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4. —• Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kanun teklif ve lâyihalarının 

sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
geler, kabul edildi. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müş
terek Enfranstrüktür Programı gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine müteda
ir Kanun, kabul edildi. 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka
nunun maddeleri üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka

nunun maddeleri üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra, 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka

nunun 12 nci ve mütaakıp maddelerinin talep 
üzerine Komisyona verilmesi kabul edildi. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 
yapılmış olan harcamalara ait 1949 Takvim yılı 
Bilançosunun kabulüne dair Kanunla; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1949 yılı; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1950 yılı; 

istanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı; 
istanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı; 
istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı; 

Sayfa 
Boyacıgiller'in, Ağaçlı Linyitleri işletme
sinin ne zaman açırp, niçin kapandığına 
ve işletmede yapılan yolsuzluklara dair 
sorusuna işletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'-
nın yazılı cevabı (6/1100) 221:225 

6. — Sunuklar ve telgraflar 225 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1947 yılı; 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1950 

yılı; 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Mü

dürlüğü 1949 yılı; 
Ankara Üniversitesi 1950 yılı Hesabı Katî 

kanunları kabul edildi. 
3780 sayılı Millî Korunma Kanununa gö

re yapılmış olan harcamalara ait 1950 takvim 
yılı Bilançosunun kabulüne dair Kanunla 

istanbul Üniversitesi 1947 yılı 
istanbul Üniversitesi 1948 yılı; 
istanbul Üniversitesi 1949 yılı 
Orman Umum Müdürlüğü 1950 yılı Hesabı 

Katî kanunları kabul edildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Ara

lık ve 1953 yılı Ocak ve Şubat ayları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 yılı , 

Mart - Mayıs ayları hesabı hakkındaki Meclis 
Hesaplarını inceleme komisyonları raporları 
okunarak bilgi edinildi. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair Kanun kabul edildi. 

3 . VI I . 1953 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verilda. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. Kurbanoğlu ö. Mart 

Kâtlip 
Bolu Mebusu 

t. Gülez 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 

1. — Mahmudiye ve Çifteler adîyle yeniden 
iki kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/632) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına). 

Raporlar 

2. — Giresun Mebusu Mazhar Şener ve altı 
arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Rize Mebusu İzzet Akçal ve beş arkadaşının, Çay 
Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/482, 489) (Gün
deme) . 

3. — Millî Eğitim Vekâleti Kuruluş Kadro-
lariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 

(Tam yoklama, yapıldı) 
REİS — Birleşimi açıyorum efendim. Gün

demle alâkalı bir takrir var, okunacaktır : 
Yüksek Reisliğe 

Bugün gündemde mevcut kanun tasarı ve 
tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu 

1. — Osmanlı Bankası ile yapılan Mukavele
nin onanması hakkında kanun lâyihası ve Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (1/492) [1] 

RElS — Yine gündemle alâkalı bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

[1] 216 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/623) (Gündeme). 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 20 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/619) (Gündeme). 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/600) (Gündeme). 

REİS — Takriri reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Haklarında ivedilik kararı verilen işlerden 
Köy Kanunu, Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Ateşli Silâhlarla Bı
çaklar hakkındaki kanun tasarılarının bâzı 
maddeleri komisyonlardan gelmemiştir. Onları 
geçiyoruz. 

Yüksek Riyasete 

Gündemin 30 ncu maddesinde bulunan, Os
manlı Bankası ile yapılan mukavelenin onan
ması hakkında kanun lâyihasının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,18 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Elâzığ) 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 165 — 
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REÎS — Gündemin otuzuncu maddesinin I 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Hükümet ta
rafından teklif edilmektedir. Oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Efendim, lüt

fen sayın Maliye Vekili izahat versinler; bu 
mukavelenin temdidine neden ihtiyaç hâsıl ol
muştur? Zannederim ki bundan evvelki iktida
rın son aylarında yapılmış bir mukavele vardı. 
O mukavele ne şekilde yapılmıştır, niçin bu şek
le dökülmüştür ve niçin ayrı bir mukavele tan
zim edilmiştir? Osmanlı Bankasının diğer ec
nebi sermayelere nazaran hususiyeti nedir, ni
çin bütün ecnebi bankalara aynı müsaade ve
rilmiyor da bunu Osmanlı Bankasına hasrü 
tahsis ediyoruz? Nihayet, Osmanlı Bankasını 
kurmakta ve işlemekte bulunan şirketin esâs 
sermayesinin mahiyet ve milliyeti nedir? Han
gi gruplardan teşekkül etmiştir? Kırım Muha
rebesinden sonra kurulmuş olan bu teşekkül 
bugüne kadar ne gibi safhalar geçirmiştir? 
Yüksek Meclisi tenvir etmesini rica ederim. 

REÎS — Maliye Vekili; buyuun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Ekişehir) — Muhterem arkadaşıma bu suali 
sordukları için teşekkür ederim. Çünkü halen 
huzurunuza gelmiş bulunan kanun tasarısının 
mahiyeti hakkında Yüksek Meclisinize izahat 
vermek imkânını bendenize bahşettiler. 

Yüksek tasvibinizle yürürlüğe girecek olan 
bu mukaveleyi 11 Haziran 1952 tarihinde imza
ladık. Tasarımız, 7 maddeden ibaret bir metinle 
personel hakkında teati edilen bir mektubu ihti
va etmektedir. Cümlesinin meriyet müddeti tas
dik tarihinden başlamak üzere 1073 senesinde so
na erecektir. 
«• Alâkalı encümenler tarafından her maddesi 
büyük bir Rikkat ve titizlikle incelenmiş olan bu I 
tasarımızın hükümleri hakkında yüksek müsaa-
denizle ben de bâzı mukayeseli izahlarda buluna
cağım. Mâruzâtımı pek eski bir maziye rücu ede- • 
rek yapacağım için Yüksek Heyetinizden peşinen j 
özür dilerim. 

Bu banka, malûmunuz olduğu veçhile, pek 
güç malî şartlar içinde bulunduğumuz bir dev- ı 

1953 0 : 1 
rede ortaya çıkarak faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. 

Bidayette Ottoman Bank unvaniyle bir İn
giliz şirketi olarak işe başlamış ve 1863 yılında 
bir fermanla mühim imtiyazlar verilmek sure
tiyle bir Devlet bankası halini almıştır. Banka
nın imtiyaz müddeti bu fermanla 30 sene olarak 
kabul edilmişse de 1875 yilmda tanzim edilen 
mukavele mucibince bu müddet, 20 sene daha 
uzatılarak 50 seneye iblâğ edilmiştir. Banka, yi
ne bu mukavele ile veznedarlık vazifesini pek ge
niş mikyasta" aşan salâhiyetlerle teçhiz edilmiş, 
Devlet bütçesinin tanzim ve tatbiki hususlarına 
iştirak ettirilmiştir. 

Osmanlı idaresinin ilgasına kadar, Devletle 
münasebeti bu neviden imtiyazlarla yürütülmüş 
olan Osmanlı Bankasiyle Cumhuriyet devrinde 
de iki mukavele yapılmıştır. Bunlardan birincisi 
22 Nisan 1341 tarihli ve 643 sayılı Kanunla tas
dik edilmiş, diğeri ise halen yürürlükte bulunan 
2292 sayılı Kanunun mevzuunu teşkil etmiştir. 

1933 senesinden beri tatbik edilmekte olan 
bugünkü mer'i kanuna ve mukaveleye göre ban
kaya tanınmış olan imtiyaz ve menfaatler üze
rinde biraz durmak isterim. Ancak bu izahları 
aydınlatma bakımından arzını faydalı gördüğüm 
şu noktaları da ifade edeyim. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere, 
Osmanlı Bankası İngiliz ve Fransız sermayesi ile 
kurulmuştur. İkametgâh ve merkezi, statüsün? 
nazaran istanbul'da olup bir anonim şirket halin
de teşekkül etmiştir. 

Türkiye'de bir Umum Müdürlük ve 7 âza
sından 3 ü Hükümetin göstereceği 6 namzet ara
sından bankaca seçilen bir idare meclisi mevcut
tur. Bu Umum Müdürlük bankanın Türkiye 'deki 
muamelâtını tedvir eder, idare meclisi de ko
mitanın verdiği mahdut salâhiyetlerle daha zi
yade farazi bir hüviyet taşır. Bankanın bütün 
faaliyet ve muamelâtının mihrakı Londra'da 
toplanan umumi heyette ve bu umumi heyetin 
verdiği geniş yetkilerle hareket eden komite ve 
tâli komitededir. 

Türkiye Hükümeti, bankanın muamelâtına 
müdahale etmez. Ancak bir yüksek komiser ka
nun ve mukavele ile kabul edilmiş olan'hususa -
tın yerine getirilip getirilmediğini, murakabe 
eder. 

1933 kanun ve mukavelesi ile bankaya bah
şedilen en mühim imtiyaz, müessesenin kanuu ve 
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nizamlarımız ahkâmına, bu ahkâm, mukavele I 
münderecatı ve banka sitatüsünde tarif edilen 
hususi tarzı teşekkül ile tehalüf etmedikçe tev-
fikı hareket edeceği hakkındaki hükümdür. 

Kanunlarımızın tamamiyeti prensibine ge
niş bir istisna sahası kabul eden bu hüküm 
vaz 'edildikten sonra banka lehine : 

1. Bankmotlarmm mecburi tedavül vasfını 
haiz olması; 

2. Türkiye'ye mahsus bir milyon îngiliz 
liralık sermayenin 3,5 milyon Türk lirasına 
muadil kısmının Türk parasına çevrilmesi; 

3 Kazanç Vergisi hariç, bilûmum Devlet 
vergi ve resimlerinden muaf tutulması; 

4. Millî bankalara bahşedilmiş veya edile
cek her türlü menfaatlerden müstefit olması; 

5. Banka nezdindeki kontrolün bir Hükü
met komiseri vasıtasiyle yapılması; 

6. Bankanın Hükümetten alacağı olan me-
baliğin kanun ve nizamlar ahkâmı mucibince ta
lep edilebilecek teminat mukabilinde kabul edil
mesi ; 

Gibi muafiyet ve imtiyazlarda tesis ve idame 
edilmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin meriyet 
müddeti 2292 sayılı Kanun gereğince, 1952 se
nesi Mart ayında nihayete ermekte ve yine mu
kavelenin bu hükmü mucibince inkıza tarihinde 
Hükümetçe anlaşmanın temdidi arzu edilmediği I 
takdirde keyfiyetin iki sene evvel bankaya bil
dirilmesi lâzımgelmektedir. I 

Maliye Vekâleti 1950 senesi Şubat ayında I 
Osmanlı Bankasına mevcut mukavelenin tecdit I 
edilmesinin prensip itibariyle uygun görüldü
ğünü ve gerekli müzakerelere başlanmak üzere I 
salahiyetli temsilcilerinin gönderilmesini bildir- I 
mistir. I 

Bu işar ve davet üzerine başlıyan görüş»)e I 
ler 7 . IV . 1950 tarihinde Büyük Millet MeelUı I 
tarafından tasdiki mütaakıp yürürlüğe konula I 
cak bir anlaşmaya müncer olmuştur. I 

Ancak bu anlaşma da maruzatımın başında I 
belirttiğim mer'i kanunlarımızın tamamiyetini I 
muhil vaziyetler ihdas edecek bir statü mafıız!- I 
yeti esasını kabul etmiş bulunmakta idi. Hü' I 
kümetiniz bilhassa bu bakımdan işi tekrar ele I 
almayı vazife bilmiş ve banka ile icabeden te- I 
mas ve müzakerelerden sonı*a bugün huzurunuza I 
getirilmiş olan 11 Haziran 1952 tarihli Mukn- I 
veleyi imzalamış bulunmaktadır. Bu mukavele I 
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mucibince, Osmanlı Bankası yabancı memleket 
lerde teşekkül etmiş olup Türkiye'de şube aç
mak suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi 
bilcümle Türk mevzuatına tâbi tutulmaktadır. 

Bankanın, teşekkül ve idare tarzı ve serma
yesi bakımından durumuna tamamen uygun olan 
bu formül, 1863 senesinden beri ilk defa olmak 
üzere mukavelede yer almış bulunmaktadır. Bu 
hükmün, kanunlarımızın tamamiyetini, aynı mev
zuda çalışan müesseseler arasında eşitliği tesbit 
ve tesis bakımından ifade ettiği ehemmiyeti yük 
sek takdirlerine arzederim. 

Bu mukavele ile Osmanlı Bankasının asırlık 
imtiyaz ve muafiyetleri tarihe karışmış olacağın
dan bu müessese de badema memleketimizde çalı
şan diğer müesseseler gibi normal bir hukuki re 
jim içine girmiş bulacaktır. 

Filhakika mevzuatımız ve hususiyle Bankalar 
Kanunu mezkûr banka hakkında da tatbik olu
nacak . 

— Türkiye 'deki kazançları her türlü vergi ve 
resme tâbi tutulacak; 

— Murakabesi hususi bîr Hükümet komiseri 
marifetiyle yapılmıyaeak; 

— Türk parasına çevrilmiş sermayesi .kanun
larım izm gerektirdiği miktara iblağ olunacak; 

— ve kanuni ihtiyatları diğer bankalar gibi 
tesis edilecektir. 

Maruzatımın bu noktasında tabiî olarak ha
tıra gelebilecek bir suali de cevaplandırmak iste
rim. 

Osmanlı Bankası, bundan sonra mevzuatımı-
zr\ tâbi olarak idamei faaliyet edeceğine göre ken
disiyle bir mukavele akdine neden lüzum görül
müştür? Bu nokta, tasarımız üzerinde çok faydalı 
incelemeler yapmış olan alâkalı encümenleri d<* 
bihakkın meşgul etmiş bulunmaktadır. Ancak, 
mâruzâtımın başında, bankanın kuruluş şekline 
mütaallik olarak arzettîğim bir noktayı burada 
müsaadenizle hatırlatmak mecburiyetindeyim. 
Osmanlı Bankası, faaliyetini tanzim eden esaslı 
organlar hariçte olmakla beraber, bidayeti tees 
hüsünden beri, merkez ve ikametgâh olarak is
tanbul'u seçmiş bulunmaktadır. İkametgâhın 
memleketimizde olması ise Kuramlar Vergisi Ka
nunumuz muvacehesinde bankanın memleketimiz 
dışındaki faaliyetlerinden elde edeceği kazançla
rın da memleketimizde vergiye tâbi tutulmasını 
intaç etmektedir. 

Görülüyor ki, mücerret, ikametgâhın mem-

— 167 — 
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leketimizde olması mevcut kanuni hükümler kar
şısında bir mükellefiyet durumu ihdas etmekte 
ve bunu gidermek için ya Kurumlar Vergisi Ka
nununa bu bankaya münhasır bir istisna hükmü 
koymak veya ayrı bir metinle mükellefiyeti ön
lemek zarureti hâsıl olmaktadır. 

Hükümetiniz bir ana vergi kanununda istis
na şeklini derpiş etmektense ayrı bir hüküm sev 
kını' müreccah görmüş ve bugün huzurunuza ge
tirilen metin başlıca bu düşüncenin mahsulü ol
muştur. 

'Bu noktada yine denilebilir ki, kanunumuz
da bir tadil ile İstisna yaratmaktan veya hükü
metin tercih ettiği ve getirdiği bu metin gibi 

"ayrı bir mukavele yapmaktansa bankanın ika
metgâhını memleketimizden harice nakil etmesi 
daha basit ve pratik bir şekil olmaz mıydı? 

Batnka ile müzakereler başlamadan evvel bu 
şekil üzerinde de vekâletimizce uzun müddet du
rulmuş, düşünülmüş fakat muvafık görülmemiş
tir. 

Bu kanaatimizin Yüksek Heyetinizin temayül 
ve drelktiflerine de uygun olduğunu zannetmek
teyim. 

Memleketimize ecnebi sermayesi celbi için 
hükümetinizin ne kadar gayret sarfettiği yüksek 
(malûmlarıdır. Bu gayretlerin semere vermesi, 
yurdumuza yeniden gelecek olan sermayelere 
suhulet ve emniyet teminine mütevakkıf olduğu 
kadar memleketimizde öteden beri çalışmakta 
olanların da müesses ve müktesep durumlaTinı 
değiştirmeımıeye vabestedir. 

Osmanlı Bankası ikametgââhının, statüsünün 
bir hususiyeti olarak, yüz yıla yakın, bir zaman
dan beri memleketimizde bulunduğunu arzetmiş-
tim. Hükümetiniz bu defa bankayı ya ikametgâ
hını harice naklet veya hariçteki kazançlarının-
da vergisini memleketimizde öde; şeklinde bir 
çıkmaz karşısında bırakmak gibi bir teklif ve 
talebi demin arzettiğim esaslara uygun görme
miş ve mevcut mukavelenin inkızası dolayısiyle, 
bankadan bu şekilde bir karar almasını iste
mekte haksız olmasak dahi bilhassa hariçteki 
yapacağı menfi tesirler bakımından bunu muva
fık görmemiştir. Yine bu mülâhazalarla banka
nın teminat mektubu vermek mevzuunda millî 
bankalara kiyaseti tasdik edegelmekte olduğu 
şekli ipka etmiş bulunuyoruz. Bu arada faydalı 
gördüğümüz bâzı hususlar da mukaveleye derce-
dümiş bulunmaktadır, Türk memurları sayısı-
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nın Türkiye'deki merkez ve şubelerde müstah
dem memurlar sayı ve maaşları miktarının 
% 60 tan % 80 e çıkarılması iki milyon sterlin
lik karşılıksız ve ehven faizli bir cari hesap kre
disi açılması bu cümledendir. Sözlerime son ver
meden evvel bu mukavelenin doksan seneden beri 
devam eden imtiyazlar ve muafiyetler rejimine 
nihayet veren ve bu hedefi ecnebi sermayesi 
hakkındaki direktiflerinizden inhiraf etmeksizin 
temin eden bir anlaşma olduğunu arz ederim. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın Maliye 

Bakanımızın hatibane beyanlarından sonra lüt
fettiğiniz alkışlara rağmen konuşmak zarure-
tindeyim ve garip bir hâdise olarak da kay
detmek isterim ki, biz Osmanlı Bankası Muka
velesinin tecdidinin, bu Mecliste alkışları ica-
bettirecek kadar heyecanlı safhalar gösterebi
leceğini de bir hayli garipsemiş bulunuyorum. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Heye
canlı olduğundan değil, tatmin edici izahat 
verdiğinden... 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Şu halde arzet-
meliyim ki, bu bankanın dede Devlet olan Os
manlı Devletine büyük faydaları ve hizmetleri 
olmuştur. Ancak bu faydalar ve hizmetler, yük
sek faizle müşkül zamanlarda para ikraz eden 
bir banker hizmetidir; bir banka hizmeti de
ğildir. Yakın tarihimiz karıştırılacak olursa 
bilhassa Kırım Harbinden sonra düştüğümüz 
acıklı malî durumda bu bankadan büyük yar-

i dımlar görmüşüzdür. Fakat gördüğümüz yar
dımlar Devletimize yüksek faizle para veren, 
sıkıştıkça ağır şartlar ileri süren, türlü tahvil-

| 1er ve banknotlar süren bir banker zihniyeti ile 
yapılmış olan işlerdir. 

Sayın Maliye Bakanının temas etmesini de 
çok arzu ederdim, Meşrutiyet inkılâbımızdan 
sonra? milletimiz Osmanlı İmparatorluğunun 
bilhassa istibdat devrinin kâbusundan kurtul
duktan sonra, büyük bir ıslahata girişmek is
temiş, o vakit de karşısına ağır malî müşkü
lât çıkmıştır. Düyunu Umumiye bir yandan, 
ağır faizli borçlar öte yandan, ağır faizli avans
lar beri yandan. Bu sırada 19 ncu asrın kapita
list zihniyetine uygun olarak çalışan Osmanlı 
Bankası, Hükümetimizin karşısına çıkmıştır. 
O vakte ait zabıtlar da yuıkarda mahfuzdur. 
Bunların içinde 500 bin lira almak için, diğer 

I masraflar hariç, yüzde 6, yüzde 7 gibi zam a-
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ftlaa göre çok! ağır faizler tediyesi zarureti hâ
sıl olmuştur. Hattâ bâzan bu banka Hükümeti
mize kargı öyle durumlar vücuda getirmiştir 
ki, ancak benden para alabilirsiniz, şu kadara 
kadar para alabilirsiniz, benden başkasından 
istikrazda bulunamazsınız gibi, bir ecnebi Hü
kümetin dahiı tabiine serdedemiyeceği hüküm
leri eerdetmiştir. Bu acıklı raporlar da bizzat 
sadrazamların imzası ile yukarda mahfuz bu
lunmaktadır. Bankanın Cumhuriyet devrinde 
yaptığı iki mukaveleden bir tanesi, bilhassa 
1930 dünya buhranında memleketimizin de düş
tüğü elim buhran netieesindedir. O kadar ki 
hu Mecliste ağır, buhranli günler yaşanmış, 
Buhran ve Muvazene vergileri çıkarılmıştır. 
Memurların maaşları % 25 tenzil edilmiş, Cum
huriyet kritik günler geçirmiş, millî parayı ko
rumak ve sırf uzun vadeli, yüksek faizli para 
bulabilmek için en buhranlı zamanlarda 1933 
Mukavelesi yapılmıştır, Aynı banka mukavele 
sona erdikten sonra 1950 de Maliye Vekilinin 
pek sarahatle açıklamadığı, komisyonda sarahatle 
«inAaşıidığı üzere ikan/unda yaızıiı olmıyaiü yol ve 
suretlerle maliyemize nüfuz ederek mukavele
nin yeniden tecdidini bize istetmiş ve muvaffak 
olmuştur. . 

