli mensuplarının huzuru ile yaptığı müzakereler sonunda teklifin madde
lerine geçilmesine karar vermiştir.
II - Teklifin Komisyonda görüşülmesi
A) Teklifin esasları :
Teklif, «Yeniden kurulacak vakıflar hakkında Kanun» Ibaşlığı ile Medenî Kanunun 1 nci kitabı
nın 2 nci 'bafbınm 3 ncü faslındaki (tesis) ile alâkalı hükümlerin Medenî Kanun bünyesi dışında
kanunlaşmasını, tesis kelimesi yerine vakıf teriminin ikamesini, vakfa bağlı olarak mahfuz hisse
•esaslarının değiştirilmesini, bâzı şartlarla vergi muafiyeti konulmasını hedef almaktadır. Teklif ge»
rcfcçeöine göre : Teklif müstakil Ibir kanuna olan ihtiyaç sebebiyle Medenî Kanuncfan ayrı olarak eev^
edilmiştir. Teklif sahipleri bu görüşlerini Komisyonumuzda fealh etmişlerdir.
B) Görülmelere katılanlar ve görüşleri :
a) Komisyona katılanlar :
Komisyonumuz, medenî hukuk sisteminde bir değişiklik mevzuubahjgolduğu, feal&rdmasî düşünü-.
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len maddelerin Medenî-Kanun «sistematiğinden çıkarılması ve yeniden kanunlaştırılması teklif edil
diği için; ilk toplantısında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Halûk Tandoğan'ı, Si
yasal Bilgiler Fakültesinden Doçent Safa Reisoğlu'nu ve Prof. Muammer Aksoy'u, Odalar Birliği
Hukuk Müşavirini, eski Temyiz reislerinden Ali Himmet Berki'yi görüşmelerde hazır bulunması için
d'avet etmiştir. Odalar Birliği Hukuk Müşaviri toplantılara hiç katılmamış, Sayın Ali Himımet Berki
ise sahihi mazereti sebebiyle bulunamaımakla beraber teklifi imzaluyanilardan birisine umumi görüşlerini
vermiştir. Komisyonca teklif metni ve görüşmeler sonu varılan neticeler kendilerine bildirilen İstan
bul Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Bülent Davran da düşüncelerini yazı ile bildirmiş
lerdir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hıısuıi Hukuk Enstitüsü Müdürü Sayın Tandoğan,
teklif üzerinde Enstitüce yapılan çalışma noktarını da Komisyonumuza izah etmişlerdir.
b) Hükümetin görüşü :
Adalet Bakanlığı temsilcileri, Medenî Kanunun tesis bölümündeki hükümlerin gayrikâfi olduğu
nu kabul etmekle beraber Medenî Kanunda mevzii değişikliğe taraftar olmadıklarını, Medenî Kanu
nun değiştirilmesi maksadiyle yapılan Komisyon çalışmaları neticelenme safhasına gelmeden mevzii
değişikliğin mahzurlu olabileceğini, bununla beraber Komisyon, teklifi müzakere etmeye karar ve
rirse o takdirde Medenî Kanun hükümlerinin kaldı 'îlması j r erine, Medenî Kanun hükümlerinin değiş
tirilmesinin isabetli olacağını, Adalet Bakanlığının bu maksatla hazırlayıp Başbakanlığa mütalâa ola
rak sunduğu projenin müzakerelerde nazarı dikka'e alınmasını mahfuz ıhisse esaslarında bir değişik
liğe Bakanlığın hazır olmadığını, teklifin bâzı n o k a n hükümleri olduğunu, yeri geldikçe teklife ilâ
vesini savunacaklarını, ifade etmiş, aynı görüş Ada'et Bakanı tarafından da mütaakıp toplantıda teyidedilmiştir. (Bakanlık (tarafından Komisyonumuza sunulan proje metni gerekçenin sonuna eklen
miştir. Ek 1)
c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü :
Vakıflar Genel Müdürlüğü mümessilleri ise, gerekçeye tamamen katıldıklarını, Medenî Kanun
içnde veya tesbit edilecek bir tarzda tadilin takdire muallak olduğunu, vakıf teriminin kullanılma
sının faydalı olacağını, maddeler üzerindeki görüşlerini saklı tutuklarını ifade etmişlerdir.
id) üniversite mensuplarının görüşleri :
Üniversitemizin sayın mensupları, Medenî Kanunun (tesis) bölümündeki hükümlerinin ihtiyaca
kâfi gelmediğini, değişikliğin faydalı olacağını. Medenî Kanunun tamamının birlikte değiştirilmesinin
d'alha isabetli olacağı muhakkak olmakla beraber mevzii döğişikliğin d'e mümkün olaibileceğini, içtimai
zaruretleri takdir durumunda bulunan Parlâmentonun muhtelif tarihlerde mevzii değişiklik yap
tığını ve bu hâdisede de yapabileceğini, ancak kanunun sistematiğinin
bozulmaması ve bu teklif
Medenî Kanun hükümlerini kaldıran hüviyetiyle kanunlaşır ise hukuk tatbikatında değişik hüküm
lerin tatbikinin güçlüğünü yaratmamak için teklifin, Medenî Kanun hükümlerini değiştiren veya
ikame edilen hükümleri tetfbit eden hüviyette kalmasının daiha faydalı olacağını, mukayeseli huku
kun verdiği neticelere göre mahfuz hisse miktarlarında nisbet dairesinde indirim yapılmasının fay
dalı olacağını veya gelire hasredilebileceğini, aynı zamanda meftıaz kanunlarda bu mevzu ile alâkalı
yapılan değişikliklerin de bu tekliften istifade ile metne ithalinin faydalı olacağını, maddeler hak
kındaki görüşlerinin saldı olduğunu, terim değişik1 iğinin doğru olabileceğini nitekim Medenî Kanu
nun tadil Komisyonunun bu fasl!a ait projesinin de (Vakıf) terimi ile yapıldığını ifade etmişlerdir.
Proje, gerekçenin sonuna eklenmiştir. Ek 2)
e) Teklif çilerin görüşü :
Teklif sahipleri ise, Medeni Kanunun tamamının değiştirilmesi mümkün oluncaya kadar mü
zakerelerin geciktirilmesinin veya teklifin reddinin isabetli ölamryacağını, içtimai şartlar lüzum
ifade ettiğinde Medeni Kanunda mevzii değişikliğin yapıldığını veya müstakil kanunlar tedvin
edildiğini, ezcümle 639 ncu madde ile nesebe taallûk eden hükümler, Cemiyetler Kanunu, Partiler
Kanunu, Yeraltı sulan hakkında kanunlar, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Kira Kanununun bu görü
şün misalleri olabileceğini; bununla beraber teklif ile maksadın, içthnai zaruretlere deva ve çare
olabilecek bir kanunu mevzuatımıza ithalden ibaret olup teklif metnindeki âmme hukuku hükümM. Meclisi
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leri olan vergi ve ceza hükümlerinin sureti şevki hususunda bir çözüm yolu tesbit edilir ise bu
yolu da teklife ve takabbüle amade olduklarını, teklifin noksanlarının müzakere ile giderileceği
ne inandıklarını ifade etmişlerdir.
C) Komisyonun karan
:
•
.
.
.
.
Geçici Komisyonumuz cereyan eden bu müzakereler sonunda evvelâ, teklifin Medeni Kanunu