Arkadaşlar, mazide dedelerimize, ağır şart
larla da olsa, müşkül zamanlarda hizmet eden 
bankalara diyeceğimiz yoktur. Asrımızda, 20 
nei acarda bugün memleketimize girmesini 
beklediğimiz ecnebi sermaye 19 ncu asır kapita-
lizması zihniyeti ille alâkalı değildir. Amerika 
başta olmak şartiyle neo - kapitalizmaya hür-
metikânz. Bu yendi zihnâyetli sermayenin memleket 
timize gelmesi, bizimle beraber çalışması, bizi 
kalkındırması, bizden para kazanması ve o pa
rayı <kendi memleketine götürmesi, bu işte ne 
kadar istikrarlı mevzuat lâzımgelirse verilmesi 
bizim de isteğimizdir. Bu zihniyete daima ta
raftar kalacağız. 19 ncu asır kapitalizma zih
niyeti ile bize gelmiş, ikraz ve inhisarcılık teh
didi altında bulundurmuş olan bu müesseseye 
karşı hâlâ vefakârlık gösterilmesine, onun mük
tesep hakkı mevcut imiş gibi bu mukavele im
tiyazının idamesine lüzum görmemekteyiz. Bu 
yeni mukavelede Hükümetin tam iki milyon in
giliz Mrasmı İngiliz Devlet Bankası faizine % 1 
ilâvesiyle elde edeceği bir istikraz kozu var. 
Yani Allah muhtaç etmesin, Hükümet muhtaç 
kalresa bu müesseseden bu şartlar altında istik-
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j raz yapacaktır. Bir taraftan istihsali artırır

ken; Başbakanımız; Büyüklerimiz yurt içinde 
paramızın bu kadar arttığını, kıymetlendiğini, 
istikbaldeki gelirlerin şu kadar milyarı aşaca
ğını söyleyip dururken, bütçeler beş milyara 
varacak deyip övünürken yani borç paraya ih
tiyacımız olmadığından bahsederken bir taraf
tan ne olur olmaz bir kenarda bulunsun kabilin
den, sabıkası olan bir imtiyazı bir az hafifle
terek getirmekle kavil ile fiil arasındaki bu 
derin tezada dikkatinizi çekerim. Onun için 
biz küçük bir muhalefet grupu olarak bu ban
kanın mazideki hizmetleri üzerinde fazlaca 
durmıyarak, yalnız dedelerimize yaptıkları hiz
metlerden dolayı teşekkür ederken artık to-
runlariyle bu gibi malî meselelerden vaz geçme
lerini de temenni ederiz. Yüksek Meclisin de 
bu gibi müesseselere yüksek faizler ödemiş de
delerin torunları olarak artık bu bangerlerle alâ
kayı kesmesini rica ederiz. Ancak kabul edip 

I etmemek sizin yedi iktidarmızdadır. 
Bu arada şunu da arzedelim ki, bu banka

nın sermayesi hakkındaki sualimiz cevapsız 
kalmıştır. İngiltere'de, Fransa'da şurada bu
rada muhtelif gruplar olduğu söylenmektedir. 
Bunun Maliye Vekilinin bilhassa açıklamasını 
arz ve rica etmiştik. 

Şu garibeyi beraber zikretmek isteriz ki, bu 
I yabancı şirket doğrudan doğruya Osmanlı Ban

kası namı altında bir mukaveleye merbut ola-
I rak çalışmaktadır. Şirketin hayatı bizim mu-
I kavelelerimizle mahdut bulunmaktadır. Eğer 
I mukaveleleri biz tasdik edersek bu şirket çalış

malarına devam edecek, tasdik etmezsek faali
yetine son verecektir; Kendisinin müstakil bir 
hüviyeti yoktur. Böyle bir garip ve acip malî t 

I müessesenin hangi tip memleketlerde, hangi 
I iktisadi bünyedeki ülkelerde faaliyet gösterdi

ğini sizlere hatırlatmak isterim. Biz, küçük bir 
I muhalefet grupu olarak bu tasarıya muhalifiz 

ve tarihimizden gelen acıklı tecrübelere daya
narak bu tasarıyı reddedeceğiz. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Efendim, Büt-
I çe Komisyonu namına bendeniz bu kanunu 
I raporte etmek vazifesini almıştım. Komisyon-
I da bu mukavelenin yapılmasına muhalefet eden 
I arkadaşlarınızdan biriyim. Bu itibarla raportör-
I lükten af olunmamı Riyasetten rica ettim. Ben

denize göre Hükümetin gerekçesinde bu ban-
| ka ile bir devlet imişcesine yapılan mukavele-
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nin kâfi esbabı mucibesi bulunmamaktadır. Hü
kümet Osmanlı Bankası ile, sanki Osmanlı Ban
kası bir devlet imişcesine, niçin bu mukavele
yi yapmıştır! Buna bendenizin aklı ermemiş
tir. Osmanlı Bankasının 1863 tarihinde devlet 
bankası vazifesiyle mükellef tutularak yahut 
böyle bir vazife kendisine verilerek yapılan 
mukavele ve verilen imtiyazlar belki o zaman
ki malî müzayakaları yüzünden devletin siyasi 
durumu itibariyle buna mecburiyet vardı. Onu 
takip eden zamanlarda tecdit edilen imtiyaz 
mukavelelerde devlet için mecburi sebeplere is
tinat etmekte idi. Bütün bu esbabı mucibeleri 
bendeniz zamanın şartları icabı olarak kabul 
ediyorum. Hattâ 1933 Mukavelesinin dahi, o za
manın hal ve şartları içinde, kâfi sebeplere da
yandığını kabul ediyorum. Fakat, 1952 senesin
de Türkiye iktisaden gelişmektedir. Bütçesi 
2 milyarı aşmış ve millî bankalardaki mevduat 
iki milyarı bulmuş ve gün geçtikçe artma isti
dadını göstermekte bulunmuştur. 

Bütün bunlar karşısında Osmanlı Banka-
siyle niçin bir mukavele yapılmaktadır? Hü
kümet esbabı mucibesi bunu kâfi ve ıknakâr bir 
şekilde belirt enlemektedir. Hükümet bir imtiyaz 
verilmediğinden, eskisine nazaran bankanın 
bir imtiyazı kalmadığından, Türk memur ade
dinin yüzde seksene çıkarıldığından, bankanın 
iki milyon sterlinlik bir kredi açacağından 
bahsetmektedir. Eğer bunlar bir esbabı muci
be ise teker teker münakaşasını yapmak müm
kündür. Maalesef notlarımı ve dosyamı yanı
ma almadım, bugün ruznamede ahzı mevki et
mesi benim için bir sürpriz teşkil etti. Bu iti
barla hafızamın bana muaveneti kadar düşün
düklerimi arza çalışacağım. 

İki milyon sterlinlik bir istikraz kabiliyeti 
veyahut bir kredi imkânı aceba devletin bugün
kü malî itibarı, iktisadi kalkınması muvacehe
sinde tatminkâr bir miktar mıdır? Onu gözden 
geçirmek icabeder. 1933 Mukavelesine nazaran 
mukayese yapmak icabettiği takdirde 1933 Mu
kavelesinde, aklımda kaldığına göre, Hükü
mete açılan kredi 1 250 000 sterlin idi, ayrıca 
devlete Türk lirası üzerinden iki milyon radde
sinde sekiz sene vadeli kredi açmakta ve bir de 
Sümerbanka bir milyon lira kredi açmakta idi. 
Bütün bu kredilerin baliğini hesap edecek olur
sak bugünkü şartlar dairesinde ve Devletin iti-
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I barı muvacehesinde hiçbir şey ifade etmediğini 

tesbit etmek mümkündür. 
Osmanlı Bankasının takip ettiği son derece 

muhafazakâr siyaset yüzünden, Türkiye'ye gere
ği kadar itimat etmemesi yüzünden bankacılık 
muamelesi gelişememiştir. Ve bu siyaseti yüzün
dendir ki Türk millî bankacılığı hamdolsun in
kişaf etmek fırsatını elde etmiştir. Eğer Osmanlı 
Bankası bu imtiyazına, ve itibarına müstenit bir 
bankacılık siyaseti takip etmiş olsa idi bugünkü 
millî bankacılığımız bu derece bir inkişafa maz-
har olamazdı. 

Bu demek değildir ki Osmanlı Bankası bun
dan sonraki devre zarfında geniş bir politika ta
kip etmiyecektir. Osmanlı Bankasının istihdaf 
ettiği gaye geniş bir bankacılık politikası olsa 
idi inkişaf etmekte olan millî bankacılığımız üze
rinde bir noktai istifhamın mevcut olması müm
kündü. 

Osmanlı Bankası şimdiye kadar Türk unsu
runa lâyık olduğu ehemmiyeti vermemiş, ona 
kıymet vermemiş, en fenası ona itimat etmemiş
tir. Hiçbir şubede, hiçbir şehirde müstakil bir 
Türk müdür bulamazsınız, göremezsiniz, yanın
da mutlaka ecnebi bir unsurun kendisini mura
kabe eder durumda, ondan daha çok salâhiyet 
mevkiinde bulunduğunu görürsünüz. 

Bundan sonra Osmanlı Bankası, Hükümetle 
yapılan mukaveleye nazaran gerek kadro, gerek 
aded ve maaş itibariyle % 80 Türk unsuru kul
lanacağını vait etmektedir. Bu bize cazip gibi 
görünebilir. Arzettiğim gibi bu banka Türk un
suruna kıymet vermediği için dilediği derecede 
ve nispette inkişaf edememiştir. Fakat kullandı
ğı % 20 ecnebi memur daima Türk unsurunu 
murakabe edecektir. Ve onların memleketin ik
tisadiyatına uygun ve millî hislerinden mülhem 
tatbikat ve çalışmaları pek az bir serbestiye ma
ruz kalacaktır. Mazideki misallere bakarak bun
dan böyle bir tereddüt izhar edersem beni ma
zur görmenizi rica ederim. Osmanlı Bankasına 
hiçbir imtiyaz verilmediği ve farklı bir mua
meleye bu mukavelede tâbi tutulmadığı Hükü
met gerekçesinde iddia olunmaktadır. Fakat 
bendenize nazaran üç farklı cihet mevcuttur : 

1. Millî bankalara verilen teminat mektup
larındaki imkân ecnebi bankalardan farklı ola
rak bu bankaya verilmektedir. 

Osmanlı Bankasının merkezi idaresi Türkiye'-
j de olmasına rağmen bu banka kendi statüsün* 
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de hiçbir değişiklik külfeti ihtiyar etmeden 
Türkiye Devleti bunu kabul etmektedir. Biz gün
lerce bu bankanın mukavelesi üzerinde kıymetli 
zamanlarımızı bu suretle bu bankanın mukave
lesine tahsis etmek mecburiyetini duymaktayız. 
Osmanlı Bankası merkezi idaresi Türkiye'de 
olacak,' fakat hariçteki kazançları vergiye tâ
bi olmıyacaktır. îşte farklı gördüğüm cihetler
den bir tanesi budur. 

Bu belki mantıki ve âdil bir düşünce ola
bilir, hariçteki kazançlarından Türkiye'de ver
giye tâbi tutulmıyacak. Fakat o halde Türk 
kanunlarına tâbi diğer ecnebi bankaların tâbi 
olduğu mevzuata tâbi olsun, bunu da yapmıyor. 
Çünkü statüsünü tadil etmek Osmanlı Bankası 
için bir külfet teşkil edecek. Ve onun için Tür
kiye Hükümeti ile karşı karşıya gelsin, bir mu
kavele yapsın, biz de burada bu mukavelenin 
müzakeresini yaparak vakit kaybedelim. Bunun 
için Maliye temsilcisi arkadaşımız, «Muhafaza
kâr bir bankadır, bu mukaveleyi yapmadığımız 
takdirde endişemiz, Osmanlı Bankası Türkiye'
deki uzun yıllardan beri devam edegelen faali
yetini tatil eder, ve bu da ecnebi sermayesi üze
rinde menfi tesir yapar. En kuvvetli sebep bu
dur.» dedi. Bu sebep ve esbabı mucibe man-
tıkan varit değildir. Osmanlı Bankası bilanço
larını tetkik ettiğimiz zaman anlaşılır ki; 100 
milyon lira civarında Türkiye'de mevduat top
lamıştır. Bunun mukabilinde Türkiye'ye tahsis 
ettiği miktar 3,5 milyon liradan ibarettir. Yeni 
anlaşma ile bu tahsis miktarı Bankalar Kanu
nuna mütenazır olarak sekiz milyon liraya çıka
caktır. Sekiz milyon ve- onun üzerinde buna 
mukabil 100 milyon lira Türkiye'nin mevduatı 
ve Merkez Bankamızın reeskontları... Bu durum 
karşısında; eğer akıl ve hesap mülâhazaları hâ
kim ise Osmanlı Bankası Türkiye'de faaliyeti
ni tatil edemez. Ederse şahsan bir mahzur gör
müyorum. Kaparsa her halde kıyamet kopmaz. 
Arkadaşlar, 1933 te kapatsa idi bugünkü Tür
kiye iktisadiyatı sektedar olur, zarar görürdü. 
Fakat bugün Türkiye bankacılığı bu kadar inki
şaf ettikten ve halkımızın millî bankalarımıza 
yatırdığı mevduat yekûnu iki milyarı bulduk
tan sonra, ister kapatsın ister kapatmasın, bun
da hiçbir endişe varit olamaz. (Bravo sesleri). 
Kapattığı takdirde kabul etmek mümkündür ki, 
oradaki mevduat Türk bankalarına intikal ede
cektir. Elbette onun icabettirdiği plasmanlar 
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J Türkiye bankacılığı vasıtasiyle erbabı ticarete 

ve ihtiyaca süratle intikal edecektir. Bu bakım-
I dan hiçbir endişemizin olmaması gerekir., 

Bir de Osmanlı Bankası Bankalar Kanunu-
I na göre mevduatı arttığı takdirde, diğer ecnebi 

bankalardan farklı olarak, .röpor muamelesi 
ile bunu yapacaktır. Bu da benim kanaatime 

I göre Osmanlı Bankası için mühim bir hususi
yet teşkil eder. 

I Osmanlı Bankası falan senenin mukavelesi 
I ile mukayese yapıyor, bana bir şey verilmiş de-
I ğildir, diyor. Osmanlı Bankası için bir şey te

min edilmiş değilse niçin ısrar ediyor? Hükü-
I met için bir şeyse neden ibaret olduğunu söyle

sinler. 
Diyor ki, efendim korkuyorum. 
Arkadaşlar, Osmanlı Bankası Türkiye'de 

kapatırsa, siyasi vaziyeti bu kadar parlak olan, 
iktisadi vaziyeti bu kadar inkişafa müsait olan 
bir memleket, Osmanlı Bankası Türkiye'de ka
pattı diye başka âlemlerde bizim için menfi te
sirleri olacağını farzetmek, Türkiye'nin bugün
kü kuvvetini takdir edemıetmek demektir. Maliye 
Temsücissinin Bütçe Komisyonunda bu husustaki 
ifadesini bendeniz varit göranüyoruraı, mâkul ve 
mantıki telâkki etmiyorum. Esasen buıgüm Türkü
ye'nin Ecnebi sermayeye verdiği ethıemaniyet ec
nebi sermayeyi teşvik kanunu ile ifadesini bul
muştur, Ecnebi bankaların Türkiye'de çalışıp 
para kazanmasına müsait hükümleri ihtiva et
mektedir. Şu halde Osmanlı Bankası netien bu 
mevzuat dâhilinde çelişmiyor da, farklı bir mu
amele üzerinde ısrar ediyor. Hâlâ Türkiye'de 
bugün 1952 - 1953 senelerinde şu köşede bu 
köşede Osmanlı Bankasının nüfuz «tesis ettiği 
hakkındaki zihniyet bir aşağılık duygusu için
de yaşamaktadır. Bendeniz bunu kabul etmiyo
rum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, gerek 
Cezmi Türk, gerek Tarık Gürerk arkadaşımız 
bu bankanın mazisine gözlerini çevirmektedir
ler. Cezmi Türk arkadaşım mevzuu, kuruluşun
dan itibaren bu banka bize müşkül zamanları
mızda şöyle ikraz yaptı, şu şekilde faiz aldı, 
şu şekilde imtiyazlara sahip oldu diye ifade 

I etmektedir. Bunu bendeniz esasen söyledim, 
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Kuruluşunu, ferman ile verilen imtiyazları ifa
de ettim. Bütün bunlar mukavele ile alâkalı 
şeyler değildir. 1863 te şöyle yapmış, 1875 te 
Iböyle yapmış; bunların mukavele ile ilgdsi yok- i 
tur. Bir devletin hayatında, acı ve tatlı hatıra- | 
lar bulunabilir. Mücadeleli günler geçmiş olabi- | 
lir. Haksızlığa mâruz kalınan, müş'kül anların- ' 
dan istifade edilen günler olabilir. Tarihte J 
böyle günler mevcuttur diye, muhataplarımızla i 
münaseibetlerimizd kesmiyoruz. Mazide doğan | 
kötülijkler mevcut ise, bunları izaleye, lehimize I 
'olarak değiştirmeye çalışıyoruz. 

Cezmi Türk arkadaşımın dediği gibi Hükü
met alkışlandı, tabiî alkışlanacaktır. 90 sene
den beri devam edegelen muafiyet ve imtiyaz
ları kökünden kazıyıp atmak elbette alkışlana
cak bir şeydir. 

Amerika'da teessüs etmiş, diğer memleket
lerde şubeleri bulunan münasebatı geniş bir 
banka ımer'kezini Türkiye'de kurarak çalışmak 
istese ve dese ki : 

« Ama, sizin vergi kanununuza göre, Ame
rika ve dünyanın diğer yerlerinde bulunan şu
belerimin ve ajanlarımın oralardaki çalışmala
rından doğan kârlarını Türkiye'ye getirip onun 
vergisini size vermek lâzım geliyor. Ben sade
ce Türkiye'deki kârımdan dolayı vergiye tâbi 
olacağım », ona hayır mı diyeceğiz arkadaşlar? 
Hayır arkadaşlar. Bu teklife evet der ve ha-
hişle mukavelenameyi imzalarız. Bir taraftan 
petrol için yabancı sermaye ararken, memleke
timize yabancı sermaye girmesini teşvik eder
ken böyle bir müesseseye hariçte bulunan şube
lerinin de vergisini bize vereceksin dersek bu 
memlekete yabancı sermayesi girer mi? 

Onun için arkadaşlar, hissî safhaları bir ta
rafa bırakalım, işi mazi ile olan irtibatından 
ayırmak suretiyle mücerret olarak alalım. Ma
zide şöyle yapmış, böyle yapmış, onları bıraka
lım. Histen tecerrüt edelim. Bugün takip et
mekte olduğumuz politikaya bakalım. Biz bu 
vaziyette çalışan Bankalara hayır diyecek olur
sak hiç bir kimse, hiç bir banker, hiçbir serma
yedar grupu Türkiye'ye gelmez ve yabancı ser
mayeye kucağımızı açıyoruz dememize kimse 
inanmaz. 

Biraz önce kısaca birkaç cümle ile temas et
tim. Banka ile iktidarımızdan önce 1933 mu
kavelesinden çok az farklı olarak bir mukavele | 
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hazırlanmıştı, iktidara geçince bunu kabul et
medik. Muafiyetleri ve imtiyazları tamamen 
ortadan kaldırmak için yeniden müzakerelere 
başladık. 

Eğer hariçte bulunan şubelerinizin, ajans
larınızın kazançlarını bize getiriniz diye ısrar 
ve iddia etseydik, bu haksız bir ısrar ve iddia 
olurdu. Banka merkezini istanbul'dan Lihteş-
tayn'a nakle karar verdi. Çürikü Lihteştayn 
dünyada bu kabil müesseselerin merkezi bulun
makta orada bu gibi müesseselere her türlü ko
laylık gösterilmetkedir. Arkadaşımız kalkıp 
gidemezdi diyor. Halbuki nakle karar verdi. 
Bu bankanın ingiltere'de, Fransa'da, Yunanis-
•ta'da, Mısır'da, Lübnan'da, Suriye'de israil 'de 
ve I rak ' ta şubeleri ve teşkilâtı mevcuttur. 

Bendeniz Maliye Vekili olarak düşündüm, 
farzedelim ki dedim, ingiltere, Fransa ve şair 
yerlerdeki şubelerinin kazançlarını da Türki
ye'ye getirmesi hususunda ısrar ettik ve banka 
da kabul etti. Daha birkaç gün evvel müzake
re konusu oldu; bir arkadaş Maliye müfettişle
ri kadrosunun beyannameli mükelleflerin: be
yannamelerini tetkika kifayet etmediğini söy
ledi. O takdirde ben kendi memleketimde ça
lışan, burada iş gören, burada kazanan ve be
yannamesini burada veren mükelleflerimin be
yannamelerini tetkik ettiremezken ingiltere, 
Fransa, israil ve Ürdün'e müfettişler gönderip 
bankanın beyanname ve muamelelerini mi tet
kik ettireceğim? Nasıl olur bu arkadaşlar? 

Bu kanuna Tarık Gürerk arkadaşım komis
yonda muhalefet etti, itiraz eden diğer bir ar
kadaşım da. komisyona dâhil olmıyan Halûk 
Şaman idi, şimdi söz istedi, öyle anlıyorum ki 
o da muhalefetini ileri sürecek. 

Bankacı arkadaşlarımın mevzuun his bakı
mından tetkikini, rica ediyorum, bıraksınlar. 
Memleketimizde bankacılık çok şükür inkişaf 
etmektedir, yurdun her tarafında şubeler açıl
makta, yeni yeni bankalar doğmaktadır. Os
manlı Bankası millî bankacılığımızın inkişafına 
mâni olmamıştır. 100 seneye yakın bir zaman
dan beri memleketimizde çalışan bir bankayı 
kapılarını kapamaya icbar ederken yabancı ser
mayeyi teşvik ediyoruz diyemeyiz, Sermaye gi
bi vatanı olmıyan, korkak, ürkek bir şeyi, bu 
memlekete getirmeye teşvik edemeyiz, kimseyi 
ikna edemeyiz, inandıramayız. (Sual, sual ses
leri). 
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UEÎS — Müsaade buyurun Hasan Bey, ko- | 

nuşmalar bitsin de ondan sonra cevap verirsiniz. 
•Cezmi Bey, Grup adına mı konuşmak isti

yorsunuz? Zira sizden evvel Ali Fahri îşeri söz 
istemişti. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Grup adına. 
EEÎS — Komisyon sözcüsü konuşsun, ondan 

sonra konuşursunuz. 
Komisyon sözcüsü, buyurun. | 
(BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
bu mevzu hakkındaki hassasiyetinizi takdir 
ediyorum. Bültçe Komisyonunuz mevzuu lâyık 
olduğu ehemmiyetle birkaç celse tetkik etmiş
tir. Nihayet komisyonun vardığı netice, niçin 
mukavele yapılıyor? dur. Bize verilen izahata 
göre, şimdiye kadar banka ile yapılan ve 1952 
Martında nihayet bulan son mukaveleye kadar 
olan mukavelelerin mahiyetleri bir imtiyaz 
mukavelesi olmak vasfını taşıyordu, hattâ sa
yın bakanın ifade ettikleri gibi, 1952 Martın
da nihayet bulması üzerine eski iktidar tarafın
dan yenilenen fakat tasdiki yapılmamış olan 
mukavele dahi, bir imtiyaz mukavelesi idi. Fa
kat yeni iktidar bu mevzuu ele aldığı zaman, 
eski imtiyazların devamı mahiyetini taşıyan bu 
projeyi bir tarafa bırakarak, hattâ eski mu 
kavelelerin yenilenmiyeceğini, ancak yeni bir 
mukavele akdetmek istediği takdirde bunun 
için görüşmek imkânı mevcut olduğunu Mali
ye Vekâleti bankaya tebliğ etmiştir. Bu iti
barla yeni bir anlaşmada, 1860 tan beri devam 
eden bir mukavelenin devamını aramak doğ?u 
değildir. 

Yeni mukavele ne mahiyet taşıyor? Yük
sek huzurunuza sevkedilen bu kanun tasarısı 
tetkik buyurulaeak olursa asla bir imtiyaz ma
hiyetini taşımadığı görülecektir ve hakikaten 
de böyle bir mahiyet taşımamaktadır. Hattâ 
mevcut kamunlara istisna teşkil ettiği ileri sü
rülen bir fark vardır ki onun dahi esası ve 
mahiyeti tetkik edilecek olursa, mevcut kanun
larımızla bir tearuz halinde olmadığı kolaylıkla 
görülür. 

Türkiye'deki Osmanlı Bankası kendi statü
süne göre Türkiye'de kurulmuş bir müessese
dir ve merkezi de Türkiye'de İstanbul'dur. Ama, 
işin esasına bakılacak olursa, Osmanlı Bankası 
hakiki mânada müstakil bir banka değildir, | 
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Londra'da bulunan esas bankanın Türkiye şu
besi mahiyetinde bulunmaktadır. 

Bir zamanlar, hattâ Devlet Bankası mahiye
tini taşıyan ve bu fonksiyonu ifa eden bu ban
kanın merkezinin İstanbul'da, Türkiye'de oj-
ması ve bir şube mahiyetini taşımaması muva
fık görülmüş olacaktır ki, haddizatında Londr 
ra'daki ana bankanın bir şubesi halinde oldu
ğu halde statüsünde merkezi İstanbul olarak 
tesbit edilmiştir. Bu vaziyet karşısında İstan
bul'daki Osmanlı Bankasının, merkez telâkki 
ederek; Sayın Maliye Vekilinin isimlerini şay-̂  
dığı Berut'taki, Şam'daki ve sair yerlerdeki 
şubelerinin, bunun şubeleri olarak mütalâa et
mek, hakikatle asla tevafuk etmez. Bu itibarla 
sadece şeklen merkez olması itibariyle Kurum
lar Vergisi karşısında şubelerinin Kurumlar 
Vergisi Kanunu mucibince, kazançlarının mer
kezde gösterilmesi ve verginin de kârlarınjn 
heyeti umumiyesi üzerinden istenmesi icabeder 
gibi garip bir vaziyet hâsıl olacaktır. Ilakikat 
hal böyle değildir. Şam, Berut, Ürdün şubele
riyle Türkiye'deki Osmanlı Bankasının şube ve 
merkez olmak bakımından asla alâkası ve irti
batları mevcut değildir. Binaenaleyh verilen 
muafiyet hakikatta hiçbir muafiyet, mevcut 
Vergi kanunlarına karşı hiçbir muafiyet hük
mü taşımadığı halde, sırf şeklen merkezinin bu
rası gösterilmiş olmasından dolayı şeklî bjr 
muafiyet hükmünü ihtiva etmektedir. Yeni mu
kavelenin esaslarını Maliye Bakanı izah ettiler, 

Arkadaşlar burada bir nokta var. Bu nok$a 
hakkındaki reyinizi ve kararınızı izhar etmek mev
kiinde bulunuyorsunuz. Zira mukavele hiçbir im-

. tiyaz hükmünü taşımıyor ve hiçbir farklı mua» 
mele de kabul edilmiyor. Hattâ 2 milyon Işter-
linlik kredi verme hakkındaki hükmün de büyük 
bir ehemmiyet taşımakta olduğuna kani değilim, 
Çünkü iktisadi şartların bugünkü nispette olma
dığı devirlerde dahi, eski mukavelelerde mevcut 
olan bu hükme istinaden Maliye Vekâleti Osman
lı Bankasından avans almamıştır. Eğer ihtiyaç 
olsaydı, mühim bir madde, mühim bir esas teş
kil etmiş olsaydı, Maliye Vekâleti bu hükme işr 
tinaden Osmanlı Bankasından pekâlâ avans ala
bilirdi. Binaenaleyh bu hüküm de büyük bir fa -
ide temin etmez. % 85 Türk memuru kullanı
lacağı hakkındaki hükmü de bence önemi haiz 
değildir. Biz bunların üzerinde fazla durmadık 
ve biz mukavele karşılığında bankadan şu tavi-
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zat almıyor diye de mütalâa etmedik. Asıl ar-
zetmek istediğim nokta şudur : Maliye Vekili 
şimdi temas etti. Bir bankanın mazideki hare
ketleri şu veya bu şekilde olabilir. Bunu malî 
tarihimize maletmek icabeder. Bunun için şim
di yaptığımız hareketin iyiliğini, fenalığını tet
kik etmemiz, bunun üzerinde durmamız daha 
doğru olur. 

Şimdi Osmanlı Bankası hakikaten 90 sene
den beri memleketimizde teessüs etmiştir. Her 
bankanın - ilgili arkadaşlar gayet iyi takdir 
ederler - kendi müstakrizlerinden, mudillerinden 
başka ve bunların dışında bir de muhiti vardır. 
Eğer tetkik edilecek olursa Osmanlı Bankası 
gerçi burada., muhafazakâr ve mütevazı olarak ça
lışmaktadır, arkadaşımızın ifade ettiği gibi. Fa
kat Osmanlı Bankasını kuran sermayedarların 
Avrupa'da ve diğer memleketlerde, bilhassa 
Fransa'da, İngiltere'de büyük mehafil ve piya
salarla temas ve ilgileri mevcuttur, malî muhit
leri geniştir. Bu itibarla hiçbir imtiyazı tazam-
mun etmediği için bir asra yakın bir zamandan 
beri memleketimizde teessüs etmiş ve kendisine 
göre bâzı müşterileri mevcut olan bir banka ile 
böyle bir mukaveleyi, yapmakta Hükümetin 
mahzur görmediğini. Hattâ faideli olduğunu an
lamış bulunuyoruz. Komisyonumuz da bu görü
şe iştirak etti. Bunu kabul etmediği takdirde, bil
hassa ecnebi sermayenin memlekete gelmesi, ik
tisadi kalkınmamıza müzahir olması arzu edildi
ği bir devrede eskiden beri yerleşmiş olan ve ec
nebi sermaye ile ve bilhassa arzettiğim gibi, ge
niş malî mahafille bilvasıta ilgisi bulunan böyle 
bir müessesenin buradaki faaliyetini rahneder 
etmek vaziyeti hâsıl olacağı mülâhazası kararı
mızda âmil olmuştur. 

Hükümetten bu izahatı alan komisyonumuz 
da mukabilinde taviz diye mütalâa edilmesi 
muhtemel olan şeyleri tamamen bir tarafa bıra
karak sadece bu görüşü benimsiyerek kanun 
lâyihasını tasvip etmiş ve huzurunuza getirmiş 
bulunuyor. 

Osmanlı Bankası memleketten giderse ne ola
bilir? Hakikaten bir banka eksilirse bir şey ol
maz. Fakat eksilmesi şayanı arzu bir şey değil
dir. Bankanın 3,5 milyon sermayesi vardır, 
buna mukabil 54 milyon âdi tasarruf, 55 milyon 
da mevduatı mevcuttur. Elbette ki bir banka 
kapanırsa onun muamelelerine belki bir zaman 
sonra diğer bankalar tesahup ederler. Fakat 
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memlekette bir bankanın kapanması şayanı ar
zu değildir. Bir banka kapanması şayanı arzu 
değildir. Bir banka, 3,5 milyon sermaye ile 
100 milyonluk bir mevduat temin etmişse, bu, 
mevduat sahiplerinin banka sermayesinin azlı
ğına rağmen ona karşı gösterdikleri rağbeti 
ifade eder. Bu itibarla memlekette bir asra ya
kın zamandan beri teessüs etmiş ve malî ma-
hafil ile geniş ilgisi bulunan bir müessese ile 
hiçbir imtiyazı tazammun -etmemek kaydüşar-
tiyle bir mukavele yapılması hakkındaki tasa
rıyı kabul etmekte Bütçe Komisyonunuz bir 
mahzur görmemiştir. Zannediyorum ki, zaten 
üzerinde durulacak ve yüksek reylerinizi izhar 
edeceğiniz nokta da tasarının bu noktasıdır. 
Kabul edilip edilmemesi tasvibinize muallâktır 
efendim. 

BEİS — Cezmi Türk buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 

Maliye Vekilimizi ve Sayın Komisyon Sözcüsünü 
dikkatle dinledim. Mukabele edilmesi lüzumlu 
veya mukabeleye değer kıymette gördüğüm an
cak birkaç fikir ortaya attılar. Ben bunlar üze
rinde durmak isterim. 

Birincisi, Sayın Bakan ve Sayın Sözcü siya
sette, mazi ile alâkalı hüküm verilemez dediler. 
Evet dün öyle idi, bugün böyle oldu. Devletler 
arasında böyle bir şey cereyan edemez. Sayın 
Profesör Ahmet Şükrü Esmer, Mülkiyede okunan 
siyasi tarihinin mukaddem esinde (siyasette dun
suz bugün olmaz) der. Bilhassa malî siyasette, 
mazisi olmıyan bir siyaset idame edilemez. Ba
balarımızın basma neler geldiğini bilmezsek ve 
onlardan ibret almazsak idamei hayata imkân kal-

j maz. Mazide ne kötülükler gördüğümüzü, ne şart
lar altında bulunduğumuzu, günün birinde kim
lerden ne göreceğimizi bilmeliyiz. Maziden ala
cağımız dersleri, istikbale müteveccih olması ge
reken şuurumuzla daima düşünmeliyiz. Bu, hissî 
bir karar değildir, tamamen seçici ve objektif 
bir muhakeme metodudur. 

Malî siyasetimizde de bu itibarla dünden 
gördüğümüz kötülükleri bilmekliğimiz, tesbit et-
mekliğimiz ve yeni anlaşmalara girerken de on
ların ışığmdan nur almaklığımız lâzımdır. Kal
dı ki, bakan müesseseyi yabancı devlet gibi bir 
banka olarak görmektedirler. Sayın Bakanın ya
bancı bir devlet gibi muamele göreceği hakkında
ki sözünü Cenabı Hak tarafından söyletilmiş bir 

I intakı hak telâkki ediyorum. Mazide onunla 
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kötü muameleler yapmışsak zamanımızda iyile- I 
rini yapabiliriz diyorlar. Arkadaşlar biz bu ban
kayı bir Devlet gibi görmemekteyiz. Biz bu ban
kayı diğer Millî ve yabancı bankalardan farklı 
görmemekteyiz. Onlarla aynı, eşit muameleye 
tâbi tutulmasını istiyoruz. 

Dikkat buyurulursa biz, mazide şöyle yaptı, 
böyle yaptı, binaenaleyh buna kötü muamele ya
pınız demiyoruz. Diğerlerine ne suretle mua
mele yapıyorsanız buna da aynı muameleyi tatbik 
ediniz diyoruz. 

Hafızamı ihya ettiler. Kendileri genç oldu
ğu için bir nokta üzerinde dikkatle durmalarını 
arzederim, makamları itibariyle benden büyük 
oldukları için arzediyorum. 

Yukarda Meşrutiyetteki mazbatası yazılı du
ruyor. Hükümet kabul etmiş ve mukaveleyi pa
rafe etmiştir. Temsilcileri kabul etmiştir, Mec
lisin kabulüne gelmiştir. Komisyon uzun müza
kerelerden sonra kabul etmiştir. Bir madde var-» 
dır ki bu, izzetinefsi millîmizi rencide edecek ga
yet ağır bir maddedir. Bu kanun o zamanki mec
lislerden çıktıktan sonra yürürlüğe girebilmesi 
bunun merkezi idarece kabulüne bağlıdır, demiş
tir. Yani Türk Meclisi hükümranlık hakkına 
sahip olamamış. Cavit Bey de o mazbatanın mu
harriridir, yukarda kütüphanededir. îstiyen ar
kadaşlar okuyabilirler, imzalan da bellidir, Fran
sızca tercümeleriyle Türkçe metinleri de yanyana 
geçmektedir. Meclisin çıkardığı bu kanunun yü
rürlüğe girebilmesi ve muta olabilmesi için ... 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Bunlar eski şey
lerdir. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Eskiden bahse
diyorum, ben de biraz eskiyim de. Sizim için 
cinayet olurdu, öyle bir şey yapsaydınız bu ka
dar munis konuşmazdım. 

Ondan sonra mukavele yürürlüğe girmiştir. 
Çünkü merkezi idaresi lütfedip kabul ei mistir. 

Sayın Bakan nedense bir Amerikan bankası 
misalini getirdiler. 

Biraz cün^emiz Amerikanist veya Amerika-
nofil olduğumuz için bu misali verdiler. Eve+ 

Amerikalılara karşı sempatimiz var. Onlar 19 
ncu asrın sömürgeci fikriyle, zihniyetiyle gelmi
yor ve ona dayanmıyorlar. Onun için Amerika 
sermayesini tercih ediyoruz. Onun için de ge
tirdikleri misali beğenmiyoruz Amerikalıların mi
sali ayrıdır, öyle bir banka evvelden kurul-
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muş olur. Osmanlı Bankası Osmanlı İmparator
luğunun müşkilâtından istifade ederek meydana 
gelmiştir, onun sıkıntısiyle beraber doğmuş bir 
bankadır. Bugün dahi Osmanlı Bankası Hükü
met mukavelelerine muallâk olarak yaşamakta
dır. Halbuki Amerikan Bankası normal esas1 ara 
istinat etmiş kurulmuştur. Bize de gelmekte o 
normal esaslar dâhilinde çalışmaktadır. Hesabı
mıza gelmekte, çalışmasına müsaade etmekteyiz. 
Osmanlı Bankası 10 uncu asrın sistemindedir, 

j alacası içindedir. O renkli, o tıynetli o tipte ban
kalarla bu işi yapmayın diyoruz. Onun için Ame
rikan Bankası misaleri yerinde değildir. Rih-
teştayn bunları kabul edermiş. Etsin efendim, 
bir şey değil. Ondan evvel bizim şeylerimizi on
ların kabul edeceklerini kuvvetle tahmin etmek
teyim. Çünki dünyada müteameî olan eşitlik 
şartlarını koyun, diğer bankalara ne yapıyor
sanız, buna da aynını yapın. Hissiyat ile, hare-

I ket etsek, en fena şerait altında Devletimizi boğ
maya çahşırken, faiz haddini yükselterek ser
maye temin etmiş olan bu bankaya ayrı muame
le yapın derdik. Maziden devredegelen hissiyat 
altında kalarak böyle bir şey söylemiyoruz. Bu 
banka, Devlet boğuntuya geldiği zaman Hazi
neye el uzatmış, şu kadardan su kadarım verece
ğim, faizi yüzde şu kadardan, bu kadara olursa 
yalnız benden alırsanız diye ağır şartlar koş-

I muştur. O zaman Osmanlı Devleti faizi ödiye-
mez durumda idi, bugünkü bâzı bölgelerdeki çift
çilerin düştükleri durum gibi. Onun için şunu 

I arzetmek isterim ki; eşit muamele yapsınlar, 
Osmanlı Bankası diye bir farklı muamele yap
masınlar. Sayın Bakan ve Sayın sözcü bu mu-

I kavele olmazsa memlekete yabancı sermaye gir
mez dediler. 

Birleşik Milletler zihnieyti ile, Marşal yar-
1 dimi ve Atlantik Andlaşması zihniyeti ile teşek

kül etmiş yabancı sermayelerle çalışmayı reddet
mediğimizi, onlara teminat göstermek suretiyle 

I hizmet etmek istediğimizi ve hattâ iktidarın bu 
I yolda yapacağı her şeyi peşinen kabul ettiğimizi 

arzederiz. Fakat 19 ncu asır zihniyeti ile gele
cek, siyasi sabıkası olacak, Orta - Doğu'ya mu
sallat olacak ve 19 ncu asrın murabahacı ban
kerleri zihniyetiyle hareket edecek sermaye
lere karşı babadan, dededen devreden acıklı 
misaller dolayısiyle daima şüpheli, tereddütlü, 
dikkatli olacağız. 

I Sayın komisyon sözcüsüne hatırlatırım. Pa-
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ris'i benden daha iyi bilir, malûm birçok maliye 
müfettişleri orada yetişir. Kendileri bilmiyo
rum Paris'e gittiler mi, her halde bu meyanda 
bilirler. Bu Osmanlı Bankası Türkiye Cumhu
riyeti kanunlarına tâbidir. Fakat öyle işler olu
yor ki, arkadaşlar, bir tarihte 100 kuruşumuz, 
bir liramız resmî kura göre 25 frank tutardı. 
Türk Parasını Koruma Kanunu vardı. Bu ban
ka Hükümetin kanunlarına tâbi bir müessese
dir. Halbuki Paris'teki şubesi paramızı resmî 
kura aykırı olarak 14 franga düşürdü. 

Yani şu şekilde tebarüz ettirmek isterim ki, 
merkezi istanbul'da olan ve Türkiye Cumhuri
yeti kanunlarına tâbi olan Osmanlı Bankasının 
Paris şubesi Türk parasının kıymetini Allah'ın 
günü düşürür. Yabancı bankaların yaptığı gibi 
yapar4 onlar 14 frank verdikleri zaman o da 14 
frank verirdi. Nerede kaldı bunun millîliği, 
nerede kaldı millî paramızı koruması, nerede 
kaldı Maliye müfettişlerinin murakabesi, ilh... 

Bunu küçük ve pratik bir misal olarak arze-
diyorum. 

Bu bankaya tanınan birçok muafiyetleri, im
tiyazları Tarık Gürerk arkadaşımız zikretti. 
Bendeniz bunlara ilâve olarak şunu arzetmek 
isterim ki, «Osmanlı» adı dahi bu bankanın bir 
imtiyazıdır. Memlekette iki defa büyük inkilâp 
geçirilmesine ve Atatürk gibi bir dehanın gelip 
geçmesine ve Osmanlı tarihinin bir devir olarak 
cildinin kapanmış olmasına rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi içinde Osmanlı Bankası 
adının yaşatılması dahi kâfi derecede açık, be
liğ bir siyasi imtiyazdır. Ve zannolunmaktadır ki 
bu müessesenin adı tarihîdir, bütün dünyaya 
şâmildir, binaenaleyh bunu yaşatmak lâzımdır. 
Türkiye hudutları haricinde ve bütün Orta - Do
ğu'da aynı ad yaşasa idi kalbul. Fakat bu banka 
Suriye'de Suriye Bankası, Yunanistan'da baş
ka isimli bir banka olmuştur. Yani her girdiği 
yerin kılığına göre isim almıştır. Ve bizden 
ayrılanlar ona Osmanlı adını vermemişlerdir. 
Bu ad yalnrz burada, Londra'da ve Paris ' te 
yaşamaktadır. Bizim eski bir fobimiz var : Dü
veli Muazzama ne der? Büyük malî mahfiller 
ne buyurur! ? Komisyon sözcüsü aynı tehaşi 
içinde kürsüye çıktılar. Biz buna dokunursak 
ibüyük malî mahfiller ne der diye öyle bir 
kompleks içine düştük ve yıllarca öyle bir ha
leti ruhiye içinde yaşadık k i ; şimdi de demok
rasilerin en büyük tehlikesi ve düşmanı olan 
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yerli ve yabancı büyük malî mahfiller ne der 
diye düşünmeye gittiğimiz zaman bütün bu 
ımalî ve iktisadi istiklâl ve mesnetleri de deje
nere olur ve tehlikeye düşer. 

Onun için Türk Milleti asırlardan beri din-
dirilmesini beklediği, ıstırabını çektiği ve bil
hassa hürriyetinin ve istiklâlinin temeli olması 
lâzımgelen malî ve iktisadi istiklâli uğrunda ne 
kadar hassasiyet göstersek, ne kadar titiz ha
reket etsek çok yerinde olacaktır. Çünkü ek
meksiz hürriyet olmaz. Türk ancak bundan 
sonradır ki; ufuklarında doğmakta olan ışığın 
nurundan istifade edecektir. Yoksa demokra
simiz ve iktisadi istiklâlimiz en yakın mazide 
olduğu gibi yeni yeni kara bulutlar ve kâbus
lar içine düşecektir. Bu noktada bilhassa titiz 
ve hassas olalım. Onun için maziyi ihmal ve 
inkâr etmiyelim. Hassasiyetle malî ve iktisadi 
bütünlüğümüz ve istiklâlimize en küçük bir toz 
dahi konduracak hükümlerden istinkâf edelim. 
Hele mazide bu gibi mukaveleleri bize biraz da 
tedabiri zecriye ile imzalatmış olan müesseseler 
karşısında bilhassa inhina etmiyelim arkadaşlar. 

REİS —• Maliye Vekili, buyurunuz. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —• Muhterem arkadaşlar; Cezmi 
Türk, son cümlelerini eğer söylememiş olsaydı, 
cevap arzetmek için kürsüye daha sonra çıka
caktım. Fakat belki yanlış bir kanaat uyandı
rır diye hemen söyliyeceğim arkadaşlar. Son 
cümleleri hiçbir mâna ifade etmiyen; hiçbir ha
kikat hissesi olmıyan, sadece söylenmiş olmak 
için söylenmiş olan cümlelerdir. Sanki bize bir
takım malî külfetler tahmil edilmiş gibi, malî, 
iktisadi bütünlüğümüze aman hiçbir toz kon-
durmıyalım iddiasındadırlar. 