kaldıran sistemini benimsemiş ise de bilâhara devam eden müzakereler ve madde metinlerinin tesbiti safhasında, kanun teklifinin başlığı saklı kalmak kaydiyle Medeni Kanunun alâkalı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve vergi v. s. gibi müteferrik hükümlerin müstakil maddeler olarak tahriri
suretiyle yazılmasına karar vermiştir.
Komisyonda maddeler üzerinde yapılan müzakereler sonunda varılan neticelerin maddeler ge
rekçesinde yazılması daha isabetli mütalâa edilmiştir.
III * Maddeler gerekçesi
Kanunun ismi :
Kanuna «Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki Kanun» ismi verilmesinde isabet görülmüş
tür. Şöyle ki :
a) Vakıf kelimesi Türk halkının asırlar boyunca kullandığı, benimsediği günlük lisanda yer
almış doktrinde hâlâ yerini muhafaza eden ve (tesis) kelimesine nazaran mevzuunu daha isa
betle ifade eden bir kelimedir. Vakıflar Kanununun meriyette olması bir yana, Medeni Kanunu
muzun bâzı maddelerinde, tesis kelimesi yerine vakıf kelimesi de kullanılmıştır. Meselâ kanunun
322 nci maddesi (Aile vakıflarından) bahsetmekte ve 473 ncü maddesinde ise «Tasarruf nisabının
tamamı veya bir kısmı vakfolunabilir» denilmekte, 392 nci maddede ise vasinin, velayeti altındaki
kimsenin mallarını vakfedemiyeceği hükmü sevk edilmiş bulunmaktadır.
Bu düşüncelerle olmalıdır ki, Medeni Kanunu değiştirme komisyonunca 3 ncü fasıl için hazır
lanan projede de vakıf kelimesi kullanılmıştır.
b) Kanun isminde «yeniden Kurulacak vakıflar» kelimeleri ise vakıflar ismi yüzünden «Vakıf
lar Kanunu» ile iltibasa mahal vermemek ve Medeni Kanun devrinde kurulacak vakıfları anlatmak
düşüncesi ile doğru bulunmuştur.
c) Kanun isminin, «Medeni Kanunun bâzı maddelerini değiştiren» gibi çok uzun ve alışılma
mış bir tarzda tesbiti de doğru görülmemiş, hazırlanan metin ile, kanunlaştığı takdirde, muhtelif
kanunların alâkalı kısımlarına aktarılacak hükümlerin yazılması esası kabul edilmiştir.
MADDE 1. — Genel gerekçeler kısmında da arz edildiği veçhile komisyonumuz, Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanan projeye de muvazi olarak 1 nci maddede, Medeni Kanunumuzun 1 nei kitabında
yer alan 2 nci babın 3 ncü faslındaki hükümlerin değişikliklerini yapmaya karar verdiği için ka
nunun 1 nci maddesi, mezkûr faslın maddelerinin ayrı ayrı yazılması, faslın tertibinin değiştiril
mesi ve fasla bâzı meddelerin eklenmesi suretiyle yazılmıştır. Maddenin yazılmasında Medeni Ka
nunun sistematiğine uyulmuş ve yine Medeni Kanunun hazırlanmasında hâkim olan tedvin anlayı
şına uyularak tarif yapmaktan içtinabedilmiştir.
Madde 73. — Medeni Kanunumuzun halen yürürlükte olan 73 ncü maddesi, vakfın «bir ma
lın muayyen bir maksada tahsisi» ile kurulacağını âmirdir. Bu hüküm gayrikâfidir. Bir malın
muayyen maksada tahsisi ile her zaman bir vakıf kurulmuş olamaz. Maddenin kasdetdiği mâna
nın; bir malın başlıbaşına mevcudiyeti haiz olmak üzere belli bir gayeye tahsisi olduğu doktrinde
sarahaten varılan neticedir. Maddenin. 1 nci cümlesi ile, hükmi şahıs kurma iradesini ifade için
zaruri olan «başlıbaşına mevcudiyeti haiz olmak» kaydiyle halen yürürlükte olan hükme açıklık ve
rilmiştir. Teklifin 1 nci fıkrasında yer alan (devamlı) kelimesi, eski hukukumuzda vakıflarda
meşrut olan ebedilik unsurunun Medeni Kanunumuzda esas olmadığı ve devamlılık kelimesinin ebe
diyet mânasında yorumlanmasının mümkün bulunması sebebi ile metinden çıkarılmıştır. Bununla
beraber madde metninden devamlılık kelimesinin çıkarılması vakıf tüzel kişiliğinin gayesine uygun
bir müddeti ve muayyen bir devamlılığı olmıyacağı mânasında kabulü mümkün değildir. Vakıf se-
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_ 7 nedinde, vakfın maksat ve gayesine göre sarahaten .yaz "edilen müddetin veya vakfın maksat ve"
gayesine göre istidlali mümkün olan müddetin kanunun ruhuna ve içtimai menfaatlere. uygun olup
olmadığını takdir ederek vakıf senedinin tesciline veya tescil talebinin reddine hâkim karar vere
bilecektir.
Teklifin ikinci fıkrası, ekonomik hayat içinde yer alan ve işletme kabiliyetinin muhafazası su
retiyle gelirlerinin içtimai dayanışma maksadına tahsisinde içtimai fayda mutlak olan işletmeler,
mamelekler veya bunların tahakkuk edeceği kesin olarak belli olan tahakkuk etmiş gelirleri
nin de vakf edilebilmesini açık hükme bağlamıştır. Halen meriyette olan 73 ncü maddenin (Bir
mal) tâbirini istimal etmesi, mamelek dediğimiz ve kişilerin hak, mal ve borçları ile mal varlık
larının tamamının vakfedilmesini önliyeceği düşünülerek madde metni (mamelek) kelimesini ve
tahakkuk etmiş veya tahakkuk edeceği kesin olarak anlaşılabilen gelirlerinin vakfına izin veren
bir tarzda kaleme alınmıştır.
• • • • - ,
,•
Yine bu maddenin son fıkrasına teklife uyularak iktisadi değeri olan hakların vakfedilebile
ceği hükmü konularak meri hükme bir ilâve yapılmıştır.
Teklif metninde yer alan 3 ncü fıkra ise, vakfın tüzel kişi olduğu ve tüzel kişilerin kanuna,
ahlâk ve âdaba aykırı bir gaye için kurula-mıyacağı, Medeni Kanunun tüzel kişiler (Hükmi şa
hıslar) faslının temel hükmü olması sebebi ile tekrardan içtinap maksadiyle metinden çıkarıl
mıştır.
Madde 74.— Bu maddede teklifin 2 nci maddesinden ayrılarak;
a) Vakfın yalnızca resmî senetle veya vasiyet yoliyle, kurulabileceği,
,b) Vakfın vakfedenin ikametgâhı asliye mahkemesi nezdinde tutulacak sicille tescil ile tüzel
kişilik kazanabileceği, bunun Vakıflar Genel Müdürlüğünün il ve ilçelerin hepsine teşkilâtının
bulunmaması sebebiyle kuruluşu kolaylaştıracağı,
c) Vakıflar Genel Müdürlüğündeki sicilin merkezî sicil olarak tesisinde isabet olacağı,
d) İlânın muhtevasının da tüzükle tesbitinin faydalı olacağı,
e) Hazinenin, vakıf sicillerinin tutulmasından mesuliyetinin tapu siciline kıyasla vaz'mdan,
hukukî, benzerlik ve sıhhat bulunamadığı düşüne esiyle 74 ncü. madde sevk edildiği şekilde kaleme
alınmıştır.
f) Tescile karar verecek hâkimin, vakfedenin ehliyet-şartlariyle vakfın sıhhat şartlarım tet
kike yetkili olduğunu umumi hükümlerdeki açıklık sebebiyle düşünülerek ayrıca hüküm şevkinde
isabet görülmemiştir.