Bankanın bütün imtiyazlarını sıyırıp atıyo
ruz. Bankaya hiçbir imtiyaz tanımıyoruz arka
daşlar. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Size göre. 
MALİYE VEKlLt HASAN POLATKAN 

(Devamla) —• Zatiâlinize göre bunun hangi 
maddesi malî ve iktisadi istiklâlimizle kabili 
telif değildir? Gösteriniz. Mukavele ortadadır. 

Bütün muafiyet ve imtiyazları kaldırıyoruz. 
Kabul ettiğimiz, bankanın hariçte bulunan teş
kilâtının gelirinin Türkiye'de vergisini verme
mesidir. Bu, bir zarurettir ve bunun iktisadi ve 
malî siyasetle alâkası yoktur. 
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Arkadaşım lütfen malî ve iktisadi istiklâli

mizle hangisi kabili telif değilse o maddeyi söy
lesin. işi karanlık bir tarzda, müphem bir şekil
de göstermek doğru değildir. Çok rica ederim, 
gayet açık bir şekilde ve memleketin lehinde 
olarak şimdiye kadar devam edegelmiş olan im
tiyazların kökünü kazıyarak yapılmış olan bir 
mukaveleyi, bu şekilde bambaşka bir mecraya 
sürüklemek suretiyle hareket etmekte ben baş
ka maksatlar sezerim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Mûtadmızdır, 
şefiniz gibi. 

REÎS — Ali Fahri Bey. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben bu kanunun lehindeyim. 
İktisatçı değilim, fakat meslekimle ilgili oldu
ğu için ben de bu husustaki şahsi görüşlerimi 
ve kanaatlerimi müsaadenizle kısaca izah et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, daha dün denecek kadar yakın 
zamanda bir taraftan hariçten gelecek serma
yelere kapılarımızı açarken, hazır böyle bir mü
esseseyi bugün kapatmaya çalışıyoruz. Bu ban
ka senelerden beri bu millete ve memlekete hiz
met etmiş, iktisadi sahada büyük faydaları gö
rülmüştür. Size bâzı misaller vereeevim : Bu 
banka zaten Sultan Hamit tarafından İstanbul'
daki Umum Müdürlüğe yeri dahi hibe edilmek 
suretiyle ve bâzı imtiyazlar verilmek suretiyle 
kurulmuştur. Fâtih dahi İstanbul'u fethettiği 
vakit parasının üstüne ( (Kostantaniye) yazdır
mıştır. 

Bu banka bize bankacılık da öğretmiştir. 
Birçok Maliye vekilleri, birçok banka müdür
leri, Merkez Bankasına gidin müdürlerin he
men hepsi oradan yetişmiş ve çıkmıştır. Burası 
bir mekteptir bizim için. İktisat mektebinden, 
en yüksek mekteplerden çıkan bugünkü ikti
sat adamları, maliyeciler belki buradan çıkan
lar kadar yetişmiyorlar. Az adamla çok iş, 
müspet iş. 

REtS — Lütfen tasarı üzerinde konuşun. 
ALÎ FAHRİ İŞERÎ (Devamla) _ Sayın Ba

kan bu müessesenin millî bankalarımızla mü
savi tutulduğunu evvelce verilmiş olan imtiyaz
ların tarihe karıştığım açıkça izah ettiler Me
sele kalmamıştır. Evvelce yerilmiş, bâzı imti
yazlar vard; taahhütlü mektuplara ve saireye 
yapıştırılan pullar gibi. Millî bankalarımızı 
üzen bu gibi hususlar kalktıktan sonra mesele 

7.1953 O : 1 
I kalmamıştır. Diğerleriyle beraber aynı haklan 

haizdir. 
Şimdi dışardan ecnebi sermaye beklerken ve 

bunlara daha çok ihtiyacımız varken bu mües
sese ve mukaveleyi fesih mi edelim? Katiyen, 
memleketin zararınadır. Bu memleketin bu
nun gibi müesseselere ve sermayeye çok ihtiya
cı vardır. Yeterki, Devlet mevzuatına, Devlet 
kanunlarına uyabilsin, diğer bankalarla müsa
vi kalsın. Bu bankanın birçok memleketlerde 
iş ve mevsimlere göre, mahsul mevsimlerine gö
re diğer bankaların yapamadığı şekilde onların 
fevkında geniş krediler vermetkedir.... 

TARIK OÜRERK (izmir) — Atma! 
ALİ FAHRİ ÎŞERÎ (Devamla) — Tütüncü 

»lan memleketlere tütün mevsiminde, hububatçı 
olan memleketlere hububat mevsiminde bütün 
bankaların fevkında avans verir, tüccarı zor, 
sıkışık durumdan kurtarır. Bursa'da koza mev
siminde geniş mikyasta kozacı tüccarlara yardım 
yaptığına ve bu yüzden de tüccarlarımızın ge
niş ölçüde faydalandığına şahit olmaktayız. 
Edremitte, zeytinci memleketlerde hattâ iki üç 
banka olan yerlere dahi bu bankalar az geliyor 
da Emlâk Kredi Bankasının buraya bir şube 
açmasını istiyorlar. 

Bandırma'da 3 - 4 banka vardır. Fakat dör
dünün yaptığı işi yalnız bu banka yapıyor. Za
manı geliyor, yine az geliyor. 

Bir de arkadaşlar, küçük görmiyelim, bu 
bankanın memlekette 33 şubesi vardır. Edir
ne'de de bir şubesi vardı. Almanlar Yunanis
tan'a taarruz ettikleri zamanlar Edirne tahli
ye edilir gibî oldu ve bu sırada o şube de kal
dırılmıştı. Ondan sonra da açmadı. O zaman
lar Keşan'dan, Uzunköprü'den, Enez'den, böy
le uzak yerlerden Edirne'ye gelip para alırlar
dı. Olsa yine gelip alacaklar. Fakat şimdi şu
be yok. Şimdi iş bir iki' bankanın elinde kal
mış, onlar da ihtiyacı karşılamıyorlar. Fayda
ları işte meydanda. 

Bir de evvelce eski iktidar zamanında bir 
şeysi vardı, o da kalktı ve memur kadrosunun 
% 90 ı Türk oldu. Birçok vatandaşlarımız da 
buradan bu şekilde istifade etmektedirler. Hat
tâ gadre uğramış, diğer Devlet müesseselerinde 
çalışan birçok .memurları vardır, bunlar emek
lilik hakkı işitiyorlar. Buna ait bir teklif belki 

I yakında huzurunuza gelecektir, (Bugün büyük 
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bankaların başında bulunan bu bankadan ye
tişmiş birçok bankacılarımız vardır. Benim 
«limde bir salâhiyet olsa, bu memlekete çok hiz
meti dokunmuş bu bankanın imtiyazını daha da 
temdit ederim. Bu hususta Hükümeti, bilhas
sa Maliye Vekilini takdir ederim arkadaşlar. 

REÎS — Halûk Şaman. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem Ma

liye Vekili sözlerimi hissiyata tâbi olmadan 
sarf etmem hususunda bir temenni izhar ettiler. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, mev-
zuumuzun hissiyata yer verecek tarafı yoktur. 
Tamamiyle mali ve hukuki bir konu üzerinde
yiz. Burada hissiyata hitabetmek hatibin kad
rini yüksek nazarlarınızda tenzil etmekten baş
ka bir netice vermez. Bu kısa mukaddimeden 
sonra mevzua girmek istiyorum : 

Arkadaşlar, görüyoruz ki, mesele şudur : İki 
ayrı cepheden hâdiseyi mütalâa ediyoruz. Hükü
met diyor ki, Osmanlı Bankasının mevcut bir
takım imtiyaz ve muafiyetleri vardı. Ben ke
mali cesaretle bunları kaldırdım ve bunları 
kaldırmış olarak yaptığım mukavele ile karşı
nıza geliyorum. Bu, bir kazançtır. Biz diyo
ruz ki, hâdise böyle değildir. Osmanlı Ban
kasının mukavelesi eski idarelerin yapmış oldu
ğu bir mukaveledir ve Mart 1954 tarihinde so
na ermek üzeredir. Binaenaleyh mukavele ya
parken bunları kaldırdım, bertaraf ettim, di
ye izharı celâdete lüzum yoktur. Zaten bu im
tiyazlar kalkacaktır ve bir gün mevcut olmıya-
caktır. Biz ne yapıyoruz? Yeni bir mukavele 
akdediyoruz. Bu mukaveleye hiçbir muafiyeti 
ithal etmesek hattâ Osmanlı Bankasına mevcut 
mevzuatın fevkmda bâzı mükellefiyetler dahi 
tahmil etsek yine bu müessese ile karşı karşıya 
geçip akdi mukavele etmek doğru değildir. Bi
zim görüş zaviyemiz budur. Çünkü bankalar 
hakkında mevzuatımız mevcuttur. Merkezi dı
şarıda olan bankalar hakkında mevzuatımızda 
hükümler vardır. Türkiye'de müesses ecnebi 
bankaların nasıl çalışacaklarına dair mevzuatı
mız mevcuttur. 

Diyorlar ki; biz bunlara hiçbir imtiyaz ve 
hususiyet tanımadık. O halde niçin mukavele 
akdine lüzum görülüyor? Bunun niçinini izah 
edeceğim. Niçin Osmanlı Bankasiyle'bir muka
vele akdine lüzum görüyoruz da diğerleriyle 
buna ihtiyaç duymuyoruz?.. Sebepleri vardır. 
Bu bir hissî bir plâtonik sebep de değildir. 
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Şimdi meseleleri birer birer ele alalım. Bir 

kere Osmanlı Bankası dünya bankacılığı çapın
da büyük bir banka değildir, küçük bir banka
dır. Bu küçük banka bugünün iktisadi inkişaf
larına muvazi olarak gelişememiştir. Fakat bu
nunla beraber yaşamak da istemektedir. Yaşa
masını, ancak bugün mevcudiyetini birtakım 
mânevi kıymetlere dayatmak suretiyle mümkün 
görmektedir. Yani, ben öyle bir bankayım ki, 
Türkiye Cumhuriyeti ile, diğer bankaların yap
madığı bir şeyi yapıyorum, karş< karşıya geçi
yor, mukavele akdediyorum, diyor. Bu mânevi 
imtiyaza sımsıkı sarılmıştır. Sayın Maliye Baka
nından hiçbir hissî tesir altında kalmıyarak so
rarım, acaba dünya yüzünde faaliyette bulun
dukları Hükümetle akdi mukavele ederek yaşı-
yan bir başka banka mevcut mudur? Böyle bir 
şey hatırlıyorlar mı? Eğer böyle bir misal 
mevcut ise, onlar gibi olmasını istediğimiz, özen
diğimiz memleketlerde mevcut mudur? Afri
ka 'mn Asya'nm geri memleketlerinde buluna
bilir fakat bizim kendileri gibi o1 maya özendi
ğimiz memleketlerde mevcut mudur? Muka
velenin akdedilmiş olması, mukavelenin metni 
değil, mukavelenin akddllmsi, bana kapitülâsyon 
kokuyor. (Bravo sesleri) Osmanlı Bankasının 
mevcut mevzuat içinde gelişmesini bir bankacı 
sıfatiyle temenni edenlerdenim. Osmanlı Ban
kasının dışardaki şubelerinin merkezi ancak 
ismen Türkiye'deki merkezdir. Esasında Türki
ye'deki merkez değildir, bu lâfzidir arkadaş1 ar, 
hiçbir salâhiyeti yoktur. Bu bankanın dışardaki 
şubelerinin kârı vergiye tâbi olmaması lâzım
dır. Bunu kabul ediyorum, dışardaki şubelerinin 
yaptıkları kârlar vergiye tâbi olmasın, hattâ 
icabederse bunun için Vergi Kanununa bir istis
na maddesi koyalım, ama mukavele yapmıyalım. 
Vergi Kanununa bir madde koyalım, (Osmanlı 
Bankasının dışardaki şubelerinin kârları Türki
ye'de Gelir Vergisine tâbi değildir), diyelim, is
tenirse ayrıca bir maddelik bir kanun çıkara
lım - ki, bu bile onun için mânevi bir imtiyazdır 
ve vergi almıyalım. Fakat mukavele yapmıya
lım, zira bunun mânası bana tuhaf geliyor. Di
ğer bankalardan bir tefrik yapmak doğru de-
ği'dir. Maliye Vekili bir Amerikan Bankası mi
sali verdiler Böyle bir ecnebi bankası fil hâl 
Türkiye Cumhuriyetine merkezi idaresini nakle
derse bundan büyük faydalar tasavvur edilebi
lir onunla mukavele akdetsinler fakat bu banka 
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Osmanlı Bankası yalmz lâf zan merkezi idaresi- ; 
ni Türkiye'ye naklederse, müsaade ederseniz, \ 
mukavele yapmamalarını tavaiye edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, malî tarihimizin bir \ 
dönüm noktasında bulunuyoruz. Osmanlı Banka- j 
sı ile akdedilen mukavelenin ımüdofaaeı yohûıâa 
söylenen sözleri dinlediniz. Banlar asla göz del- j 
duracak, seyıîer-değildir. Osmanûı Bankam bu J 
memlekete ne kadar ecnebi sermaye getire
bilmiş, bu memlekete nefayda sağlamıştır, bun- i 
dan sonra ne fayda Bağlıyacaktır 7 Osmanlı Ban
kası tamamen 19 ncu asır zihniyetini temsil 
eden bir müessesedir. Yahra çıkarma, yalnız 
kendi menfaatine bakar. Tarık Gürerk arkada
şımızın ifade ettiği gibi, muhtemelen bu muka
vele kabul edilmese, Türkiye'deki faaliyetine 
son verecek de değildir. Merkezini Lihteştayn'a 
neklederse etsin, bunun bugünkü hale zerre. 
kadar tesiri olmıyacaktır. Osmanlı Bankasının 
memlekete ecnebi sermaye getireceğini umanlara 
acımak îâzımglir. (Alkışlar) 

REÎS Halil îmre. 
Tasarının lehinde mi konuşacaksınız efendim! 
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Evet, lehinde ko- l 

nuşacağım. 
REİS — Komisyonda azasınız da onun için 

sordum. 
TARIK GÜRERK (Îzmîr —Komisyon adı

na mı konuşacaklar? 
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Kendi adıma mâ

ruzâtta bulunacağım. 
REİS — Aleyhte jEonuşmazlarsa Tüzük mü

saittir efendim. 
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Aleyhte konuşta-

ğumdan üç sene evvel başıma geleni hatırlarım, 
onun için müsaade buyursunlar. (Gülüşmeler) 

Efendim, Osmanlı Bankasının imtiyazının de
ğil de Osmanlı Bankasiyle yapılan yeni bir mu
kavelenin Meclisçe tasdiki münasebetiyle açılan'' 
müzakerelerden bilistifade mevzu, malî sahadan 
azîm miktarda inhiraf ederek sansasyonel bir sa
haya intikal etti ve Orada muvaffakiyet istihsal I 
edilmesini ümit eden arkadaşlarımız oldu. 1 

Fakat yine bir arkadaşımızın «Dünsüz bugün 
olmaz» sözünü bendeniz de benimsiyerek sözleri
me oradan fcaşlıyaeağım. 

Hakikaten dünsüz bugün blmıyacağma göre, 
Osmanlı Bankasının da bu vecizeyi hatırlıyarak 
bir düriü olacağını düşünmesi ve ona göre hare
ket etmesi iktiza eder, I 

Arkadaşlar; bu bamka nihayet malî bir mü
essese olarak paranın, ticaretin kurulduğunu ve 
gayrihaasaslığmı nazara alarak memlekette ma
lî mesfaailerî takip etmek gibi meşru endişesi ya
nında malî tarihîmiz şunu teyit etmiştir ki; bu 
banka Osmanlı İmparatorluğu zamanında kuru
lup bugüne kadar ili, faaliyetinde namuskâr bir 
malî mütssese olarak çalışmıştır. Bunun dışında 
akdedilen istikrazlardaki hizmeti, faizlerdeki 
ağırlığını, hafifliğini şu anda müzakere veya 
hükme bağlamak o zamanın malî ve ticari ve hat
ta beyneddüvel mimasettatın hususiyetlerine ircaı 
nazar etmek îâzimgelir. Hangi şartlar ağır ol
muştur, hangi şartlar hafif olmuştur? Paraya 
Devletin ihtiyaciyle yatan Avrupa sahasındaki 
para ve para faizlerinin artıfclığmı eksikliğini tes-
bit etmeye bağlıdır. Bunu yüz sene geçtikten 
sonra bu tatbikatın ağır!* ve hafifliğini şu muka
velenin tetkiki münasebetiyle hükme bağlamaya 
imkân olmasa gerektir. 

Diğer taraftan; bir Devlet gibi nazara alarak 
Osmanlı Bankasiyle mukavele yapılmaktadır dî  
ye ifadelendirdiler. 

Mukaveleler yalnız Öevletle yapılmaz, devlet
lerle muahedeler yapıldığı gibi ticari ve iktisadi 
sahalarda şirketlerle Hattâ hususi şahıs ve teşeb
büslerle de, mukavele yapılır. Bu, şimdiye ka
dar gayrimevcut, masebakı olmıyan hâdiseler
den değildir. Bu itibarla Osmanlı Bankasiyle 
nevama bir para ve malî işletme mukavelesini, 
münasebatı beynetdüveliye ile kıyas eder şekilde 
burada Osmanlı Bankasının karşılaşmış olma
sını, şayanı nazar ve hattâ birazda Millî hassasi
yet ile telâkki etmek yerinde olmaz kanaatinde
yim. 

Meselenin mütehammil olduğu konuşma sa
hasını; takdir buyurursunuz kî, mümkün olduğu 
kadar -genişletmek kabildir. Fakat muhterem ar
kadaşlar, muntazır olduğunuz bir noktayı hemen 
ifade ederek; bu bahisleri geçmek isterim. 

Arkadaşlara»? deniyorkirniçin mukavele ya
pılıyor? Niçin bir yabancı işferjayeyi temsil eden 
Osmanlı Bankası, bir İfrfâyi» Vekâletiyle karşı 
karşıya geKpte bir mukavele yapıyor? Elinizde 
bulunan kanun metnimde, japkavele metni yok
tur. Bu itibarla bir derece vuzuhsuzluk içinde 
bulunduğumuzu tahmin ederek, mukavelenin 6 
nöı maddesini okuyorum. 

Mukavelede deniyor M: (Ecnebi memleketler* 
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den teşekkül etmiş olup Türkiye'de şube açmak 
suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bil
cümle Türk mevzuatına tâbidir.) Şu halde arka
daşların endişe ettiği gibi, bizden hususi hüküm
ler istihsal etmiyor. Hayır, istihsal edilen hususî 
haklar ve deruhte ettiği mükellefiyetler içinde, 
sermayesinin 8 milyona iblâğı, iki milyon liralık 
kredi ve işletme münasebetiyle memur rejiminde 
ve maaşlar rejiminde tatbikıha mecbur olduğu 
kaideler yüzünden mukavele aktedilmiş oluyor. 
Yoksa bu neviden bir anlaşma mevcut olmaksızın 
Türk kanunları şümulüne girmiş olsaydı kendi
sine ne memur, ne maaş bakımından her hangi 
bir müdahale ve tahdide ve her hangi bir sevk ve 
idare kontrolüne hakkımız olmıyacaktı. 

îki milyon lira... Allaha çok şükür, malî ta
katimiz bu iki milyon lira ile Osmanlı Bankasının 
mukavelesinin tasdikma saik olacak bir ehemmi
yet arzetmem ektedir. 

Sermayenin sekiz milyon liraya iblâğına ge
lince, sekiz milyon lirayı, ecnebi sermayesini teş
vik zihniyeti içinde küçümsememek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Osmanlı Bankası büyük banka 
mıdır, küçük banka mıdır?. Osmanlı Bankası gi
der mi, gitmez mi?. Yabancı bankaların ve Os
manlı Bankasının millî bankalarımıza tesirleri 
olur mu, olmaz mı?. Bunların hepsine ayrı ayrı 
cevap vermek mümkündür. Fakat bendeniz hiç 
birisinin varit olmadığı kanaatimi arzedeyim. 
Millî bankacılığımız bu neviden para ithallerine 
karşı ürkek ve müteessir vaziyette kalabüecekler-
se bu memlekete yabancı sermayenin efektif ola7 
rak girmesini ümit etmemek lâzımdır. Kaldı ki, 
bizim millî bankacılığımız Osmanlı Bankasının 
bütün imtiyazlariyle yaşadığı devirlerde dâhi 
pek âlâ gelişmiş ve gelişmesinde hiçbir müessis 
mâni görülmemiştir ve hattâ daha ağır şartlar 
altında gelişmiştir. Millî bankacılığımızın ecne
bi sermayelere karşı hassas olacağını pek varit 
görmemek lâzımdır. 

Arkadaşlar, heyeti umumiyesi ile şunu ar-
zetmek isterim ki; hakikaten Osmanlı Bankası, 
bu memleketin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi 
Osmanlı İmparatorluğuna merbut ise, onun bir 
devamı ise, onu bütün nikübedi ile mirasçısı ola
rak biz takabbül etmiş isek; hamaset tarihimizin 
yanında millî tarihimizde yer alan bu müesseseyi 
millet olarak Meclis olarak benimsemiş olmalıyız. 
Şu esnada ne imtiyazları, ne vergi ve pul mua
fiyeti ve ne de başka bir şeyi kalmamıştır. &l-
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ödemesini istemek esasen mümkün değildir. Vergi 
nazariyatına aykırıdır. Double impositiona im
kân yoktur. Zira çalıştıkları memlekette, oranın 
iş kaynaklarının istismariyle elde edilen gelirle
ri kendi kanunlarına göre vergiye tâbi tutmak 
isterler. Arkadaşlar bu kanun; bilvesile arzetti-

I ğim reel hükümler yanında, kılıcı alınmış hizmet
kâr bir şövalyeye verilen nişandan daha kıymet-

| li olmadığı kanaatindeyim. 
RElS — Kemal özçoban. 

i 'KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, itiraf etmek lâzımgelir ki, gerek 
Hasan Pölatkan ve gerekse komisyon, sözcüsü 
arkadaşım bizi tatmin edici mahiyette tezler 
ortaya atmadılar. Ben bu işin ehli değilim, fa
kat ehli olan arkadaşları dinledikten sonra tez
lerinin zayıf ve çürük olduğuna da kaani ol
dum^ Bir defa birçok ecnebi ban'kalar bu mem
lekette muamele yapmaktadırlar. Bilmiyorum, 
hepsi kanunlara, mukavelelere raptedilmiş mi
dir ve böyle imtiyaz sahibi mîdirl'er? Benim 
duyduğuma göre, îsltaribul şubeleri veya mer-
ikezde bulunan ecnebi bankalardan hemen he-
pisi bu türlü muameleye tâbi tutulmadıkları 
için ne imtiyaz verilmiş, ne de bir mukavele 
yapılmıştır. 