Madde 75. — Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri (Vakıf senedinin muhtevası) ve (vakfın teşkilâtı)
Komisyonca 75 ve 77 nci maddeler olarak kaleme alınmıştır. Bu maddede teklifin 4 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasına (vakfın ikametgâhı ve ismi) ibareleri tüzel kişiler hukukuna muvazi ola
rak metne ilâve edilmiştir. Metnin Medeni Kanunun yürürlükteki 76 nci maddesinin 1 nci cüm
lesine nazaran tatbikat ihtiyacına daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Madde 76. — Teklifin 5 nci maddesi, mirasçıların ve alacaklıların dâva hakları ile mahfuz
hisse miktarlarmdaki indirimin hükümlerini birükte sevk etmiş iken, Medeni Kanunun sistema
tiğine uygun olarak dâva hakkı müstakillen bu maddede teşbit edilmiştir.
Madde 77. — Bu madde ile, vakıfların idare uzuvları hakkında halen yürürlükte bulunan
hükümlere nazaran daha vazıh hükümler ile;
Vakfı gayesine göre teşkil etmenin mümkün olmadığı veya vakfedilen mallar gayenin tahak
kukuna, kifayet etmediği hallere müteallik hükümler sevk edilmiş ve yürürlükteki esaslardan
ayrılarak itmam ve tahsis, asliye mahkemelerine tevdi edilmiştir.
Madde 77/A. — Tekliften ayrı olarak yazılan madde ile müstahdem ve işçilere yardım va
kıfları hakkında Medeni Kanuna hüküm ilâve edilmiş ve böylelikle mehaz kanunda yapılan de
ğişikliğe muvazi olarak müstahdem ve işçilerin hakları daha ziyade teminat altına alınmıştır.
Maddenin son fıkrasındaki (vakfı düzenliy'en) tâbirinden, kanuni hükümler ile vakıf senedi ve
bu senede dayanan ve zaman zaman değiştirilebilecek yönetmelik hükümleri kasdedilmiştir.
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- f c Madde 78. — Teklifte yer alan ve Medeni Kanunumuzun yürürlükteki hükümlerinden farklı
olan, vakıfların tek 'merciden teftişi, Komisyonumuzca da kabule şayan bulunmuş, ancak, mad
deye bu kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın vakıfların, vakıf gelirlerinden bir kısmını
teftiş ve murakabe masraflarına karşılık olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemeleri husu
sunda fıkra ilâvesinde fayda görülmüştür.
Madde 79. — Bu -madde ile, Medeni Kanunun yürürlükteki hükümlerine göre Bakanlar Kuru
luna tanınmış . olan yetki tüzel kişiler hukukuna muvazi olarak ve tescile karar veren adlî mer
cilerin, tesciline karar vererek tüzel kişiliğinin doğumuna âmil oldukları tüzel kişilerin idare
uzuvlarının değiştirilmesinde de karar sahibi olması tarzında kabulü doğru bulunmuş ve madde
metnine müstahdem ve işçiler lehine yardım vakıflarında vakıf senedinde faydalanma ve tarzı
idareye müteallik hükümlerin değiştirilmeleri ve yeni icaplara uydurulmalarına imkân verecek ve
bu hususta tatbikatta baş gösteren ihtiyaçları karşılıyacak bir fıkra ilâve edilmiştir.
Madde 80. — 79 ncu maddede yer alan haklı sebeplerle gayenin değiştirilmesi de adlî karara
tevdi edilmiştir.
Madde 81. — Mu madde halen yürürlükte olan hükümler arasında yoktur. Eski vakıf huku
kumuzda (RAKABE) ismi ile tanınan ve vakfın gelir, sair iktisap ve tahsisleriyle temellük edilen
mal ve haklarının vakıf senedinde yazılı olanlara ilâve edilerek tescil ve ilânına ve teftiş
makamının her vakfını yıllar sonu itibarı ile malî durumunu bilmesini istihdaf eden hüküm, vatan
daşın da açıklık içinde murakabesini veya vakıflara yardım elini uzatmasını temin edecek hüviyette
mütalâa edilmiştir.
Madde 81. A) Medeni Kanunumuzun 80 nci maddesinin hükmü temelde büyük bir değişiklik
olmaksızın bu maddede yer almıştır.
Madde 81. — B) Vakıfların gayrimenkullerinde zilyetlikle iktisap hükümlerinin tatibik olun
maması esası kalbul edilmiştir.
MADDE 2. — Madde tekliften bâzı esaslarda ayrılarak yazılmıştır. İçtimai menfaatler bakımından,
tasarruf serbestliğinin hududunu genişletmekte Komisyonumuz fayda mülâhaza etmiştir. Modern hu
kuk tatbikatında miras hukukumun içtimai tesanüt,içtimai fayda anlayışları ile köklü hüküm değişik
likleri geçirdiği görülmektedir. Nitekim Medeni Kanunu tadil için toplanan Komisyonunda ha
len mer'i nispetleri azaltmaya talbi tutmuş, olduğu Komisyonumuzda ifade edilmiştir. Mülkiyet hak
kının malike tanıdığı en mühim salâhiyetin, mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilmesi, mülkünü
dilediği kimseye ivazlı veya ivazsız temlik eyliyebilmesi kaidesinin; iktisadi, siyasi ve ahlâki mülâ
hazalar dolayısiyle tahdidi ve meni demek olan mahfuz hisse müessesesi, esas itibarı ile muhafaza
edilmiş, ancak, kamu yararı açık nitelikte vakıf kuruluşları ile, kamu yararına yapılacak hibeler
de miktarı tenzil edilmiştir. Maıhfuz hissenin gelire hasrı halinde ise, gelirin ancak 2 nesil devam
etmesi lüzumu da mâruz düşünce ile tesbit olunmuş ve aynı zamanda Medeni Kanunun Aile Fideî Comimislerini menoden 322 nci maddesi ile uygunluk sağlanılmasın^ dikkat gösterilmiştir. Da
ha sonraki nesiller için tanınan muavenet nafakasına 322 nci maddenin metni de izin verdiği için
benzer hüküm sevk edilmiştir.
MADDE 3. — İsimde hukukî birliği temin maksadı ile sevk edilmiştir.
MADDE 4. — Bu madde ile genel gerekçede ifade ve kabul edilen anlayışa uyularak devletin ka
mu görevi yükünü azaltmayı amacedinen büyük tahsislerin mevzuu olacak vakıflar için vergi mua
fiyeti hükmü konulmuştur.
Komisyonumuz, verilecek bu yetkinin kullanılmasında yürütme organının, vakfa tahsis olunan
gelir veya mamelek, vakfın mevzuu ve içtimai dayanışma ve gelişme bakımından ifade ettiği ehem
miyetin tetkikini ön görmüştür.
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MADDE 5. — 4 noû madde ile vergi muafiyeti kazanan vakıflann muafiyetlerinin vergi kanun
ları bakımından hudut ve şümulü tâyin ve tesbit edilmiştir.
MADDE 6. —Kanunun tatbikatını tanzim makjadı ile ve âzami bir müddet kaydı- sureti ile tüaük
hazırlanmasında isabet görülmüştür.
Öeçici madde — Medeni Kanuna göre 4 Ekim 1926 tarihinden sonra kurulan (Tesis) Vakıfların
tescil kayıtlannun merkezî sicile intikali hükmü sevk edilmiştir.
7 - 8 - maddeler: Yürürlük ve yürütme maddeleridir.
Öeçici Komisyon
Başkanı
Ankara
1. Seçkin