Şu hadde arkadaşlar, bu tasarının Büyük 
Millet Meclisinin huzuruna getirilmesi sebebi 
nedir?. Bunu bir türlü »nl'ıyamadraı ve müsta-
çelen getirilmesi sebebi nedir3 Arkadaşlar, fil
hakika hepinizin ve hepimizin amacımız memle
kete ecnebi sermayenin getirilmesi ve bunla
rın bir dereceye kadar piyasamızda ve iktisa
diyatımızda müessir bir rol almalarıdır. Fa
kat birkaç milyon lira gibi bir para * getirip 
memlekette uzun senelerden beri yaptığı mua
melelerde iyi tesir bırakmamıış ve ataiarımız-

adan bize menkul kötü hareketlıeriyle asla ve 
asla kalblerimizde iyi bir yer alamamış olan ve 
para kaçırmak istiyenlerin kasadarlığmı yapan 
bu müessesenin daha fazla memleketi sömür
mesine müsaade etmemeliyiz. Bu banka hakkm-

I da sizlerin ve bizlerin kulaktan da olsa bildiği
miz ve işittiğimiz birçok şeyler vardır. Arka
daşlar, ben okudum ve pek! çoklarından da 
diııledim. istanbul'da Pançeri adındaki bu ban
kanın müdürü Hükümetle banka arasında, ih
tilâflar tahaddüsünde ve yahut da kendisi hak-

I kında vâki şikâyetlerin bertaraf edilmesi husus-
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larmda Padişaha gidip nasıl entrikalar çevir
diğini ve elde ettiği iradei seniyelerle şikâyet 
edenleri nasıl kötü vaziyetlere düşürdüğünü 
artık bu memlekette bilmiyen kalmamıştır. 

Vekil arkadaşımız, hissiyata kapılmıyalım, 
diyorlar. Her söz, her fiil bir hissin ifadesi 
değil midir arkadaşlar? Geçmişi unutalım, di
yorlar. Hayır arkadaşlar, geçmişi unutama
yız ve unuıtmıyacağız da. Vaktiyle bu memle
keti idare etmiş padişahlar zamanında ihsan 
kabilinden verilmiş muafiyetlerin bu memleke
tin başına neler getirdiklerini, kapitülâsyon 
adı altında memlekete belâyı mübrem kesildik
lerini bizler görmüş insanlarız. Binaenaleyh 
Hasan Polatkan'ın, hislerin altında kalmıya-
lım, sözüne ben muhalefet ediyorum. 
' HALÎL ÎMRE (Sivas) — Sen onu bilemez
sin, nankörlük ediyorsun. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Size, ka
pitülâsyonlardan bahsediyorum. Bu bankanın 
Türkiye lehinde hareket etmemiş olduğuna, 
bizim aleyhimizde olduğuna bir misal verece
ğim. Az evvel bir mebus arkadaşım söyledi; 
Bir Türk memur müracaat ediyor, terfi zama
nım geldi, terfi ettirin diyor. Verilen cevap şu
dur: Falan hiristiyan memur, af buyurun on
lar da belki bizim vatandaşımızdır ama söyleni
len sözü tebarüz ettirmek istiyorum, bir ecnebi 
veya gayrimüslim memurla sizin aranızda yaşa
yış farkı vardır, yani Türklerle hiristiyan ve 
gayrimüslimler arasında yaşayış farkı vardır. 
Bu ne zihniyettir, arkadaşlar. 

HALİL ÎMRE (Sivas) — Sözlerinizin bu 
kanunla alâkası yok. , 

REİS — Kemal Bey rica ederim, mevzua de
vam edin. * 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Verilen 
cevabı anlatıyorum. İnsanlar millî hislerin tahtı 
tesirinde yaşar. Halil İmre arkadaşımız diyor 
ki, ne alâkası var? Arkadaşlar, bu şekilde veri
len cevap, velev bir âmirin memuruna verdiği 
cevap da olsa, millî Hisleri tahrik ediyor. Ben 
bu cevaba isyan ettim. Sizler de isyan edersiniz. 
Bu sebeple bendeniz muhalefet sözcüsü arkada
şımla Tarife Gürerk ve Ha^ûk Şaman arkadaş
larımın fikirlerine tamamen iştirak ediyorum. 
Aynı fikir ve kanaati izhar ediyorum. Malî ka
nun hükümlerimiz, Türk ve ecnebi bankalara 
ait kanun ve mevzuatımız mevcut iken, bunlar 
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olsa, lehte karara varmıyalım, mukaveleyi tas
dik etmiyelim. Birakalım diğerleri gibi Türk ka
nun ve mevzuatına hürmet ve riayetkar kalmak 
şartiyle varsın icrayı ticaret etsin. 

Lehinde konuşan arkadaş1 arın sözleri tezat
larla doludur. Diyorlar ki, bu bankanın merkezi 
Istanbuldur, fakat hakikatte zımnen İstanbul 
olmakla beraber Londra veya Paris'tir. 

Arkadaşlar bizim mevzuatımıza göre merkezi 
Türkiyede olan ticarethanelerin ticari muame
leleri ve hesap1 arı tarafımızdan tetkik olunur. 
Onların dışardaki şubelerinin kazançlarını biz 
tetkik ederiz ve onların dışardaki şubelerinin 
kazançlarını da biz sergiye tâbi tutarız. Maliye 
Bakanının mevcut mevzuat karşısında böyle bir 
mukavele yapmıya hakkı yoktur. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Halil İmre 
arkadaşım, Osmanlı Bankasının namuskârane ha
reket ettiğini söylemek lüzumunu hissettiler. 

HALİL İMRE (Sivas) — Ben söylemedim, 
malî tarih böyle kaydeder dedim. 

TARIK GÜRERK (Devamla) — Ben Emlâk 
Bankasının sermayesinin tezyidine mütedair 
olan, bir kanunun sözcüsü'' olmam münasebetiyle 
yanımda bulunan bir kitaptan birkaç satın oku
yacağım. Kısım Halil İmre arkadaşıma cevap 
teşkil edecektir. Ben söylemiyorum. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, Osmanlı Bankası 
Devleıt Bankası olarak kurulmuştur, Devlet 

.-Bankası vazifesini tekabbül etmiştir. Osmanlı 
Bankasının Devlet Bankası olarak kurulması ve 
Osmanlı Bankasının bu vazifeyi kabul etmesiyle, 
Osmanlı Devletine namuskârane hizmet etmesi 
kadar tabiî birşey olamaz. 

Şimdi size kitaptan bu hususta bâzı şeyler 
okuyacağım: 

( . . . . Fakat 1912 Balkan Harbinden ve 
I 1914 ve 1918 Cihan, Harbinde İngiltere ve Fran-
I sa Hükümetleri Osmanlı Bankası komiseri üze

rinde nüfuz ve tazyik icra ederek Osmanlı Hü
kümetine malî yardımda bulunmamasını istemiş
lerdir. Bu suretle de Devletin resmî Bankasının 
merkezi, bâzı ecnebi devletlerin emri ile Jıareke-
te mecbur kalmışlardır.) « Hasan Ferid, Nakit 
ve itibarı malî, cilt 3. Hazım Atıf Kuyucak, 
para ye banka kitabı cilt 2. » 

Halil İmre, malî tarihten, bahsettiği için bu, 
kendilerine gayet esaslı bir cevap teşkil eder ka-

' naatindeyim. 
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HALİL IMRE (Sivas) — Bana cevap ol

madı. 
TARIK GÜRERK (Devamla) — Namuskâr-

lığı bu kadar geniş mânasiyle anlamışsanız be
nim size söliyeeek sözüm yoktur. 

REÎS — Devam edin efendim. 
TARIK GÜRERK (Devamla) — Daha evvel 

arzettiğim gibi Osmanlı Bankası ile yapılan 
mukavele için, Hükümet iknakâr esbabı mucibe 
getirememiştir. 

Osmanlı Bankası Türkiye'de, Türk iktisadi
yatına, bilhassa Cumhuriyet devrinde gereği 
kadar hizmet etmemiştir. 

Muhterem Balıkesir Milletvekili dedi k i : Tü
tün mukabilinde, üzüm mukabilinde en büyük 
krediyi, avansı Osmanlı Bankası yapar. 

Arkadaşlarım, millî mahsullerimizin kıy-
metlendinilmesi hususunda Osmanlı Bankasının 
foir yardımı yoktur, bunu ancak millî banka
cılığımız yapmaktadır. Osmanlı Bankası en 
büyük ihraç metaumız olan tütün için seneler
den beri kredi ve avans vermemektedir, arka
daşımın beyanının, iddiasının hilâfına olarak. 

Osmanlı Bankası, bu imtiyazı, bu mukave
leyi haiz olduğu müddetçe, başka memleketler
den Türk piyasası hakkında yapılacak müra
caatlar için bdr istihbarat müessesesi olarak 
kalbul edilecektir ve müessir rolünü devam et
tirecektir. Bunun üzerinde fazla açıklamada 
'bulunmak istemiyorum, arkadaşlarımın reyle
rini dikkat ve hassasiyetle kullanmalarını rica 
ederim. (Gizli celse yapalım sesleri). 

REÎS — Ticaret Vekili, buyurun. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşla
rım; hakikaten şu anda, üç yıldan beri Hükü
metinizin ve Hükümeti tasvip eden Meclisini
zin umumi, iktisadi, malî mevzular üzerindeki 
görüşüyle alâkalı bir keyfiyet mevzuubahcs 
•edilmektedir. Üç yıldan beri iktisadi ve malî 
sa'hada taıhakuku istenilen meselelerin kısaca 
gözden geçirilmesi bu mevzuda Hükümetin sev-
kettiği tasarı /hakkında sarih bir bilgi edinmek 
(bakımından zaruridir. Meclisin tasvip ettiği 
Yajbancı Sermaye Yatırımı Teşvik Kanunu, 1950 
yılma kadar takip edilegelmekte olan; ya
bancı sermayeye karşı çekingenliği bertaraf 
edip memleketi yabancı sermayeden istifade 
pttirme'k maksadını gözeten Ve üç yüz milyona 
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kadar Hazinenin garanti vermesini âmir hü-

! kümleri ihtiva eden bir kanundur. Dünya Kal-
' kmma Bankası ikrazatiyle kurulan Türkiye 

Sanayi Bankasının da, Hazine, muayyen hadde 
kadar temettüünü garanti etmiştir. 

Diğer taraftan beynelmilel kredi ve malî mü-
i esseselerle Hükümet, sıkı münasebetlere geç

mek maksadiyle gerekli kanunları sevketmiş ve 
Meclisimiz tasdik etmiş, Milletler Para Fonu ve 
Dünya İmar ve Kalkınma Bankasiyle yapmış 
olduğu anlaşmalar gibi... 

Yine bunların yanında, Avrupa İktisadi İş 
Birliği ve onun içeririnde de Avrupa Tediye 
Birliğiyle yapılan anlaşmaları da gözden uzak 
tutmamak lâzımdır. Bütün bu milletlerarası sa
hadaki münasebetlerin fevkmda memleketin gün
den güne artan istihsalini de dış piyasalara 
sevketmektedir. Dış piyasalara mal sevketmek 
ve müsavi şartlarla sokmak ise, milletlerarası teş
kilâtı olan, dış piyasalarla münasebet içinde 
bulunan müesseselerin vücuduna ihtiyaç gös
terir. 

Şimdi bütün bu vaziyet içerisinde, Osmanlı 
Bankasiyle Hükümetimiz arasında bir muka
vele yapmak lâzımgeldiğinde büyük veya küçük 
olduğu belli olmıyan ve hakikaten okunan ki
tapta da yazılı olduğu gibi, Paris ve Londra 
malî piyasalarında gerek sermayeye iştirak ve 
gerekse şahısların iştiraki halinde milletlerara
sı bir itibar müessesesinin Türkiye'de çalışma
larının tevlit edebileceği faydayı dikkate almak, 
üç sene evveline nazaran bugün çok daha bü
yük bir zaruret ifade etmektedir. Bankanın ma
zide faydalı olup olmaması ise, o tarihteki Hü
kümetlerin tutumu ile, Meclislerin tutumunu 
bir arada mütalâa ederek hükme bağlamak gere
kir. Her müessesenin, her satıcının evvelâ ken
di çıkarını düşünmesi kadar tabiî bir şey yok
tur. Şimdi ben de bunların hizmetine ait bir 
misal vereceğim. 1929 - 1930 iktisadi buhranın
da Türk parasının değerinin mühim tenezzül
ler gösterdiği zaman bankalar arasında konsor-
siyom teşkili düşünülmüş ve Osmanlı Bankası 
en çok sermaye veren müesseselerden olmuştur. 
Müesseselerin şu veya bu tarihte; iyi veya kötü 
hareketlerini o tarihlerin şartları içinde mütalâa 
etmek lâzımdır. 1930 dan bu yana niçin ürkek 
davranılmıştırf 

Açıkça ifade edeyim ki, kıymet hükmü ver-
I miyeceğim, iyi veya kötüdür, demiyeceğim, 
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1930 dan bu yana ta 1950 ye kadar, yani Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkıncaya kadar, 
yabancı sermaye Türkiye'de korkak çalışmış
tır. Çünkü devrin Hükümetleri şu veya bu şe
kilde yabancı sermayeye korku vermişlerdir ve 
bu yüzden beynelmilel hiçbir sermaye teşeb
büsü böyle bir muhitte sermaye envestismanı 
yapamamıştır. Bu itibarla madem ki, bir dö
nüm noktasındayız, Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununu da çıkarmış bulunuyoruz ki, bu 
hareketlerimiz beynelmilel vesikalarda yer al
mıştır, o vesikalarda Türkiye'ye sermaye ya
tırabileceği telkininde bulunulmaktadır, şu 
halde bu tesirleri bir çırpıda yok etmek, ser
mayeyi tahdit etmek mevzuu bahis elilirken; 
Yüksek Meclisinin üç yıldan beri bu vadideki 
çalışmalarına müşabih bir çalışma ile bu ka
nun tasarısının tasdik edilmesi hakikaten ge
niş malî politikamızın hedeflerine uygun bir 
tedbir olacak ve girdiğimiz iktisadi politikanın 
hedeflerine uygun bir tedbir olacaktır. Hattâ 
beynelmilel pazarlarda ihraç emtiamızı nasıl 
satalım diye düşünürken bu banka belki de bi
zim mallarımızın yabancı piyasalarda sürül
mesinde Hükümete iş birliği teklifinde buluna
caktır. Arkadaşlarımız, böyle faydalar bekle
mek gaflet olur, diyorlar ama, biz bu kanaatte 
değiliz, iyi yolda tedbir aldığımızı Yüksek Mec
lis kararlarla tasvip ettikçe Türkiye'ye gelecek 
yabancı sermayenin ürkmesine imkân ve ihti
mal yoktur. Fakat eğer şu veya bu ihtimal üzeri
ne bir karar alacak olursak, bundan yabancı 
sermaye ürkebilir. 

Arkadaşlar, en hassas pazarlar, kredi ve pa
ra pazarlarıdır. Bu bakımdan umumi tutumu
muz itibariyle, yabancı sermayeye karşı hattı 
hareketimiz Meclisin tasdikma iktiran etmiş ve 
muhtelif vesilelerle ifade edilmiş ve Ecnebi 
Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısı tasvip edile
rek kanuniyet kesbetmiştir. Bu banka da vere
ceğiniz bu imkânla sermayesini ve imkânlarını 
biraz daha artıracak ve memlekete en ufak bir 
tehlike dahi iras etmiyecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Kanun tasarısı
nın kabulünü rica ederim. 

REÎS — Fehmi Çobanoğlu buyurun. 
FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar, Ticaret Vekilinin söylediği sözlerden 
sonra birşey söylemek lâzımgelmez. Kendileri
nin unuttukları bir nokta var, onu söylemek 
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I için kürsüye çıkmış bulunuyorum. Ancak Os* 

manii Bankası aleyhinde söylenen bütün sözle* 
re iştirak ederim. Fakat yüz senelik bir siyase
tin bütün fenalıklarını da Osmanlı Bankasının 
üzerine yüklemek insafsızlıktır. Osmanlı Ban
kası ne yaptı ise yaptı. Bu müesseseye ben de 

I sizin kadar kızgınım. Fakat Osmanlı İmpara
torluğunun bütün köşelerinde şubeleri vardır. 
Orta Şark ile ticaretimizin banka muamelâtı bu 
banka ile yapılıyor. Ticaret Bakanı, Orta - Şark 
ile olan bağlarımızı söylemediler. Buraya onun 
için çıktım. Bu bankanın müddetinin uzatılma
sı memleket için hayırlı olacaktır kanaatinde
yim. Bu suretle yürümenizi rica ediyorum. 

REÎS — Halûk Şaman. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim, muh

terem Ticaret Bakanının sözlerine kısaca ce
vap vermek üzere huzurunuzu bir defa daha iş
gal etmiş bulunuyorum. Ben Osmanlı Bankası
nın leh ve aleyhinde konuşmuş'değilim. Mücer
ret bir hâdise ortaya koyuyoruz, bir malî mües
sese vardır, bu malî müessese mevcut mer'i ka
nunlarımızın hükümleri dâhilinde yaşıyacak ve 
o kanunlara göre ayar edilecek yerde kendisini 
hususi mukavele yapmak durumuna sokuyor. 
Bu cihet bizim malî itibarımızı kuvvetlendirir 
ve ecnebi sermayenin memlekete girmesini te
min edermiş. Bu iddia kanaatimce hiçbir mes
nede istinat etmemektedir. Bir müessseyi karşı
sına alıp onunla ecnebi sermaye getirecek diye 
mukavele yapan bir Devlet, ecnebi mahfiller 
nezdinde itibarını billur. Bunu yüksek takdiri-
nizo bırakıyorum. 

Arkadaşlar bir noktayı gözden kaçırmama
nızı rica edeceğim. Osmanlı Bankasiyle bugün 
bir mukavele mevcut değildir. Yani ahdî bir 
vaziyet mevcut değildir, ki biz onun üzerinde 
bâzı yenilikler, değişiklikler yapalım ve imti
yaz ve muafiyetlerin ilgası yolunda hükümler 
getirelim. Bunun için anlamıyorum, niçin yeni
den mukavele yapıyoruz. Dün emisyon banka
mız, yani Merkez Bankamız yokken, bir emis
yon bankamız halinde olan bu banka ile bir mu
kavele yapmak belki bir zaruretin ifadesiydi. 
Bu itibarla Osmanlı Hükümetlerini bununla 
mukavele yapmakta mazur görmek mümkün
dür. Fakat bugün emisyon bankamız mevcut 
iken kanunlar dışında Osmanlı Bankası ile bir 
mukavele yapmanın hiçbir mâkul sebebi yok
tur. 
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(Eskişehir) — Bir noktayı arz için huzurunuza 
çıktım. 

Muhterem arkadaşım Halûk Şaman diyor k i ; 
mukavele yoktur, yeniden mukavele yapıyoruz. 
Mukavele vardır arkadaşlar, 1954 Martına ka
dar muteberdir ve mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, aleyhte konuşan arka
daşlarımız, niçin bu müessese ile mukavele yapı
yoruz diyorlar. Arkadaşlar, hükümetler elektrik 
şirketleriyle, tramvay şirketleriyle, rıhtım şir
ketleriyle, demiryolu şirketleriyle malî mües-
seleriyle mukaveleler yaparlar. Bizim zamanı
mızda da yapılım ş böyle mukaveleler mevcut
tur. Buna Hükümet yetkilidir. 

Osmanlı Bankasının hariçteki şubelerinin 
faaliyetlerinden dolayı Kurumlar Vergisi Ka
nunu hükümleri dairesinde Türkiye'de vergiye 
tâbi olmamasını teminen mukavele meclisin 
tasdikmdan geçiriliyor. Mükerrer vergi verme
mesi temin ediliyor. Bankaya her hangi bir 
imtiyaz verilmiyor. 

Yüksek reylerinizi kullanırken şu noktayı 
bilhassa gayet samimî olarak bütün arkadaşla
rıma tebarüz ettirmek zorundayım. Bura
da vereceğiniz karar, memleketin iktisadi ha
yatı bakımından, yabancı sermaye hususunda 
Hükümetimizin ve Yüksek Meclisimizin kana
atlerini ortaya koymak bakımından çok mühim 
bir nokta teşkil etmektedir. Bu hususa bilhassa 
alâkanızı rica ederim. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Bir sual. 
REİS — Buyurun. 
RİFAT ALABAY (Konya) — Memlekette 

Banko di Roma, Doyçe Bank gibi ecnebi banka
lar vardır. Bu bankalarla da yapılan bu gibi 
mukaveleler var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Yoktur. Zira diğer bankaların Tür
kiye'de merkezleri mevcut değildir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — İmtiyaz ve 
muafiyet bakımından farkı var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Arzettim, bir imtiyaz ve muafiyet 
yoktur. Bunu gerekçede arzettik. 

RAİF AYBAR (Bursa) — Osmanlı Banka
sının kendi statüsünde Türkiye'de yapacağı mu
kavelenin Türk Parlâmentosunun tasdikmdan ge
çeceğine dair bir kayıt var mıdır?. 
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(Devamla) — Hayır böyle bir madde yoktur. 
Parlâmentonun tasdikini isteyişimiz Kuramlar 
Vergisi noktasmdandır. 