öeçici Komisyon
Raşfcanvekili
Erzurum
T. Telli

Sözcü
Balıkesir
A. A. Bolak

Giresun
N. Erkmen

izmir
I. Gürsan
îmzada bulunaanadı

Çanakkale
R. Sezgin
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Tttrk Kanunu Medenisinin Birinci Kitabında yer alan ikinci babın üçüncü faslının değiştirilmesi
ve bu, fasla bâzı maddeler eklenmes) hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabında yer alan iltinei babın üçüncü faslmdaki 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 ner.maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A)

Kuruluş

. . , , / - Umumi olarak
Madde 73. — Vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir mamelekin belli bir gaye
ye devamlı olarak tahsisidir.
Kanuna, ahlâk ve âdaba aykırı bir gaye için vakıf kurulamaz.
'

/ / - Vakfın şekli

Madde 74. — Vakıf, resmî senetle veya vasiyet voliyle kurulur. Vakıf tüzel kişiliğini Vakıflar
G-enel Müdürlüğünde tutulan özel siciline tescil edilmekle kazanır. Keyfiyet Resmî Gazete ile ilân
olunur.
Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın ne tarz
da yapılacağı tüzükle belirtilir.
Tescil talebinin reddi halinde vâkıfın ikametgâhı asliye mahkemesine başvurulabilir.
Hazine vakıf sicillerinin tutulmasından doğan zararlardan sorumludur.
Bir vakfın tesciliyle birlikte vakfedilen mamelekin mülkiyeti vakfa intikal eder. Şu kadar ki,
gayrimenkullerde keyfiyet tapu siciline re'sen ve derhal tescil olunur.
/ / / - Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı
Madde 75. — Bağışlamada olduğu gibi, vakfedenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından, vâkfa
itiraz olunabilir.
B) I - Vakfın teşkili :
Madde 76. — Vakıf senedinde vakfın gayesi, vakfedilen mamelek idare uzuvları ve idare tjekli
gösterilir.
Yeter derecede gösterilmemiş olursa teftiş makamı bunları vakfa tamamlattırır. Vakfedenin
ölümü veya bu tamamlamayı yapamıyacak bir durumda bulunması halinde teftiş makamı noksan
ların ikmali için asliye mahkemesine müracaat eder.
Vakfı gayesine göre teşkil etmek mümkün olmazsa vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf se
nedinde aksine bir hüküm bulunmadıkça vakfedilmek istenilen mallar, mahkeme tarafından müm
kün mertebe gayece aynı olan diğer bir vakfa tahsis ve teslim olunur.
Bütün bu hususlarda yetkili mahkeme vakfın bulunduğu yer asliye mahkemesidir.
II - Mamelekin kâfi gelmeyişi :
Madde 77. — Vakfa tahsis edilen mamelek gayenin tahakkukuna yetmediği takdirde vakfeden
itiraz etmedikçe veya vakfiye senedinde aykırı bir hüküm bulunmadıkça, bu mamelek teftiş ma
kamı tarafından mümkün mertebe gayesi aynı olan diğer bir vakfa tahsis ve teslim olunur.
C) Teftiş :
Madde 78. — Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişine tabidir.
Teftiş makamı vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, mamelekin gayeye uy
gun tarzda sarf edilip edilmediğini kontrol eder.
Teftişin şekli, nasıl yapılacağı ve sonuçları tüzükle belirtilir.
M. Meelfci
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D) Değişiklik :
«. , : ; : . : .
:
.1.;- İdarenin değiştirilmesi :
•....••..::.:V
Madde 79. — Vakfın mallarının muhafaza ve gayesini devam'ettirmek için katı ihtiyaç bulundu
ğu halde yetkili asliye mahkemesi vakıf organının teklifi üzerine ve teftiş makamının yazılı mütalâ
asını aldıktan sonra, vakfın idare şeklinin .değiştirilmesine karar verebilir.
Yetkili asliye mahkemesi, teftiş makamının tüzükte gösterilen sebeplere dayanarak yapacağı tek
lif üzerine, idare organının yazılı mütalâasını alarak idare edenleri işten uzakİaştırabilir ve vakıf *
senedinde ayrı bir hüküm yoksa yenisinin seçilmesine karar verebilir.
I I - Gayenin değiştirilmesi :
Madde 80. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet veya şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa uymıyaeak derecede değişmiş olursa, idare organının talebi üzerine yetkili asliye mahkemesi teftiş ma
kamının yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın gayesini değiştirebilir.
Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve şartların' kaldırılması veya değiştirilmesi dahi aynı hüküm
lere tabidir.
E) Vakfın gelirleri, malî durumu, bağışıklık :
I - Vakfın gelirleri iktisap ve vakfın malî durumu :
Madde 81. — Vakfın gelirleri ile iktisap ve temellük edilen mal ve haklar, vakıf senedinde yazılı
mameleke ilâve edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.
Vakıf idaresi, her takvim yılı başındaki malî durumu münasip vasıta ile yayınlamaya vo özel
sicilline tescil ettirmeye mecburdur.
MADDE 2. — Türk Kanunu Medenisine 81 nci maddeden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
II - Vergi

bağışıklığı

Madde 81 — a) Gelirlerinin yüzde sekseni, nevi itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idareler
bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin ifasını gaye edinmek üzere tahsisen kurulduğu Bakanlar Kuru
lunca kabul edilen vakıfların kuruluşları, mal ve hakları, gelirleri, gelirlerinden yapılan her türlü
ödemeler, her türlü hare, resim ve vergiden bağışıktır.
111 - Zilyedlikle

iktisap

Madde 81. — b) Vakıfların malları üzerinde zilyedlik yoliyle iktisap hükümleri tatbik oluna
niaz.
F) Vakfın nihayete ermesi :
I - Kendiliğinden ve mahkeme kararı ile:
Madde 81. — c) Gayesinin gerçekleşmesi imkânsız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur.
Keyfiyet organı tarafından sicile tescil ettirilir.
Gayesi kanuna yahut genel ahlâka aykırı hale gelen vakıf hâkim tarafından dağıtılır,
II - Dâva hakkı :
Madde 81. — d) Vakfın dağıtılmasını teftiş makamı veya her alâkadar talebedebilir.
Dağıtılma, vakfın kaydının silinmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.
G) Terim değişikliği, intikal hükmü, tüzük:
I - Değiştirilen terim :
MADDE 3. — Türk Kanunu Medenisinde «Toais» olarak kullanılan terim yerine «Vakıf» deyimi
ikame edilmiştir.
II - Tesis kayıtlarının devri :
GEÇlCÎ MADDE — 4 EMm 1926 tarihinden sonra kurulmuş tesislere ait mahkemeler nezdindeki tescil kayıt, defter ve evrakı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde VakıfJar Genel Müdürlüğüne devredilir.
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III - Tüzük hazırlanması :
MADDE 4. — jBu kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere, yürürlüğe girişinden itibaren bir se
ne içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilgili bakanlıkların görüşü alınarak tüzük hazırlanır ve yü
rürlüğe konulur.
II) Yürürlüğe girme :
I - Yürürlük :
MADDE 5. — Bu kanun hükümleri yayımını takibeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe gi
rer.
II - Yürütecek makam :
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(EK 2)
ÜÇÜNCÜ FASIL
Vakıf
A)

Kuruluş

/ - Umumi olarak
Madde 73. — Vakıf, başlıbaşına mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malın hayır, din, ilim, güzel sa
nat ve spor gibi muayyen ve devamlı bir gayeye tahsisi ile kurulur.
II - Şekil
Madde 74. — Vakıf, resmî senetle yahut ölüme bağlı tasarrufla yapılır ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğündeki hususi sicilline tescil ile şahsiyet kazanır.
Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, nizamname ile
muayyendir.
III - İtiraz hakkı
Madde 75. — Vakfedenin mirasçıları ve alacaklıları vakfa mahkemede, bağışlamada olduğu gibi,
itiraz edebilirler.
B)

Teşkilât

Madde 76. — Vakıf senedinde, aşağıdaki hususların gösterilmesi lâzımdır.
1. Vakfedilen malın nev'i ve mahiyeti,
2. Vakfın gayesi,
3. Vakfın kimler tarafından ve ne suretle idare olunacağı.
Bunlar kâfi derecede gösterilmemiş olursa, teftiş makamınca vakfedene tamamlattırılır ve icabı ha
linde bu makamın müracaati üzerine mahkemece tamamlanır.
Gayenin tâyini veya vakfın gayesine göre teşkili mümkün olmazsa, vakfeden itiraz etmedikçe ve
ya vakıf senedinde aksine açık bir hüküm bulunmadıkça, vakfın malları, mahkeme tarafından mümkün
mertebe gayece aynı olan diğer bir vakfa tahsis ve teslim olunur.
Salahiyetli mahkeme, teftiş makamının bulunduğu yerin asliye mahkemesidir.
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C)

Teftiş

Madde 77. — Her vakfın, Vakıflar Umum Müdürlüğünün teftişine tabi olması, kanunun emri icâ
bıdır.
Teftiş makamı, vakfın mallarının gayesine uygun surette sarfına ve kulanılmasma nezaret eder.
Teftiş tarzı, nizamname ile muayyendir.
D)

Vakıfta değişiklik

I - Teşkilâtın değiştirilmesi
Madde 78. — Vakfın mallarını muhafaza veya gayesini idame için katı ihtiyaç varsa, teftiş ma
kamının teklifi üzerine salahiyetli asliye mahkemesi, ilgili vakıf idare heyetinin yazılı mütalâasını al
dıktan sonra, vakfın teşkilâtını veya vakfı idare edenleri değiştirebilir.
II - Gayenin değiştirilmesi
Madde 79. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet veya şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa uymıyacak derecede değişmiş olursa, teftiş makamının teklifi üzerine salahiyetli asliye mahkemesi ilgili
vakıf idare heyetinin yazılı mütalâasını aldıktan sonra, vakfın gayesini değiştirebilir.
Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve şartların kaldırılması veya değiştirilmesi dahi, aynı hüküm
lere tabidir.
E)

Dağılma

/ - Kanunla veya hâkim karariyU
Madde 80. — Gayesinin gerçekleşmesi imkânsız hale gelen vakıf, kendiliğinden dağılmış olur.
Gayesi, kanuna yahut umumi ahlâka aykırı hale gelen vakıf, hâkim tarafından dağıtılır.
/ / - Dâva hakkı ve kaydın silinmesi
Madde 81. — Vakfın dağıtılması, teftiş makamı veya alâkalılar tarafından istenilebilir. Alâkalıla
rın talebi halinde mahkeme teftiş makamının yazılı mütalâasını aldıktan sonra kararını verir.
Dağıtma ve dağılma hali, kaydın terkini için vakıf idare heyeti veya hâkim tarafından teftiş ma
damına tebliğ olunur,
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TEKLİPt

Yeniden kurulacak vakıflara ait Kanun
Kuruluş

..."