RAİF AYBAR (Bursa) — Acaba Osmanlı 
Bankasının ilk kuruluş statüsünde böyle bir hü
küm var mıdır?. Yeni Hükümetle yapacağı mu
kavelenin Parlâmento tarafından tasdik edilmesi 
hususunda bir kayıt var mıdır?. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Böyle bir hüküm mevcut değildir. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — 1933 Mukave
lesinde olduğu gibi, yeni yapılan mukavelede de 
Osmanlı Bankasının 33 şubesinin mutlaka asgari 
olarak devamına dair bir kayıt mevcut müdür?. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Yeni mukavelede böyle bir kayıt 
yoktur. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın reddine dair 
iki takrir vardır. Ancak işin hususiyeti itibariyle 
bu konu ile ilgili, tüzüğün iki maddesini okumak 
suretiyle Heyeti Aliyenizi tenvir etmek zaruretini 
hissediyorum. 

Madde 112. — Devletlerle yapılmış olup onan
maları Anayasanın 26 ncı maddesi gereğince 
Meclisin iznine bağlı bulunan andlaşma ve söz
leşmelerin onanmasını istiyen kanun tasarıları 
Meclise sunuldukta o andlaşma ve sözleşmenin 
içindeki maddeler oya konamaz. Ve metinleri 
üzerinde değişiklik teklif edilemez. 

Birinci görüşme sırasında maddeler hakkın
da yapılacak itiraz, tasarının komisyona geri ve
rilmesini istemekle olur. 

Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate alınır
sa tasarı komisyona verilir. 

Komisyon incelemek için kendisine verilen 
tekliflerin tümü hakkında bir rapor yazar. 

Bu rapor bastırılıp üyelere dağıtılır. 
Komisyon raporunda, tasarının kabul edil

mesine, geri bırakılmasına veya retlenmesine ka
rar verir. 

Geri bırakma kararında şu gerekçeler bulu
nur : 

«Meclis andlaşma veya sözleşmenin şu ve bu 
maddeleri (geri bırakmayı gerekli kılan maddeler 

i tamamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin 
dikkati çekerek onanması için gerekli iznini geri 
bırakır.» 

Bu andlaşma veya sözleşmeler hakkında ive-
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I ikinci takrir, 'Maliye ve Bütçe komisyonla-
. rma gönderilmesi mahiyetindedir. Onun, da 

dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddolun-
mustur. 

Şimdi, maddelere geçilmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad-

| delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
I Teklifte ivedilik de vardır. İvedilikle gö

rüşülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 
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dilik kararı verilmişse, komisyon, değişiklik tek
lifleri ile ilgili raporunu itiraza uğramıyan mad
delerin görüşülmesi biter bitmez Kamutaya su
nar. 

Madde 113. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kabulüne bağlı olarak Hükümetçe yapı
lan sözleşmelerle bunların onanmasını istiyen ka
nun tasarıları hakkında da geçen maddedeki usu
le uyulur. 

REİS — Bu itibarla ret takrirlerini oyunuza 
arzetmiyorum. 

Şimdi, komisyona havalesine dair iki takrir 
var, sıra ile okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimiz içinde ve dışında yapılan ti

cari ve malî transaksiyonliaır üzerinde (eskiden 
olduğu gibi şimdi de) önemli rol oynıyan Os
manlı Bankası hakkındaki .kanun (tasarısının 
bir kere de Ticaret Komisyonunda müzakere 
edilmesine yüksek müsaadelerinizi rica ederim. 

Kütahya Mebusu 
IMecdet Alkin 

Reisliğe 
Osmanlı Bankası ile. yapılan mukaveleye 

karşı Meclisin gösterdiği tereddüdü izale için 
yeniden müzakerede bulunmak üzere 'kanun 
lâyihasının Maliye ve Bütçe komisyonlarına 
iadesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Enver Karan 

REÎS — Aykırı olan teklif, Ticaret Komis
yonuna gitmesi teklifidir. Çünkü Bütçe Komis
yonundan geçmiştir. Bu itibarla evvelâ bu tak
riri oyunuza arzediyorum. Ticaret Komisyonu
na gitmesini dikkate alanlar.,. Dikkate alınma
sını kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavelenin onan
ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Osmanlı-Bankasiyle 11 Hazi
ran 1952 tarihinde imzalanan mukavele ile bu 
banka personeli hakkında teati edilen aynı ta
rihli mektup onanmıştır. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan); — Efendim, usul 

bakımından bu madde dolayısiyle şu hususu 
yüksek nazarınızda tesbit etmek istiyorum : 

İçtüzüğümüzün Meclis murakabesini, # bil
hassa böyle mühim mevzularda, ne halde tah
dit ve takyit ettiğini göstermesi bakımından, 
sayın Başkanın okuduğu maddelerin demokra
tik bir İçtüzük yapılması için tadilât düşünü
lürken yüksek iktidarınızın bu ciheti de na'za-
rı dikkate almasını, bu tatbikat dolayısiyle, 
arzederim efendim. 

(REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesî'eri). Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Oturumu -kapıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



ÎKİNCÎ ÖTÜRÜM 
Açılma saati: 15,12 

BEİS — Beisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Ahmet Morgil (Bize), İhsan Gülez (Bolu) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karaflıisar) — 

Şahsıma sataşma vardır, söz istiyorum. 
REÎS — Sataşma yoktur. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

öyleyse usul hakkında. 
REÎS —- Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, elimize verilen tutanak suretinde 
gördüğüm hir ibare üzenine söz almak istiyo
rum. Usul hükümleri buna asla mâni değildir. 
Ancak Başkanın zühul etmesi ihtimaline mebni 
sizleri hakem yapmak istiyorum. Şimdi tuta
nağı okumak istiyorum. Ndçin söz istediğimi 
izah sadedinde, konuşmamın bir kısmında izah 
sadedinde, sarfedilen bir cümleyi burada te
barüz ettirdikten sonra Başkan söz vermediği 
takdirce Yüksek Heyetinizin hakem olmasını 
istirham edeceğim. 

O konuşma şudur : öğleden evvel Osmanlı 
Bankasına ait kanun tasarısı münasebetiyle şöy
le bir konuşma yaptım: (Vekil arkadaşımız 
(hissiyata kapılmıyalım, diyorlar. Her söz, her 
fiil bir hissin ifadesi değil midir arkadaşlar! 
Geçmişi unutalım, diyorlar. Hayır arkadaşlar, 
geçmişi unutamayız ve unutmıyacağız da. Vak
tiyle bu memleketi idare etmiş padişahlar za
manında bu ihsan kabilinden verilmiş muafiyet
lerin bu memleketin başına neler getirdiklerimi, 
kapütülâsyon adı altında memlekete belâyı 
mübrem kesildiklerini bizler görmüş insanları». 
Binaenaleyh Hasan Polatkan'ın, hislerin altın
da kalmıyalım sözüne.ben muhalefet ediyorum.) 
dedim. Şu cümlemi bir arkadaş nedense haz-
medememiş, şöyle bdr mukabelede bulunmuş: 

(Halil îmre (Sivas) — Sen onu bilemezsin, 
nankörlük ediyorsun.) diye bağırmış. (Hayır, 
hayır sesleri). 

Arkadaşlar; zabıtta bir tashih yapılması için 
söz istiyorum. Bendenize sataşıldığı için söz 
istiyorum. 

Başkan nahak yere bana Tüzük hükümleri
ne rağmen söz vermem, diyor. 

REÎS — Efendim; bir zühul olmasın diye 
şu noktayı arzedeyim: Tutanaklar konuşan 
milletvekillerine verilir, tashih edilir, sonra 
talbedilir. Binaenaleyh gelecek Birleşimde iti
razını daha sıhhatli yapabilmesi mülâhazası ile 
kendisine böyle söylemiştim. 

Mademki böyle bir tereddüt vardır, Halil 
îmre de söz istiyor, Haldi îmre'ye söz veriyo
rum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bendenize söz verin ki, konuşmamı yapayım. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Ben böyle bir şey 
söylemedim. 

REÎS — Halil tmre böyle bir şey söyleme
diğini ifade ediyor. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, ben kendi konuşmalarımı tashih etmiş 
bulunuyorum. Sayın özçaban'm eline geçen 
zalbıtta bir zühul olsa gerektir. Bu itibarla o 
zabıtta benim 'böyle sözüm olmadığına göre çı
karılmasını rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söylemediniz mi? 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Hayır, söyle
medim. 

REİS — Mesele halledilmiştir. 
Osmanlı Bankası hakkındaki tasarının mü

zakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. , 
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RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştii. 
Heyeti umumiyesi üzerinde Cezmi Türk, bu

yurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim Yük-

sek. Heyetinizden özür dilerim. Bu kürsüye ki
taplarla çıkmak mûtadım değildir, fakat müna
kaşalar bu kabîl vadilere döküldükçe belki de 
dosyalar, mementolar, muhtıralar dahi getirme
ye başlıyacağımızı arzeder, özür dilerim. 

Sayın Halil îmre arkadaşımız bu kanun ve
silesiyle mevzuubahis ettiğimiz müessese hakkın
da gayet kesin ve tarihî bir hüküm verdiler. 
«Elinden kılcı alınmış bir şövalyeye bir nişan 
vermek gibidir bu tasarı» dediler. Bu cümlede 
mantıki iki hat vardır: Birincisi, elinden kılıcı 
alınmış şövalye, alınmış mı alınmamış, alınmış 
olsaydı bu hale gelmezdi. Benim kanaatime göre 
elinden kılmcı alınmış şövalye değildir. Bizim 
kanaatimize göre elindeki kılıcı körletilmiş bir 
kılıç olabilir, ama şövalye olursa... 

Burada 1908 senesi mukavelesinin 17 nci 
maddesine temas edeceğim. Bu aynı zamanda 
Maliye Bakanımızı da istihdaf ediyor. Meşruti 
Hükümetlerin bu husustaki mukaveleleri hangi 
kayıt vo şartla.... 

REÎS — Cezmi Bey heyeti umumiyesi üze
rinde konuşuyorsunuz değil mi? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Evet 17 nci mad
de: (Devleti Âliyenin Kanunu Esasisi ahkâmına 
tevfikan işbu mukavelename Mebusanve Ayan 
Meclislerince tasdik olunduktan sonra kesbi kati
yet edecektir, fobu mukavelenin mümkün mertebe 
serian Ayan ve Mebusan Meclislerinin tasvibine 
arzolunması zımnında Hükümeti Seniyece teda-
biri muktaziye ittihaz buyurulacaktır. Maliye 
Nezareti işbu tasvip keyfiyetini Bankı Osmani
ye tebliğ edecek ve bu baptaki hakkı ihtiyarını 
refi veyahut terkedip etmediğini beyan eylemesi 
zımnında tarihi tebliğden itibaren bankaya 20 
gün mehil ita kılınacaktır.) Yani bunu meclisler 
kabul ederse mukavele kesbi katiyet edecektir. 
(îşbu mukavelename Mebusan ve Ayan Meclis
lerince tasdik olunduktan sonra kesbi katiyet 
edecekti'.) 

Asır şu noktayı arzedeyim: Bu müessese ilk 
meşruti Meclisten ne istiyor? (Maliye Nazareti 
işbu tasvip keyfiyetini Bankı Osmaniye tebliğ 
edecek ve bu baptaki hakkı ihtiyarını refi veya 
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terkedip etmediğini beyan eylemesi zımnında ta
rihi tebliğden itibaren bankaya 20 gün mehil 
ita kılınacaktır.) 

Bu müessese meşruti meclislerin üstünde bir 
hakkı ihtiyar aramaktadır. Bu hakkı ihtiyar o 
zaman Muvazenei Maliye Encümeninin Sayın 
Halil îmre'nin âzası bulunduğu encümenin - se
lefleri, Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri merhum Cavit Beyin tanzim ettiği 
mazbatada, ki bu mukavele 6 Eylül 1324 
tarihinde akdedilmiş ve 6 Kânunusani 1324 te 
Meclise gitmiştir. Böyle iki sene sonra değil. 

Dördüncü sayfada şöyle denmektedir : (Hü
kümetçe hakkı ihtiyar verilmeksizin sureti kati-
yede istikraz ekdine çalışılmış ise de buna im
kân olmadığı anlaşıldığından Meclisi Mebusan 
ve Ayan tarafından mukavelenamenin tasdik 
olunduğunun bankaya tebliği tarihinden itiba
ren yirmi gün müruruna kadar bankanın istik
razı kabul ettiğini beyana mecbur olması kay-
diyle hakkı ihtiyar tahdit olunarak teklif atı sa-
irenin tayyedildiği esbabı mucibe lâyihasında 
söyleniyor....). 

Şövalyenin işine batanız. Devam ediyorum: 
(Bankı Osmani iptida buna muvafakat ettiği 
halde bilâhara aşağıda zikredeceğimiz avans 
mukavelenamesinin hini akdinde 18 Mayıs ta
rihine kadar ve evvelce tayyedilen şerait bu 
defa « Piyasanın ahvali gayrimüsait olması » 
gibi daha umumi ve müphem bir tâbire kalbo-
lunarak 18 Mayıstan itibaren altı ay daha hak
kı ihtiyarını 'muhafaza eyliyeceğine dair bir 
madde ilâve ettirmişti....) 

Şövalyenin evvelâ hakkı ihtiyarı olacaktır. 
Meclislerin tasvibinden sonra yirmi gün için de 
mehil istemiştir. Artık bunun şövalyelikten 
vazgeçmiş olması lâzımdır. O zaman buhranı 
malî içinde bulunan Meşrutiyet Hükümetine, 
yeni inîkılâp yapmış bir Hükümete « artı'k sana 
para vermiyeceğim, hakkı hıyarımı kullanaca
ğım » demiş/tir. 

Aynı Mecliste tarih huzurunda, onların sar-
fettiği bu kelimeleri burada tekrarladım. Aynı 
zabıttan birkaç satırı Halil îmre arkadaşıma 
ithaf etmek isterim. 

(Hulâsasını naklettiğimiz bu mukavelename
yi Hükümet hiçbir Grupa, Avrupa malîyonun-

i dan hiçbirine müracaat etmeksizin doğrudan 
'doğruya Osmanlı Bankasiyle akdetmiş ve bitta-

I bi (bankanın şeraitini kabul eylemek mecburiye-
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tinde bulunmuştur. Bu şerait ise Hükümeti I 
Meşrutamıza karşı her türlü muavenet ve mü- ı 
zaherette bulunmayı va'dü temin eden bir mü
esseseden ümit ve intizar ettiğimiz derecede 
değildir. Badema Hükümet akdedeceği istik-
razat için kanuni umumi rekabetten istifade et
mek üzere muayyen bir bankaya değil mües-
sesatı muhtelifeye müracaat eylemeyi kendisi
ne düsturu esasi ittihaz eylemelidir. Hüküme
tin bu suretle tecelli edecek olan istifadesi iti
barı malimizin tezayüdü demek olacağından hiç 
şüphe yok ki, Osmanlı Bankasınca da hüsnü te
lâkki olunur). 

Hükümete para vermemişler. Münhasıran, 
ağır şartlarla da olsa bu müessese vermiş. Onun 
için bu müessesenin o zamanki hizmetini mak
bul görmek lâzımdır. îşte arkadaşlar, vesikayı 
resmiye. Hükümet uşak haline gelmiş, başka 
yere müracaat etmemiş ve Meclisin Muvazenei 
Maliye Encümeni tenkid ediyor, diyor ki ; 
(Avrupa maliyunundan hiçbirine müracaat et
meksizin doğrudan doğruya Osmanlı Bankasiy-
le akdetmiş ve bittabi bankanın şeraitini kabul 
eylemek mecburiyetinde bulunmuştur. Bu şera
it ise Hükümeti Meşrutamıza karşı her türlü 
muavenet ve müzaherette bulunmayı va'dü te
min eden bir müesseseden ümit ve intizar etti
ğimiz derecede değildir. Badema Hükümet ak
dedeceği istikrazat için kanunu umumii rekabet
ten istifade etmek üzere muayyen bir bankaya 
değil müessesatı muhtelifeye müracaat eyleme
yi kendisine düstûr esası ittihaz eylemelidir. I 
Hükümetin bu suretle tecelli edecek olan istifa
desi itibari malîmizin tezayüdü demek olacağın- I 
dan hiç şüphe yok ki Osmanlı Bankasınca da I 
hüsnü telâkki olunur.) I 

Bunu iki suretle ve bu şekilde karşıladıktan 
sonra bu mukavelede «Directeur-Ajoint M. Art- I 
hurNias ve Poneiri Beyefendinin imzaları bu
lunduğu ve buna fehametlû ve azametlû Kâmil 
Paşa Hazretleriyle yine fehametlû Ziya Paşa 
Hazretlerinin imza buyurduklarını ifade ederek I 
vesikanın kıymetini itmam etmiş oluyorum. Bu I 
mukavelenin 8 nci maddesindeki bir cümleyi de I 
okumadan geçemiyeceğim. Bu cümle (işbu tah- I 
viller ile kuponları' Memaliki Devleti Aliyede I 
her nevi resim ve vergi ve damgadan vareste
dir.) 

Sayın Maliye Bakanından soruyorum, Os- I 
manii Bankası Osmanlılar saltanatının bir de- I 

. ıyö3 u : z 
vamı olduğuna ve bu o mukavelede bu müesse
se Damga Eesminden de varestedir diye kayıt 
olduğuna göre, acaba bu Gelir Vergisinden mu
afiyeti bu mukavelenin 8 nci maddesine göre 
mi kabul edilmiştir? Bu, o vakit verilmiş bir 
hükümdür, nalâyik, gayrihukuki ve gayrikanu-
ni bir hüküm diye mi Gelir Vergisinden muafi
yet veriyorlar? Bunu izah etmelerini rica ede
rim. 

Arkadaşlar, ikinci bir noktaya daha temas 
edeceğim : Biz küçük bir parti olarak şurada, 
ekseriya yeri boş kalan bâzı hususları muraka
be etmek endişesiyle huzurunuza çıkıyoruz. Bu 
mesai bize çok ağıra mal olmaktadır. Millet hiz
metinde hayırlı bir iş gördüğümüze inanarak 
bu hizmetimizi yapmakta devam etmekteyiz. 
Ağıra mal olan bu vazifeyi biz başarmaya çalı
şırken bir sayın Bakan (bizden genç, Allah eze
li gençlik versin) bu kürsüye çıkıp da «bu söz
leri bize kasdı mahsusla, yapıyorlar»; demekte ve 
izahat vermektedirler arkadaşlar. Kasdı mah
susu şu mânada anlamak isteriz; daha iyi mu
rakabe yapmak ve daha iyi neticelere vâsıl ol
mak ve kendilerini bu yolda daha sağlam yol
larda yürütmek istediğimiz için yapmaktayız; 
tarihî kötülükleri bir daha hatırlatmak ve böyle 
bizlere eza veren hâdiselere düşmemeleri ve bu
na benzer vaziyetlere girmemeleri için yaparız. 
Yoksa maksadı mahsusu, amiyane tâbiri ile mû
tat mânada bize izafe etmek istiyorlarsa o vakit 
kendilerine vereceğiz çok daha ağır cevapları
mız vardır, buna genç şahısları tahahmmül 
edemez. Onun için kendilerinden rica ederim, 
maksadı mahsusu bizim anladığımız mânada an
ladıklarını burada tevzih etmek lûtfunda bulun
sunlar. Biz burada 12 - 15 arkadaş olsak her 
sahada bu murakabe daha iyi olacaktır ve bu
na ihtiyacımız vardır. 

Tek misal; Millî Korunma fonları ve Danış
tay hesapları görüşülürken birçok şeyler ÜZR-
rinde durmak lâzımdı. Fakat yetişemediğimiz 
için gitti. 

Bir usul meselesi ile sözlerime son veriyo
rum. 

Anayasanın 26 nci maddesi bilûmum muka-
velâtm kabul .... 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde konu
şun. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Sözlerim heye
ti umumiyesine aittir. 
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REÎS — Usul meselesi yoktur, tasarının I 

heyeti umumiyesi üzerinde konuşuyorsunuz. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Vardır efen

dim. 
REÎS — Bu meseleyi Tüzük halletmiştir. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tüzükten oku

duğunuz hükümler Anayasamızın 26 ncı madde
sine aykırıdır. Bu meclis her zaman Hüküme
tin yaptığı mukaveleleri reddetme hakkına sa
hiptir, siz diyorsunuz ki, reddedemez. 

Böyle bir Tüzükle Millî murakabe tam mâ-
nasiyle yapılamaz arkadaşlar. 

REÎS — Tasarı üzerindeki müzakere bit
miştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini açık oya arzedi-
yorum. 

2. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Mil
letler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı; Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teş
kilâtı arasında teknik yardım teminine müte
dair esas Anlaşmanın onanması hakkında kanun 
lâyihası ve Dışişleri, Tarım, Ulaştırma, Çalışma 
ve Sağlık ve Sosyal Tardım komisyonları rapor
ları (i/315) [1] 

REÎS — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Gündemde iki defa görüşülecek işler bölümü
nün 8 nci maddesinde yer alan teknik yardım esas 
mukavelesinin tasdikma ait kanun lâyihasının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunun reye 
vaz'olunmasını saygı ile arzederim. 

Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen 

REÎS — Buyurun. 
ÇALIŞMA VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; Bü
yük Mecîisin gündeminin yüklü olması sebebiyle 
tasdiki henüz tasvibinize iktiran etmemiş bir mu
kavele ve onu huzurunuza getiren bir kanun lâ
yihası mevcuttur. Bu mukavelenin tasdik edilme
miş bulunması teknik yardım mekanizmasını 
işlemesinde idari müşküller ve tereddütler husu
le getirmektedir. Çeşitli sahalarda açılan yardım 
imkânlarının lâyıkı veçhile kullanılabilmesi için 
bu mukavelenin huzurunuza getirildiği şeklîyle 

[1] 141 sayılı basmayzı tutanağın sonunda-
dtr. 
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onu huzurunuza takdim eden kanun lâyihasının 
öncelik ve ivedilikle müzakere olunmasını yük-
sek tasdik ve takdirinize arzediyorum. 

REÎS — Gündemin sekizinci maddesinin ön
celikle görüşülmesi hakkında Hükümetin teklifi 
vardır. Öncelikle görüşülmesini oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir, 

ivedilik teklifi de vardır. Oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas 
Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtı arasında Teknik Yardım teminine mü
tedair olarak 5 Eylül 1951 tarihinde Ankara'da 
imzalanan esas Anlaşma ve ekleri olan mektup
lar onanmıştır. 