MADDE I; — Valkiî, İDâişİıbaşıııa mevcudiyeti! haiz olmak. üzere, muayyen bir malın belli ..vp-de
vamlı bir gayeye tahsisi ile kurulur.
Bir mamelekin bütünü ve tahakkuk etmiş her türlü.geliri ve iktisadi değeri olan haklar vakfedi
lebilir. Kanuna, ahlâk ve adaba aykırı bir «gaye için vakıf kurulamaz.
Şekü

.

...

- MADDE 2. ..--Vakıf,, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarruflarla kurulur ve Vakıflar Getrdi
Müdürlüğünde tutulan hususi siciline tescil ile hükmi şahsiyet kazanır. Keyfiyet Resmî Gazete ileilân olunur.
Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı -ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın ne suret
le yapılacağı tüzükle belirtilir.
VTescSV-'tâîe1)iMh¥^diy'naliiıcİej vâkıfın ikametgâhı asliye mahkemesine'başvurulabilir. "'
Hazine, tesis sicillerinin tutulmasından doğan zararlarda
•'...-'....'.'.
Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen malların mülkiyeti vakfa intikal" eder. Şu kadar ki
gayrimenkul lerd e keyfiyet tapu siciline • re'sen ve derhal tescil olunur.
Malların kâfi gelmeyip
MADDE 3. — Vakfa tahsis edilen mallar gayenin tahakkukuna kifayet etmediği takdirde;
vakfeden itiraz etmedikçe veya tesis senedinde aykırı bir hüküm bulunmadıkça, bu mallar teftiş
makam;.,tarafındaıi mümkün mertebe gayece aynı olan diğer bir vakfa tahsis ve teslim olunur.
Vakfın teşkili
MADDE 4. — Vakıf senedinde vakfın gayesi, vakfedilen mamelek, idare uzuvları ve idare şek
linin gösterilmedi yetâyini şarttır. . . .
Yeter, derecede gösterilmemiş, olursa teftiş makamı bunları vâkifâ tamamlattırır, vakfedeniıi
ölümü veya b^ı taınamlarti^yı'yapaımyaeak bir durumda bulunması halinde teftiş.makamı noksan
ların ikmali için mahkemeye müracaat eder. >
,
-Vakfı gayesine göre teşkil etmek mümkün olmazsa vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf senedin
de aksine bir hüküm bulunmadıkça vakfedilmek istenen mallar, mahkeme tarafından müminin mer
tebe gayece aynı olan diğer bir vakfa tahsis ve teslim olunur.
Bütün bu hususlarda yetkili mahkeme vakfın bulunduğu yerin asliye mahkemesidir.
Vakfa itiraz
MADDE 5. — Vakfedenin alacaklıları vakfa, bağışlamada olduğu gibi itiraz edebilirler.
Vakfın gelirinin % 20 si kendisine bırakılan mahfuz hisse sahipleri tenkis ve iptal dâvası
açamaz.
$u kadar ki mahfuz hisse sahiplerinin yukarıki fıkraya göre talebedebileceği meblâğ onların
sosyal .durumlarına uygun nafakadan aşağı ve bir yıl hesabı ile füru için 100 000 Tl. sı, karı için
200 000 Tl. sı, kardeşler için 50 000 Tl. sından yukarı olamaz.
Mahfuz hisseli mirasçılar, iştirak ettikleri miras mukavelesi ile kurulan vakfa karşı tenkis dâ
vası açamazlar.
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Teftiş ve neticeleri
MADDE 6. •'—- Vâkıflar, •" Viakiflar-Umum Müdürlüğünün teftişine-'tabidir.
senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
Teftişin şek!i," nasıl ••yapılacağı ve' neticeleri liiir tüzükle belirtilir.

Teftiş makamı vakıf

Vakıfta • değişiklik
MADDE 7. — Vakfın ınallarimn muhafaza veya gayesani devam ettirmek için kati ihtiyaç bu
lunduğu, halde yetkili asliye mahkemesi vakıf organının teklifi üzerine teftiş makamının yazüı mü
talâasını aldıktan sonra vakfın idare şeklini değiştirebilir.
Yetkili asliye .mahkemesi, teftiş makamının tüzükte, gösterilen sebeplere dayanarak- yapacağı
teklif üzerine, idare organlarının yazılı mütalâasını alarak idare edenleri işten uzaklaştırabilir ve
vakfiyede ayrı bir hüküm yok ise yenisinin seçilmesine karar verebilir.
Gayenin

değiştirilmesi

MADDE 8. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet veya şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa
uymıyaeak derecede değişmiş olursa, idare uzvunun teklifi üzerine yetkili asliye mahkemesi teftiş
makamının yazılı mütalâasını aldıktan sonra vakfın gayesini değiştirebilir.
Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve .şartların kaldırılması veya değiştirilmesi dahi aynı hü
kümlere tabidir.
Vakfın nihayete

ermesi

MADDE 9. — Gayesinin gerçekleşmesi imkânsız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur.
Keyfiyet idarecileri tarafından sicile tescil ettirilir.
Gayesi kanuna yahut umumi ahlâka aykırı hale gelen vakıf hâkim tarafından dağıtılır. Ve sicile
bildirilir.
Nihayete eren vakfın artan mevcudu, vakfiyede aksine bir hüküm yok ise, Türkiye Kızılay Ce
miyetine tevdi edilir.
Vakfın gelirleri ile iktisap ve vakfın malî

durumu

MADDE 1.0. — Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplarla temellük edilen mal ve haklar, vakfiyede ya
zılı mallara ilâve edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.
Vakıf İdaresi her takvim yılı başındaki malî durumu münasip vasıta ile neşretmeye ve sicilline tescil
ettirmeye mecburdur.
,/
Vergi muafiyeti
MADDE 11. — Gelirlerinin % 80 ini, nev'i itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idareler
bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin ifasını istihdaf etmek üzere tahsisen kurulduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen vakıfların kuruluşları, mal ve hakları, gelirleri, gelirlerinden yaptığı her'
türlü ödemeler bilcümle hare, resim ve vergilerden1 muaftır.
Vakfın

malları

MADDE 12. — Mahiyeten 11 nci maddenin şümulünde bulunduğu tesbit ve karara bağlanan
vakıfların mal ve haklanna karşı 8 neü şahıslar tarafından işlenen suçlarda, Devlet mallarına karşı
işlenen suçlara ilişkin hükümler uygulanıl-.
Vakıfların malları üzerinde zilyedlik voliyle iktisap hükümleri tatbik olunmaz.
M.-Meclisi••••: (;S. Sayısı : 918)
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Kaldırılan hükümler
MADDE 13. — Yemden kurulacak vakıflarda bu kanun hükümlerine aykın olan kanun hüküm
leri tatbik olunmaz.
Modeni Kanunun 73, 74, 75', 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 nci maddeleri yürürlükten kaldmlmıştır.
Yürütme
MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yürürlük
MADDE 15. — Bu kanun hükümleri yayımını takiheden. malî yıl başmdan. itibareu yürürlüğe
girer,
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GEÇlCt KOMİSYONUN KABUL BTTÎĞÎ METÎN
Yeniden kurulacak vakıflar hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Medeni Kanunun 1 nci ve kitabında yer alan 2 nei babın 3 ncü faslındaki 73, 74,
75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 81, 81/A ve 81/B maddeleri ve bu faslın tertibi ile madde numaralan
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, kaldırılmış ve bu fasla bâzı maddeler eklenmiştir.
A)

Kuruluş

I - Genel olarak
Madde 73. — Vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye tah
sisi ile kurulur. Bir mamelekin bütünü veya tahakkuk etmiş veya tahakkuk edeceği anlaşılan her türlü
geliri veya iktisadi değeri olan haklar vakfedilebilir.
II - Vakfın şekli
Madde 74. — Vakıf, resmî senetle veya vasiyet yoluyla kurulur ve vakfedenin ikametgâhı asliye
mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil hususunu Vakıflar
Oenel Müdürlüğündeki merkezi sicile kaydolunmak üzere re'sen bildirir.
Merkezi sicile kaydedilen vakıf, Resmî Gezete ile ilân edilir.
Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın muhtevası
ve ne suretle yapılacağı tüzük ile tâyin edilir.
Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder.
Mahkeme vakfedilen gayrimenkulun vakıf tüzel kişiliği adına tescilini re'sen ve derhal tapu idare
cine bildirir.
/ / / - Vakıf senedinin muhtevası
Madde 75. — Vakıf senedinde, vakfın gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edileli mallar ve haklar,
vakfın teşkilâtı, ikametgâhı ve ismi gösterilir.

IV * Mirasçûartn m alacdkltUnn dâm hakki
Madde 76. — Bağışlamada olduğu gibi vakfedenin,
itiraz olunabilir.
>
B)

mirasçıları ve alacaklıları tarafından vakfa

Vakfın teşkilâtı
I - Umumiyetle

Madde 77. — Vakfın bir idare uzvunun bulunması mecburidir. Vakfeden bundan başka lüzumlu
göreceği diğer uzuvları vakıf senedinde gösterebilir.
Vakıf senedinde vakfın uzuvları, idare sureti ve temsil tarzı kâfi derecede gösterilmemiş olur veya
sonradan bir imkânsızlık doğarsa teftiş makamı bunları vakfedene tamamlattırır. Vakfedenin ölü
mü veya bu tamamlamayı yapamıyacak bir durumda bulunması halinde, teftiş makamı noksanların
ikmali için düşüncesi ile birlikte mahkemeye müracaat eder.
Vakfı gayesine göre teşkil etmek mümkün olmadığı veya vakfa tahsis edilen mallar gayenin tahak
kukuna yetmediği takdirde, vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf senedinde aksine açık bir hüküm
bulunmadıkça; vakfedilmiş mallar mahkeme tarafından, teftiş makamının mütalâası alınarak, müm
kün mertebe gayece aynı olan bir vakfa tahsis olunur.
Bu hususlarda yetkili mahkeme, vakfedenin ikametgâhı asliye mahkemesidir.
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II - Müstahdem ve işçilere yardım vakıfları
Madde 77/A. — Ticaret Kanunumuzun (468 nci) maddesi gereğince kurulan müstahdem ve işçi
lere yardım vakıfları ayrıca aşağıdaki hükümlere tabidirler.
Vakfın uzuvları, faydalananlara tesisin teşkilâtı, faaliyeti ve malî durumu hakkında gerekli ma
lûmatı vermeye mecburdurlar.
Müstahdemler vakfa aidat ödedikleri takdirde, hiç olmazsa bu ödemeleri nisbetinde idareye iştirak
ederler. Mümkün olduğu nisbette personel arasından gösterilecek temsilcileri bizzat seçerler.
Müstahdemlerin tediyelerine tekabül ettiği nisbette, kaideten; vakfın mamelekinin istihdam edene
karşı bir alacaktan ibaret olması, halinde caizdir.
Faydalananlar vakfa aidat ödedikleri veya vakfı düzenliyen hükümler onlara edayı talep husu
sunda bir hak bahşettiği takdirde vakfın edalarını dâva yoliyle talebedebilirler.
C)

Teftiş

Madde 78. — Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişine tabidir.
Teftiş makamı, vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, vaikıf malların gayeye
uygun surette ve tarzda idare ve sarf edilip edilmediğini murakabe eder.
Teftişin tarzı ve sureti icrası, neticeleri ve bu kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın her
türlü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödiyecekleri teftiş ve murakabe masraflarına katılma payı tüzük
ile belli edilir.
D)

İdare ve gayede değişiklik

I - İdarenin değiştirilmesi
Madde 79. — Vakfın mallarının muhafaza veva gayesini devam ettirmek için kesin ihtiyaç bu
lunduğu halde yetkili asliye (mahkemesi, idare uzvunun teklifi üzerine, teftiş makamının yazılı dü
şüncesini aldıktan sonra vakfın idare şeklini değiştirebilir.
Yetkili asliye mahkemesi, teftiş makamının tüzük'e gösterilen sebeplere dayanarak yapacağı müra
caat üzerine duruşma yaparak idare edenleri işten uzaklaştırabilir ve vakfın senedinde ayrı bir hü
küm yaksa yenisini seçebilir. Müstahdemlere ve işlilere yardım, Yardım vakıflarında vakıf senedi
nin, faydailanajılarm vakıftan faydalanma şartlarına ve idareye iştiraklerine dair hükümlerinde yapı
lacak değişiklikler, vakıf senedinde bu hususta yetkili olduğu belirtilen uzvun kararı üzerine, teftiş
makamının yazılı düşüncesi alındıktan sonra asliye mahkemesi tarafından kararlaştırılır.
II - Gayenin değiştirilmesi
Madde 80. — Vakfın asıl gayesinin mahiyet veva şümulü vakfedenin arzusuna açıktan açığa uymryacak derecede değişmiş olursa yetkili asliye mahkemesi idare uzvunun veya teftiş
makamının
müracaatı üzerine duruşma yaparak vakfın gayesini değiştirebilir.
Gayeyi tehlikeye koyan mükellefiyet ve şartların kaldırılması veya değiştirilmesi de aynı hükme
talbidir.
E)