REtS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esas An
laşma gereğince memleketimize yapılacak tek
nik yardımların teferruatını tanzim etmek üzere 
Türkiye Hükümeti ile mezkûr maddede yazılı 
teşekküller arasında imzalanması gereken tek
nik yardıma mütedair ek anlaşmaları, esas An
laşmaya aykırı hükümleri ihtiva etmemek ve 
imzadan itibaren üç ay içinde Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzedilmek şartiyle, akdet
meye ve derhal tatbika koymaya Hükümet yet
kili kılınmıştır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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REİS — Maddeyi kabul edenleri. Kabul et- I 

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arzedilmiştir. 

3. — Bankalar Kanununa ek kanun lâyihası 
ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/418) [1] 

RElS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Gündemin 
38 nci maddesinde Bankalar Kanununa ek kanun 
lâyihası vardır. 39 ncu maddesinde de Amortis
man ve Kredi Sandığı hakkında kanun lâyihası 
mevcuttur. Maliye Komisyonu öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesini teklif etmektedir. 

Bu teklifin kabulünü rica ediyorum. 
REİS — Efendim, 38 nci maddenin öncelik 

ve ivedilikle görüşülmesi teklifi komisyon ra
porunda mevcuttur. Ayrıca Hükümet de teklif 
etmektedir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Amortisman Sandığı Kanunu aleyhinde konu
şacağım. 

REİS — Şimdi Bankalar Kanununu görüşü
yoruz, sıra ona gelince söz veririm. 

Şimdi Bankalar Kanpnuna ek kanun lâyihası
nın öncelikle görüşme teklifini oya arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de mevcuttur. Onu da oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bankalar Kanununa Ek Kanun 

MADDE 1. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 28 nci 
maddesi gereğince tesis edecekleri % 20 nspe-
tindeki munzam karşılıkları Amortisman San
dığı hesabına T. C. Merkez Bankasına nakden 
tevdi etmekle mükelleftirler. i 

Amortisman Sandığı, T. C. Merkez Banka-

[1] 239 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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smdaki hesabına tevdi olunan bu karşılıklara 
mukabil bankalara, vadesiz ve bir seneye ka
dar vadeli olarak kabul ettikleri mevduata te
kabül eden k a m l a r için >% 3, bir sene ve da
ha fazla vadeli mevduata tekabül eden kısım
lar için de ;% 4 faiz öder. 

İşbu faiz nispetleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sa-> 
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, Maliye Vekâ
letince yeniden ayarlanabilir, 

Mevduatın azalması halinde, bankalar tev
di edecekleri hesap vaziyetlerine göre bu. azal
maya tekabül eden ka r ş ı l ım kendilerine öden
mesini Amortisman San ığ ından talep edebi
lirler. 

Amortisman Sandığı bu talepleri yerine 
getirmekle mükellef olup bunun için gerekli 
karşılığı T. C. Merkez Bankasında bulundur
mak mecburiyetindedir. 

Bu paralar Hazinenin kefaleti altındadır. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Ahmet Hamdi Başar, buyurun. 
AHMET HAMDİ BAŞAR ((İstanbul) — 

Vazgeçtim. 
REİS •— Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 nci mad
desi ve 5072 sayılı Kanunun munzam karşılık 
tesisine taallûk eden hükmü mucibince (muba
yaa ettikleri tahvillerden, işbu kanunun yayı
mı tarihinde munzam karşılık olarak ellerinde 
bulunanları, itfa tarihlerine kadar, T. C. Mer-
ıkez Bankasına yatırılması icabeden munzam 
karşılıklar yerine aynen muhafaza ederler. 

Bankalar bu tahvilleri terhin edemiyecek-
leri gibi mahiyet ve ışekli ne olursa olsun hiçbir 
muamelede de kullanamazlar. 

REİS —• Madde hakkında söz isti'yen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bankalar, işbu kanunun ya
yımı tarihinde nezdlerinde mevcut mevduata 
nazaran tahville tesis edilememiş olan mun
zam karşılıkların tekabül ettiği mebaliği der
hal ve 2 nci madde mucibince aynen muhafa-
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zaya mezun, bulundukları tahvillerden itfa 
olunanların bedellerini de tahsil ettikçe Amor
tisman Sandığı hesabına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırmakla mükelleftirler. 

EElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun hükümlerine ay
kırı hareket eden bankalar hakkında 2999 sa
yılı Kanunun 46 ve 60 neı maddelerinde yazılı 
müeyyideler uygulanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2999 sayılı Kanunun 26 neı 
maddesinde ve 5072 sayılı Kanunda mevcut 
hükümlerden işbu kanuna aykırı olanları ilga 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında 
kanun lâyirası ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/398) [1] 

REİS — Maliye Komisyonunun raporunda 
öncelik ve ivedilik teklifi vardır, bunu Hükü
met de teklif etmektedir. 

öncelik hususunda Ahmet Hamdi Beye söz 
vereceğim, (Burada yok sesleri). 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 238 sayılı basmayazı tutanağın sonundb-
dır. 
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i Tümü hakkında söz istiyen? 

SERVER SOMUNCUO&LU (Sinob) — Muh
terem arkadaşlar, önümüze gelen kanun lâyihası 
Türkiye 'de yeni bir müesseseyi ortaya koymak
tadır. İsminin altında yaşamakta olan, hakiki 
fonksiyonu bir devlet idaresinin iğine alınamı-
yacak, büsbütün müstakil olacak bir müesseseyi 
ifade etmektedir. Buna rağmen Maliye Bakan
lığına bağlı, Maliye Bakanlığının idaresi altın
da ve fakat bir taraftan da şahsiyetine sahiptir 
diye ortaya çok garip bir teşekkül atılmaktadır. 

Şimdi bu tasarı mahiyeti ve bünyesi itiba
riyle nedir? Çok kıymetli arkadaşlarımın bunun 
üzerinde durduklarından şüphe etmiyorum. 
Ama müsaade buyurursanız biraz bu işlere ün-
siyeti olan bir arkadaşınız olarak bildiklerinizi 
hatırlatayım , 

Amortisman sandığı, bu lâyiha ile Devlet 
tahvilâtının piyanadaki ticari vaziyetini idare 
vazifesinin yanıbaşında, bir de kredi müessesesi 
olarak önümüze çıkmaktadır. Yani ismi «Amor
tisman ve kredi sandığı» dır, fakat hakikatte 
bir envestisman bankası olmaktadır. Böyle 
bir bankanın müstakil şahsiyeti haiz olmasının, 
siyasi nüfuzdan uzak bulunmasının, ne kadar 
esaslı iktisadi şartlar olduğu hepinizce malûm
dur. Fakat bankanın çalışma tarzına tasarıda 
göz atarsanız Hükümetin teklifinden, son çık
tığı Bütçe Komisyonu raporuna kadar hepsi, 
Maliye Bakanlığının idaresinde böyle bir san
dık ve bankanın teşkiline imkân veren mev
zuattır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu sandığın iki vazifesi 
vardır. Bir tanesi Devlet tahvillerinin piyasada
ki durumunu idare edecektir, bir tanesi de ilk 
tasarıda sayılmıştı, Maliye Komisyonu tasarı
sında aynen kabul edildi. Şimdi İktisadi Devlet 
Teşekkülleri veya katma bütçeli idarelerin para 
ihtiyacını temin edecek, onlara uzun vadeli 
krediler sağlıyacaktır. Bu iki vazife birbirinden 
başkadır. Bu iki fonksiyon ne mânayı ifade eder, 
bir kere buna göz atmama müsaade buyurunuz. 

I Banka (banka diyorum, bejıce mahiyeti böyle
dir) bugün, esbabı mucibede yazılı olduğu gibi, 
35 milyon lira efektifle teşekkül etmektedir. Ede
biyat olsun diye sermayeye üave edilecek kısım
lar da bulunacaktır. Onun yanı başında nominal 
sermaye Bütçe Komisyonu raporunda 250 milyon 
liraya iblâğ edilmiştir. Şimdi nominal sermaye 

ı ne rol oynıyacaktır diye bir sual varit olabilir. 

— ı&ı -



B : 101 3.7 
Kendisine arzolunacak şeyi derhal karşılıyabil-
mek bakımından efektif sermayeye sahip olması 
şarttır. Asıl mühim olan nokta bunun uzun kredi 
açacağı müesseseler Devlet müesseseleridir. Âm
me hizmeti yapan, yani bugün bütçeden beslenen 
ve onunla kavrulan müesseselerdir. Düşünce şu : 
Biz para piyasasında mevcut istikraz kabiliyetini, 
çıkaracağımız birtakım tahvilât ile bu sandığın 
elinde toplıyalım.ve âmme hizmeti yapar ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin paraya olan ihti
yacını bu kanallarla temin edelim. Vaziyet bu şe
kilde vaz'edildiği zaman pek mahzur görülmez. 
Ama bir kere de hakiki işletmeler zaviyesinden 
işi ele alırsak durum şudur : Hükümet bir büt
çe ile gelecektir. Bu bütçede yapacağı hizmetler 
mukabili tahsisat koymıyabilir. Sandığa 250 mil
yon liralık sermayesinin iki misli tahvil çıkarma
sına salâhiyet verildiğine göre Meclisten muva
fakat alamadan kullanacağı yerin Meclisçe tâyi
nine berveçhi peşin tesbit etmeden pekâlâ birta
kım tahvilât çıkararak temin ettiği paralarla, 
para envestismanı yapmak cihetine gidebilir. 
Hükümet o zaman diyecektir ki, ben size denk 
bütçe getireceğim. Diğer taraftan da başka kay
naklardan para temini suretiyle bir envestisman 
yapacaktır. Mahiyeti itibariyle bütçeye para te
min eden kaynaklarla o kaynaklardan temin edi
len paraların sarfedileceği yerler bakımından 
Hükümete geniş salâhiyetler tanınmaktadır. 

Bu envestismanlar üzerinde sadece Hüküme
tin harekete geçmesi ve Meclisin bundan keffi-
yed etmesi doğru bir prensip değildir. Bu ba
kımdan Amortisman Sandığına hakikaten bu 
vazifeyi vermemek lâzımdır. Bendenizce sakat
lık bugün Merkez Bankasının Statüsünden doğ
maktadır. Artık hiçbir memleket kalmamıştır 
ki, devlet tahvillerinin kendi devlet bankaları 
kanaliyle satınalmmasma mâni olsun. Ameri
ka'da Federal Reserve Bank veîngiltere'de Bank 
pf England, Fransa'da Banque de France aldık
ları salâhiyetle mütemadiyen bu muameleleri 
yapmaktadırlar ve devletin itibarını piyasada 
yükseltmektedirler. 

Bizim Cumhuriyet Merkez Bankası meka
nizmasını bu işe elverişli hale koymalıyız. Bir 
sandığa istediğin kadar tahvil çıkarabilirsin ve 
bunları Merkez Bankasına satarsın veya sata
mazsın diye münakaşa yapılmaktadır. Bu mües
seseleri döner sermaye ile teçhiz etmeye ihti
yaç varsa, ve elyevm Hazine elinde bu sermaye | 
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[ mevcut değilse ve bu işler için bir fon tesisi 

bakımından para piyasasını elverişli görürse 
Hükümet bir istikraz akdederek tahvilât çıka-

I nr , bu tahvilâtı satışa arzeder, Merkez Banka
sına tanıdığı salâhiyetler ile bunu ayarlar. Bu
nu bırakıp birtakım gayritabiî yollara gitmek 
ve Maliye Bakanlığının emrinde bir envestis
man bankası tesis etmek hatadır ve böyle bir 
kanım çıkmamalıdır. 

Maliye Bakanlığı emrinde bir envestisman 
bankası kurulmasına ve bunun işlerine müsaa
de etmemenizi rica ederim. 

MALÎYE VEKtLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarını, 'Server 
Somuncııoğlu arkadaşımıza cevap arzederken 
bu tasarının topyekûn üzerinde bir göz gezdire
lim. 

Bu tasarımız 1935 yılında kurulan Amortis
man Sandığının vazife, .teşkilât ve memba ba
kımlarından tevsi ve takviyesini, istihdaf etmek
tedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile «mevcut 
Amortisman Sandığı Devletin iç, dış, dalgalı 
ve konsolide borçlarına ait bono ve tahvillerin 
piyasasını tanzim ve bunları elverişli şartlarla 
azaltmak için kurulmuştur. 

Devlet tahvilât piyasasındaki istikrarın âm-
| me kredisi bakımından arzettiği ehemmiyet 
I her memlekette bu piyasanın ya doğrudan doğ

ruya veya amortisman sandıkları gibi teşekkül-
İerce tanzim «dilmesini lüzumlu kılmış bulun
maktadır. 

Bu teşekküller bir taraftan piyasada nâzım 
vazifesini ifa etmekte, diğer taraftan da bor
salardan ve borsalar dışından elverişli şartlar
la akımlar yaparak Devlet borçlarını itfaya ça
lışmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, bu fonksiyonların 
ehemmiyet ve şümulü her memlekette Devlet 
borçlarının arzettiği ehemmiyet ve tenevvüe 
göre tahavvül etmektedir. 

Mevcut Amortisman Sandığımız şimdiye ka
dar esasen aşırı temevvüçler kaydetmemiş olan 
tahvilât piyasasını tanzim hususunda müspet 
hizmetlerde bulraıabilmişse de Devlet borçları
nı azaltma ve itfa etme mevzuunda aktif bir rol 
oyniiyamamıştır. Şu ciheti de kaydedeyim ki; 
borç. itfası ve azaltılması kadar ehemmiyetli 
diğer bir saha vardır ki, bu sahada kanuni 
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yetkisi olmadığı ve en iptidai bir teşkilâtı dahi 
bulunmadığı için sandık bu hali ile hiçbir faa
liyet gösterememiştir. Mevzuubahis olan bu sa
ha, Devlet borçlarının, vakit vakit meydana 
gelebilecek: elverişli şartlardan zamanında fay
dalanmak suretiyle tevhit, tahvil ve tahkimi 
ameliyeleridir. 

«Assainissement» tabiriyle ifade olunan bu 
ameliyeler sayesinde, hâmillerin de muvafaka
tiyle yapılan vâde uzatmaları, faiz indirmeleri 
ve servis tasarrufları bütçeye tahmil edebile
cek tertibat ve masraf yekûnlarını ehemmiyetli 
nispetlerde azaltır ve hafifletir. 

Şu halde bu vazifelerin de gayet tabiî ola
rak amortisman sandıklarının, vazifeleri ara
sında yer alması icabeder. Bu hususları temin 
etmek üzere lâyihamızda derpiş olunan hü
kümler bu itibarla hem vazife icaplarına, hem 
de yabancı memleketlerdeki tatbikata tama-
miyle uygundur. 

Amortisman Sandığına tahmil edilen vazi
feler artınca bunların gereği gibi ifasını temin 
etmek üzere yetki ve imkânlarının genişletil
mesi de tabiîdir. Bu sebepledir ki, Devlet borç
larının tevhit, tahvil ve tahkimi vazifelerinin 
zaruri bir neticesi olarak sandık tanvil çıkar
ma salâhiyetiyle teçhiz edilmiş ve yine, müte-
vazi olmakla beraber, fonksiyonlarına cevap 
verebilecek bir teşkilâta sahip olması lüzumlu 
görülmüştür. 

Bankaların Devlet iç istikraz tahvillerine 
yatırmak mecburiyetinde bulundukları munzam 
•karşılıkların, Yüksek Meclise sunduğumuz ve 
(biraz önce kabul buyurduğunuz kanun ile amor
tisman sandığına tevdi edildiği yüksek malûm
larıdır. Bu husustaki mucip sebepler mezkûr 
lâyihada etrafiyle dzah edilmiş bulunduğu için 
bunları burada tekrarlamayı lüzumlu görmü
yorum. Bu vesile ile arzetmek istediğim hu
sus, bankalarca kendisine yapılacak tevdiata 
faiz vermek mecburiyetinde bulunan sandığın 
bunları tenmiye etmek salâhiyetiyle teçhiz edil
diği keyfiyetidir. Sandık bu suretle bir kredi 
müessesesi mahiyetini de iktisap etmekte ve 
malik bulunduğu kaynakların müsaadesi nispe
tinde sanayi, maadin, enerji ve su işleri gibi 
yurdun kalkınmasında ana dâvaları teşkil eden 
meselelerle uğraşan Devlet ddare ve müessese 
teşekküllerinin finansmanında bir yardımcı va
zifesi almaktadır. 
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I Lâyihada yer alan ve mevduatın (belirli ya

tırım sahalarına tevcih edilmesini sağlıyan bu 
hükümler, memleketimizin ihtiyaçlarına oldu
ğu kadar iktisadi esaslara ve mukayeseli tet
kiklerimizin verdiği neticelere de tamamiyle 
uygundur. 

Sözlerimin başında amortisman sandığının 
ana fonksyonlarını izah ederken bir de tahkimi 
düyundan bahsetmiştim. Kısa vadeli ve dalga
lı borçların uzun vadeli ve muntazam borçlara 
(kalbi demek olan bu muamelelerin tahakkuk et
tirilmesi vazifesini bu sandığımıza tevdi edi
yoruz. Takdir buyurursunuz ki, mazide ya
pılmış olan bu nevi borçları alacaklı ile anla-
şara'k vâdesi uzun ve şartları müsait munta-

I zam bir borca kalbederek tahkim etmek, mak
sadı temine kâfi değildir. Ecnebi memleketler
de ve saltanat devrinde kendi memleketimizde 
yapılmış nice tahkimi düyun muameleleri var
dır ki, bu muameleler üzerinden birkaç ay geç
meden dalgalı Iborç akdi yolu tekrar açılmış 
ve bu suretle meydana gelen yeni dalgalı borç
lar tahkim edilen miktarları da kat kat aş
mıştır. 

Binaenaleyh Hükümetiniz, Yüksek Mecli
sin arzuları dairesinde tahkim işini derpiş eder
ken Hazine kefaletini haiz krsa vadeli bonolar
la badema yatırım işleri yapılmasını önlemiş, 
bununla da iktifa etmiyerek bugün huzurunu
za sunduğu lâyiha ile müesseselerimizin en lü
zumlu yatırım işlerine müessir surette yardım ede
cek bir mekanizma meydana getirmiştir. Bütçe 
membalarma katılacak olan bu yeni imkânlar 
sayesinde Merkez Bankası reeskontla yatırım 
usulünün, tâbir caizse, hortlamamasmı sağlıya-
cağıs. 

Mâruzâtımı hülâsa etmek lâzımgelirse, huzu
runuza getirdiğimiz bu tasarı tasdik Duyuruldu
ğu takdirde, tahvillerimizin piyasasını tanzim 
eden iç ve dış borçlarımızı azaltmakta ve ıslah 
etmekte müessir vazifeler ifa edecek bir teşek
küle sahip olacağız. Müessesemiz emrine tah
sis edilen kaynakların arzettiği tahavvül ve te
ne vvüe göre yurdun kalkınma faaliyetleriyle 
vazifelendirilen muayyen müesseselerimize karz 
suretiyle yardımda bulunabilecek kudrette ol
duğu için bundan da istifade edeceğiz. Hazine 
kefaletini haiz bonolarla Merkez Bankası kay
naklarının uzun vadeli işlere teşvik muamele-

I lerine, yüksek direktifiniz mucibince son veril-
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diğinden, amortisman sandığı tasarısında der
piş ettiğimiz mekanizma, bu mühim kararı da 
tamamlayıcı mahiyette bir teminat olacaktır. 
Tasarımız yüksek takdirlerine mazhar olduğu 
takdirde vücuda gelecek müessesenin yurdumu
za her bakımdan faydalar sağlıyacağma kani 
olarak sözlerime son veriyorum. 

Borçların azaltılması işi elbetteki bir Devlet 
işidir. Ve Devlet itibarına taallûk etmektedir. 
Bu borçların temliki, tahdidi, tevhidi işi elbet
te bu karakterdeki işlerdendir. Şu halde bu mü
esseseyi bu şekilde ele almamak, bunu basit 
ve âdeta ticari işlerle iştigal eden bir banka 
kabul etmek, bu görüşe sahip olmak külliyen 
yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar; şunu da arzedeyim 
ki : Yurdun kalkınmasında kendisinden büyük 
hizmetler beklediğimiz iktisadi birtakım teşek
küllerin finansmanına yardım edecek olan, Dev
let itibarı ile çok yakından ilgili bulunan bu 
müessese iktidarımızın övünebileceği müessese
lerden biri olacaktır. (Bravo sesleri) 

REÎS — Osmanlı Bankası ile Birleşmiş Mil
letler gıda ve tarım teşkilâtı hakkındaki tasa
rılara oy vermiyen var mı? 

Server Somuncuoğlu, buyurun. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa

yın Maliye Vekili arkadaşımızın Sandığın bi
rinci vazifelerinden olan noktadaki izahlarına 
karşı bendeniz bir şey söylemiş değilim, Sandık 
(böyle bir vazifeyi yapabilir. Maliye Vekâleti 
Devlet borçlarını şu veya bu istikamette tedvir 
veya tahkim etmek ister. 

Bunun için bir müessese kurmak veya kurul
muş bir müesseseden bu yolda istiifade etmek 
şıkkını kendisi düşünür, bu kendisinin bilece
ği iştir. Mavakaa uygun görürsek, ' hattâ 
kendisini teşvik ederiz. 

Benim üzerinde durmak istediğim nokta, 
500 milyon liralık para piyasasından istikraz 
yapma salâhiyetinin Sandığa verilmesi keyfiye
tidir. Birtakım salâhiyetler veriyorsunuz, is
tikraz 'ediyor, Devletin bütçe dışı elde ettiği pa
rayı Sandık para piyasasından alacktır ve 
Devletin âmme hizmeti gören müesseselerine 
verecektir. 