Vakfın gelirleri ile iktisap

Madde 81. — Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar veya hükmî tahsislerle temellük edilen mal ve
haklar, vakıf senedinde yazılı mallara ilâve edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bil
dirilir.
Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki malî durumu münasip vasıta ile neşretmeye ve
sicilline tescil ettirmeye mecburdur.
M; M e c l i s i ^
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F)

Vakfın nihayete ermesi

Madde 81. — A) Gayesinin tahakkuku imkânsız hale gelen valkıf kendiliğinden dağılmış olur.
Keyfiyet idare uzvu tarafından sicile tescil ettirilir.
Gayesi kanuna yahut umumi ahlâka aykırı hale gelen vakıf yetkili asliye mahkemesi tarafından,
teftiş makamının müracaatı üzerine taraflan çağırıp duruşma yapılarak kararla dağıtılır ve sicile
bildirilir.
ZilyedliMe
Madde 81. — B)
maz.

iktisap

Vakıfların malları üzerinde zilyedlik yolu ile iktisap hükümleri tatbik olun

Mahfuz hisse
MADDE 2. — Medeni Kanunun 453 ncü mad leşine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Kamu yara
rına yapılan hibelerde ve gelirlerinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına
bırakılarak kurulaeak vakıflarda mahfuz his<je, mirasçının içtimai durumuna uygun
nafakadan az
olmamak kaydı ile yukarda zikrolunan miktarların 1/3 ü kadardır.
Ancak vakfın gelirinin % 20 si kendisine bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar tenkis dâvası aça
mazlar.
Vakfın gelirinin % 20 sinin mahfuz hisseli mirasçılara bırakılması halinde yalnız onların da
mahfuz hisseli mirasçıları bu gelirden faydalanabiUrler; daha sonra gelen mahfuz hisseli mirasçılara
ancak, vakıf senedinde açık hüküm bulunmak şartiyle muavenet nafakası verilir.
Vakıf kelimesinin

ikamesi

MADDE 3. — Medenî Kanun, Ticaret Kanunu ve sair kanun ve mevzuatta (tesis) olarak kulla
nılan kelime yerine (vakıf) kelimesi ikame edilmiştir.
Vergi

bağışıklığı

MADDE 4. — Bakanlar Kurulunca, gelirlerinin en az % 80 ini, nevi itibariyle genel, özel ve kat
ma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini istih
daf etmek üzere tahsisan kurulacağı kabul edilen vakıflara, tahsis edilen miktar için, vergi muafi
yeti tanınabilir.
MADDE 5. —
A) -3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Bakanlar Kurulunca vergi mııafiveti tanınan vakıflar»
B) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 8 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
6. Safi kurum kazancından Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara sermayeye
iştirak nisbetinde ödenecek miktarlar.
C) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesinin 199 sayılı
Kanunla değişik 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7. Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçe 1 i idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köy
lere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan
vakıflara
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar
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toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde ikisini ve her halde yirmi bin lirayı aşan kısım hası
lattan indirilemez.
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden
mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet deleri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu
hükümleri dairesinde Takidir komisyonlarınca tösbit edilecek değeri esas 'alınır. (Ancak, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanıtlan vakıflara 20 OOÖ liralık hadde bakılmaksızın o yıla ait kurum
kazancının yüzde beşine kadar bağış ve yardım yapıilaibiİir.)
D) 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan son
ra tahsis olunan mallar.
•E) 18.2.1963 tarihli ve 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan va
kıflar,
F) 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı 2 sayılı tablonun V nci bölü
müne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
19. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muamelelerinde düzenlenen
her türlü kâğıtlar.
G) 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı fiarclar Kânununun 38 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir.
Balkanlar Kurulunca vergi^ muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara ya
pılacak bağışlamalar ıharca tabi tutulmaz.
H) 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Damga Vergisi Harçları Kanununun 59 ttcu maddesinin
(a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan va
kıfların iktisabedecekleri gayrimenkullerin ve diğer aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren iş
lemleriyle, bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisabedecekleri gayri
menkullerin ve sair aynî halkların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,
î) 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
I) Balkan'lar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait arazi ve ardalar'(Vakıf senedin
deki cihete tahsis edilmiş bulunmak şartiyle)
J) 14 , 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergim Kanununun 8 ncü maddesinin 5 nci va
8 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5. Umumi maarife, menafii umumiyeye hadim cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafi
yeti tanınan vakıflara ait binalar (Cemiyetlerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve vakıflarda
vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle)
8. Devlet veya maallî idarelerle veya menafii umumiyeye hadim veya hükümetçe musaddak ce
miyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından menafii umumiye için
vücuda getirilen bilûmum su bentleri, su setleri, suların yükselmesine karşı manialar, kanallaı,
bentler, cetveller, bataklıkları kurutma veya kurak yerleri sulama tesisleri, zürrın kendi- arazisi için
müştereken ve münferiden yapacakları her nevi su bentleri, sulama ve kurutma tesisatı (Ticaret kasdı
olmamak şartiyle)
K) 13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (E) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
E) Kamu menfaatine yararlı derneklerle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfa
lara makbuz karşılığında .bedelsiz bağış ve yardım şeklinde verilen maddeler.
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L) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
2. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Türk Medeni Kamunu gereğince kurulan vakıflara
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar
toplamının o yıla ait "kazancın % 2 sini ve her halde 10 000 lirayı aşan kısmı hasılattan indiril
mez. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil
eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul
Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tedbit edilecek değeri esas alınır. Balkanlar Ku
rulunca vergi' muafiyeti tanınan vakıflar için bu nisbet % 5 tir ve 10 000 Tl. haddi uygulan
maz.
M) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
2. Kamu faydasına yararlı dernekler, kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere
ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflara, konularına uygun olarak bağış yolu ilfe
gelen eşya ile bu kabîl vakıfların hayrî mevzularma uygun bir işte kullanılmak şartı ile ithal et
tikleri eşya (Balkanlar Kurulu kararı ile)
Tüzük

hazırlanması

MADDE 6. — Bu kanunun tatbikini düzenlemak için kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren
altı ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri almaraik
tüzük hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
Tesis kayıtlarının

devri

GEOÎ'Cİ MADDE — 4 Ekim 1926 tarihlinden sonra kurulmuş vakıflara ait mahkemeler nezdindefci tescil kayıt, defter ve evrakının sureti bu kamun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde
Vakıflar Genel Müdürlüğüme merkezî sicile kaydı için devredilir. Ve adı geçen Vakıflar hakkında
da bundan böyle bu kanun hükümleri tatbik Olunur.
Meriyet
MADDE 7. — Bu kanun hükümleri, yayımını müitaakıp yürürlüğe girer. 4 ncü ve 5 nci madde
ler hükümleri ise yayımını takilbeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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