Şimdi Sandığın bu fonksiyonu artık Devlet 
tahvillerinin idaresi değil, âmme müessesele
rinin para ihtiyacını temin etmesi, kredi sağla-

7.1953 O : 2 
I ması meselesidir. Bu bakımdan 35 milyon lira

lık bir sermaye ile bu Sandığın bu kadar geniş 
işi nasıl yapacağına dair Hükümetin ne mucip 
sebepler lâyihasında izahat vardır ve ne de Ma
liye Vekilinin izahlarında buna dair bir para
graf, bir kısım mevcuttur. 35 milyon liralık 
bir para fonu ile bir taraftan Devlet tahville
rinin durumu ve seviyesini tutacak, bir taraf
tan da geniş para ihtiyacı içinde bulunan mü
esseselerin kredi ihtiyacını sağliyacaktır. Bu 
demektir ki, Devlet adına istikraz yapacak ve 
peşin hükmünü sizden alacaktır. 

Bundan başka bir anlayışı varsa sayın ar
kadaşım lütfen izah etsinler, ben de seve seve 
anlıya anlıya peki demeyi huzurunuzda bir borç 
bileyim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi mevcuttur. 
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle 

I görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında Kanun 

Kuruluş ve Vazife 
MADDE 1. — Hükmi şahsiyeti haiz olmak 

ve muamelelerinde hususi hukuk hükümlerine 
tâbi bulunmak üzere Maliye Vekâletine bağlı 
bir Amortisman ve Kredi Sandığı kurulmuştur. 

Sandık ticari usullerle idare olunur. Mua
melelerinde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa tâbi değildir. 

Sandığa ait mallar devlet malıdır, bunları 
ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her 
ne suretle olursa olsun suiistimal edenler veya 
çalanlar Devlet malları ye paraları hakkında 
işlenen bu gibi suçlar için uygulanan cezalara 
çarptırılırlar. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sandığın vazifeleri şunlardır : 
a) Devletin iç ve dış borçlarına ait tahvil

lerin ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu 
borçları tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli 

I şartlarla itfa için gereken muameleleri yapmak; 
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b) Üçüncü madde gereğince kredi talep i 

edebilecek devlet idare, müessese ve teşekkül
lerinin uzun vadeli yatırımlarının finansma
nına idare komitesinin karan, Maliye Vekâ
letinin tasvibi ve icra Vekilleri Heyetinin tas-
dikkı ile Sandığın malî imkânları nispetinde 
karz suretiyle yardım etmek; 

c) Bu kanun gereğince kendisine tahsis 
edilen kaynaklardan elde edeceği para ve diğer 
kıymetleri idare ve gayrimenkul iktisabı dışın
da tenmiye etmek. 

RE t S —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. .Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğından, sanayi, maden, ulaştırma, enerji ve su 
işleriyle uğraşan veya bu gibi işlerin finans
manına. yardım etmekle vazifeli bulunan Dev
let idare, müessese ve, teşekküllerinden îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunanlar kre
di talep edebilirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sandığın Sermayesi 
MADDE 4. — Sandığın itibari sermayesi 

(250) milyon lira olup bu miktar aşağıda yazılı 
kısımlardan teşekkül eder : 

A) Bu kanunla ilga edilen Amortisman 
Sandığından devralınacak sermaye; 

B) Bütçe' fazlaları; 
C) Devlet ve Sandık tahvillerinden zaman 

aşımına uğrıyanların kupon, faiz, ikramiye ve 
amortisman karşılıkları; 

- Ç ) ;• 2999 sayılı Bankalar Kanununun 41 nci 
maddesi gereğince devlete intikal edecek para
larla aymlar; 

D) 2308 sayılı Kanun gereğince zaman aşı
mına uğrıyarak devlete intikal eden faiz, temet
tü ve ikramiyelerle ortaklıklara ilişkin hisse 
senetleri vö tahvil'bedelleri; 

• E) Sandığın yıllık safi kârından ihtiyat. 
akçesi ve Sandık memur ve müstahdemlerine ve
rilecek ikramiyeler çıktıktan sonra kalan meb
lâğlar; 

F) Vâris bırakmadan vefat edenlerden Ha
zineye intikal edecek menkul mallar ve kıymetr 
ler. I 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Çıkarılacak tahviller 
MADDE 5. — Sandık uzun vadeli istikraz 

tahvili çıkarmaya yetkilidir. Bu suretle çıkarıla
cak tahvillerin itibari resülmali Sandığın itibari 
sermayesinin iki mislini tecavüz edemez. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sandık tarafından çıkarılacak 
istikraz tahvillerinden her tertibin itibari resüK 
mali, itfa müddeti, ihraç fiyatı ve faiz nispeti 
Maliye Vekâletinin teklifi ve îcra Vekilleri He
yeti karariyle, diğer şartları, Maliye Vekâleti
nin muvafakatiyle, Sandık tarafından tesbit olu
nur. 

Bu tahvillerin ihracına mütaallik her türlü 
ilânlar, muvakkat ve katî tahviller ve bunla
rın kuponlariyle tediyelerine mütaallik evrak 
ve senetler, faiz, ikramiye ve itfa bedelleri ve 
diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına 
kadar vergi, resim ve kotasyon ücretleri bakı
mından bu ihraca takaddüm eden en son Dev
let iç istikraz tahvillerinin tâbi olduğu hüküm
lere tâbidir. 

Bu tahviller 3 ncü madde gereğince sandık
tan kredi talep edebilecek idare müessese ve 
teşekküllerle umumi ve mülhak bütçe ile idare 
edilen daire ve kurumlar ve il özel idareleri ve 
belediyelerce yapılacak artırma, eksiltme ve 
mukavelelerde itibari kıymetleri üzerinden te
minat olarak kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce bu tahvillere isa
bet eden ikramiyelerin ve vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ve 
ancak ikramiye ımeyanmda tahvilin itfa bedeli 
varsa yalnız o miktar, tahvili teminat olarak 
alanlara ait olur. 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
.HÜSMAN (îstanbul) — Effndim, üçüncü fık
ranın ikinci satırında «ida?r*^ kelimesi .var o, 
«idare, müessese» olacaktır^ ' 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... EtmiyeB^e^.. ^Eabul' edilmiştir. 

MADDE 7 — T a h v i ^ K b îttfasi, başabaştan 
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aşağı fiyatlarla satıldıkları müddetçe borsadan I 
satmalma yoliyle, başabaşı bulmuş veya aşmış 
bulundukları takdirde 'kur'a çekmek suretiyle 
yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAİDDE 8. — Bu tahvillerin kupon ve ik
ramiye bedelleri, tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren beş yııl ve itfa bedelleri, tediyesi lâ-
zımgeldiğa tarihten itibaren on .yıl sonra San
dık lehine zaman aşımına uğrar. I 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Sandığa veya sandık tahvillerine yatırılacak 
paralar 

MADDE 9. — Sandık, Bankalar Kanununa 
ek 6112 sayılı Kanun mucibince bankalar tara
fından kendi hesabına Merkez Bankasına tev- I 
di edilmiş ve edilecek paraları işbu kanun hü
kümleri dâhilinde idare eder. 

REÎS .— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

MADDE 10. — Bankalarla ortaklıklar 2999 
sayılı Bankalar Kanununun 31 ve 45 nci mad
deleri ile Ticaret Kanununun hükümlerine gö
re ayırmak mecburiyetinde bulundukları ihti
yatlara mukabil cüzdanlarında Devlet iç istik
raz tahvilleri gibi Amortisman ve Kredi San-
d'ğı tahvilleri de bulundurabilirler. 

Sandık, bankalarla ortaklıklardan yukarı-
ki maksatlar için Devlet iç istikraz veya Amor
tisman ve Kredi Sandığı tahvili istiyenlere bu 
tahvilleri ihraç kıymetlerine geçmiş günler fai
zini ilâve etmk suretiyle satar. 

Sandığın tahvilât mevcudu talepleri karşıla
maya kâfi gelmediği takdirde, tahvil temin edin
ceye kadar alâkalı banka ve ortaklıklar mevzuu-
bahis ihtiyatlarını Amortisman ve Kredi Sandığa 
namına Merkez Bankasına' tevdiat olarak yatır
maya mecburdutt^f. 

işbu tevdiata, en non çıkarılan Devlet tahvil
lerinin faizi tatbik edilir. - •• - -

REÎS r - Madde hâkkinda söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza stinuyörmn. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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MADDE 11. — Kanuni mükellefiyetler do-

^yısiyle Devlet iç istikraz veya Amortisman ve 
Kredi Sandığı tahvili bulundurmaya mecbur 
olanların işbu tahvillerinin nakde çevrilmesi ica-
bettiği hallerde banka, ortaklık ve teşekküller 
bunları borsaya arzedebilecekleri gibi Amortis
man ve Kredi Sandığı tarafından alınmasını da 
istiyebilirler. 

Bu takdirde Sandık, sözü geçen tahvilleri ih
raç bedeline geçmiş günler faizini ilâve etmek 
suretiyle satmalır. 

REÎS — Macfde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 4060 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilen tenmiye şekli Amortis
man ve Kredi Sandığınca çıkarılacak tahvillerle 
Sandığa yapılacak tevdiata da şâmildir. 

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

İkraz muameleleri 
MADDE 13. — Sandıktan kredi alacak idare 

ve teşekküllerin borçlarına tatbik edilecek faiz 
nispeti ile itfa süresi ve şartları ve diğer husus
lar alâkalı idare veya teşekkül ile Sandık ara
sında akdedilecek bir mukavele ile tesbit olunur. 

Sandık bu idare ve teşekküllerin tahvil ih
racına mezun olanlarından yaptığı ikraz karşı
lığında tahvil talep edebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (istanbul) —- Müsaade buyurursanız 
ufak bir tashih^var. 

REtS — Buyurun. 
HÂDÎ HÜSMtAN (Devamla) — Birinci sa

tırda «Sandıktan kredi alacak idare» den sonra 
« , müessese» kelimesi konacak, 

4 ncü satırda, «Alakalı idare» den sonra 
« ve müessese » kelimesi konacak, ikinci fıkra
nın ikinci satırında da «Sandık bu idare», «Sân
dık bu idare, müessese» olacak, ve daha aşağı
larda gelen «olanlardan» kelimesi «olanların
dan» olacaktır'. r-

REÎS — Maddeyi tekrar tashihli olarak 
okuyoruz. 

Jkraz muameleleri 
MADDE 13. — Sandıktan kredi alacak ida

re, müessese ve teşekküllerin borçlarına tatbik 
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edilecek faiz nispeti ile itfa süresi ve şartlan 
Ve diğer hususlar alâkalı idare ve müessese veya 
teşekkül ile Sandık arasında akdedilecek bir 
mukavele ile tesbit olunur. 

Sandık bu idarç, müessese ve teşekküllerin 
tahvil ihracına mezun olanlarından yaptığı ik
raz karşılığında tahvil talep edebilir. 

REÎS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Sandık bu kanun gereğince 
kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiatın ve 
diğer kaynaklarının istimali suretiyle yapacağı 
ikraz muamelelerinde Bankalar ve ödünç para 
verme kanunlarına bağlı değildir. 

REtS — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı: efendim; Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edneler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sandığın teşkilâtı 
MADDE 15. — Sandığın idare uzuvları idare 

komitesi ve Umum Müdürlükten ibarettir. İdare 
komitesi Maliye Müsteşarının reisliğinde Merkez 
Bankası Umum Müdüriyle Hazine Umum Mü
düründen teşekkül eder. 

Sandığın Umum. Müdürü idare komitesi top
lantılarına ve reye âza sıfatiyle iştirak eder. 

Reis ve azalara, Umum Müdür hariç, bu 
munzam görevlerinden dolayı verilecek ücret
ler İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İdare komitesi, işbu kanu
nun esasları dairesinde Sandığın . faaliyetlerini 
tanzim, kaynaklariyle plasmanlarını tenmîye 
ve idare ve Umum Müdürlükçe tetkik olunacak 
yıllık bütçeyi ve bilançoyu tetkik ve tasdik 
eder. rtf 

Uırrfü» Müdür Maliye Vekilinin inhası üze
rine İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâffiri olu
nur. Bu vazifeye seçilecek kimselerin yüksek 
tahsil görmüş olması, Maliye Vekâleti ^teşkilâ
tında veya banka ve mümasili malî iktisadi 
müesseselerde en az (10) yıl hizmet görmüş ol
ması lâzımdır. 

REtS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka-
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I bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil

miştir. 

MADDE 17. — Sandığın bütün muameleleri 
bu kanuna ve idare komitesince tesbit olunan 

I esaslara göre Umum Müdür tarafından tedvir 
olunur. Sandığı Adalet ve kaza mercileriyle 
idari makamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara 
karşı Umum Müdür temsil eder. Umum Müdü
rün gaybubetinde idare komitesince bu komite 
azaları arasından kendileri tarafından seçile-

I cek zat vekâlet eder. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Sandığın kadroları idare ko
mitesi tarafından teklif ve Maliye Vekâletince 
tasdik olunur. 

Sandığın memurları 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbidir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelce reye konmuş olsn iki kanun hakkında 
oy toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 19. — Sandık Umum Müdürlüğün
ce her malî yıl için hazırlanacak bilanço ile kâr 
ve zarar hesapları idare komitesince tasdik edil
dikten sonra mezkûr komitenin raporiyle bir
likte tasdik tarihini ta kibeden (15) gün içinde 
Maliye Vekâletince tevdi olunur. Bu vesaik, 
20 nci maddede yazılı Divanı Muhasebat Heyeti 
karariyle birlîkte mutaakıp malî yıla ait Mu-
vazenei Umumiye Kanununa ekU olarak Büyük 
Millet Meclisinin ıttılaına arzedilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzedivorum. Kabul edenler .. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20..— Amortisman ve Kredi San
dığının hesap neticeleri her sene Divanı Muha
sebat Birinci Reisinin reislişC altında Divanı 
Muhasebat daire reislerinden jki ve Yüksek 
Murakabe Heyetinden iki azadan teşekjkül ede
cek heyet tarafından müştereken tetkik oluna
rak karara bağlanır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 

I Ettîliyenler... Kabul edilmiştir. 
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Müteferrik hükümler I 

MADDE 21. — Sandığın yıllık kârından % 
15 i muhtemel zararları karşılamak üzere iti
bari sermayenin % 50 sine baliğ oluncaya ka
dar ihtiyat akçesi olarak ayrılır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kaou] 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Sermayesine Devletin iştira
ki bulunan veya hususi bir hükümle kendilerine 
Devletçe bir menfaat temin edilmiş olan banka
larla, mülhak ve hususi bütçe ile idare olunan 
müesseseler ve bunlara bağlı sandıklar sahip ol
dukları Devlet veya amortisman ve kredi san
dığı tahvillerini satmak istedikleri takdirde san- .: 
dığa müracaat ederek sandık idare komitesi ile 
satış şartlarını müştereken kararlaştırırlar. San
dık bu tahvillerden ecnebi dövizleriyle yazılı 
olanların satış muamelelerinde hususi hükümleri 
göz önünde bulundurmaya mecburdur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Mülhak bütçeli idarelerle 
hususi idareler, belediyeler ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden kanunlarında tahvil çıkarma 
yetkisi olanlarla ilerde aynı yetkiyi iktisap eden
ler Sandığın mütalâası ve Maliye Vekâletinin 
muvafakati olmaksızın tahvilli veya tahvilsiz 
uzun vadeli istikraz akdedemezler. 

Çıkaracakları tahvillerin şekli ve şartları 
hakkında da aynı veçhile muamele olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Sandık 3 ncü madde gere
ğince kendisinden kredi talebedilecek Devlet 
idare, müessese ve teşekküllerinin tahvillerini 
alıp satmaya yetkilidir. Bnnlara yaptığı ikrazlar 
karşılığında alacağı tahvilleri lüzum gördüğü 
takdirde piyasaya arzedebileceği gibi bunları 
tahvil mukabili avans muamelelerinde de kulla
nabilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Sandığın her çeşit mallariy-
le hak, gelir ve alacakları ve muameleleri ve 
bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait ev
rak, makbuz ve ilânlar her türlü vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Devlet tahvillerinin v.e bo
nolarının piyasasını tanzim etmek ve 9 ncu 
maddeye göre yatırılan paraların iadesinde kul
lanılmak üzere Maliye Vekâleti lüzumu halinde 
ve ihtiyaç nispetinde sandığa kısa vadeli avans 
vermeye yetkilidir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 2794 sayılı Kanunla kurulan 
Amortisman Sandığının bütün hak ve menfaat
leri mevcut ve matlûpları bilcümle taahhüt ve 
borçlariyle birlikte Amortisman ve Kredi San
dığına intikal eder. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). 

I Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Amortisman Sandığı hak
kındaki 2794, 3136 3248, 3322, 3589. 3778 ve 
5119 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). • 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanonun hükmünü icra-
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
I Tasarı açık oyunuza sunulmuştur. 
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A. — Adlî Tıp müessesesi kanun lâyihası v& J 

Adalet, Sağhk ve Sosyal Yardtm ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/469) [1] 

REİS — Efendim, gündemle ilgili bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Adlî Tıp Müessese» kanunu lâyihasının ön

celik. ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ 

REÎS — Hükümet, gündemin 21 nci madde
sinin öncelikle görüşülmesini teklif etmektedir. 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ekseri

yet yok. 
REİS — Müzakereye devam ediyoruz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ekseri

yet vas mı? 
REÎS — Ekseriyet vardır, tüzük hükümle

rine göre hareket edersiniz, rica ederim, taktik I 
yapmayın. 

Amortisman Sandığı hakkındaki tasarıya oy 
vermiyen versin. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaş
lar; Adlî Tıp hakkında sizlere biraz izahat ver
mek istiyorum, müsaadenizi rica ederim. 

İhtisas eski zamanlarda mevcut olmayıp bu 
işi çarşı, pazardan tedarik edilen bilir kişilere 
ve sonraları ise sümmettedarik etibbaya gördü
rülür idi. Meşrutiyetin ilânından sonra bu iş 
Dahiliye Nezaretine bağlı Sıhhiye Müdiri Umu
miliği emrinde (Meclisi Umuru Tıbbiyei Mül
kiye) adlı bir meclise havale olundu. Otopsiler 
Tıbbiye Mektebinde, kimya tahlilleri Kimyaha-
nei Şahanede yapılıyor, akıl hastaları Ha
seki Timarhanesinde müşahede altına alı
nıyor ve adlî muayeneler de Polis etib-
basınca icra ediliyordu. Cumruriyet İda
resinin teessüsünden sonra hâkimleri adale
tin ve hakikatin yanıbaşmda bulundurmak, yani 
adlî işlerde ilmî ve fennî bir projektör kullana
bilmesini temin etmek için 1926 tarihinde yani 
27 sene evvel 813 numaralı Kanun ile Adliye 

[1] 198 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nezaretine bağlı (Adlî Tıp Müdürlüğü ve Mee-
lisi Tıbbi Adlî Riyaseti) isminde bir müessese 
kurulmuş ve vilâyet emrine adlî etibba veril
mesi de takarrür eylemiş ise de uzun seneler yal
nız Edirne vilâyetinde bir adlî tabip bulunduru
labilmiştir. İşte bu tesisden sonra Türkiye adlî 
teşkilâtı büyümüş, birçok yeni kanunlarla yem; 
mehakim kurulmuş olmasına rağmen adlî tıp 
olduğu gibi mühmel ve her türlü terakkiyata 
karşı tahsisatsız, kadrosuz üvey evlât muamelesi
ne uğramış bir halde bırakılmıştır. 27 sene ev
vel yapılan bir kanun ile idare edilmekte olan 
bu teşekkül hukuki ve sosyal problemlere cevap 
vermekte müşkülâta uğradığı gibi teşkilâtın nok
sanlığı, işlerin çokluğu ve bugünkü çalışma sete 
linin de betaeti dokyısiyle halen bini mütecaviz 
rapor Mecliste, sahipleri de hapishanede karar 
beklemektedirler; 

Arkadaşlar; Adlî Tıp mesleği çok geniş ve 
büyük bir kültüre ihtiyaç gösteren mühim bir 
ihtisas şubesi olmakla beraber hariçte maddi 
menfâat temin etmiyen mesleklerden bulunması; 
pis, zor, yıpratıcı ve mesai zamanları ve işleri 
hudutsuz olması dolayısiyle müntesipleri ilk 
fırsatta mesleki terketmektedirîer. Halbuki cezai, 
hukuki, içtimai hâdiselerde adlî tıbbın mütalâası
na lüzum görülmiyen hemen hiçbir mesele ve hâ
dise buhmmaâjğındaû adlî tabiplerin ve müta-
hassıslarm eksikliği yüzünden adalet cihazları 
müşkül vaziyette kalmaktadırlar. İsviçre'den1, 
İtalya'dan aldığımız kanunların mükemmeliye
tinden istifade o kanunların tatbik edildikleri 
memleketteki vesait ve şeraite bağlıdır. Buna rağ
men geçen hükümetler hiçbir teşkilâtta müesse
seyi düşünmemiş ve hâkimlere gösterilen teshilât 
ve verilen ödeneklerden adlî etibbayı daima mah
rum bırakmıştır. 

Gelelim bugünkü teşkilât ile yeni tesis edil
mek istenen müessesenin şekli arasındaki farkla
ra ve sebeplerine : 

Halen adlî tıp müessesesi morg, müşahade-
hane ve kimyahane olmak üzere üç şubeyi ve bu 
üç şube müdiranı ve umum müdür ile muavinin
den terekküp eyliyen Adlî Tıp Meclisini ihtiva 
etmektedir. 

Morg Müdürlüğü : Alehunum şehrin otopsi
lerini yapar ve bulunan insan uzuvlarını, cenin 
parçalarını tetkik eder. 

Müşahadehane Müdürlüğü : 
Cezai, hukuki ehliyetlerinden şüphe edilen 
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eşhasın muayenelerini yapar, hastalık alışkanlık
larını tesbit eyler. 

Kimyahane Müdürlüğü : 
El yazısı, mühür ve silâhlara bakar. Her türlü 

mihaniki tetkikleri ve kimyevi tahlilâtı yapar ve 
alelûmum gelen meşkuk ölülerin ahşasını inceler 
ve zehir arar. Bu teşkilât yeni kanunda da ay
nen mevcut ve bayı mütahassıslar da ilâve olun
mak suretiyle, iş tahkim edilmiş ve bundan baş
ka kimyahaneye, kimyevi tahlil ve fiziki tetkik 
şubeleri ilâve olunmuştur. 

Arkadaşlar bu üç şube müdürü ve Umum Mü
dür muavini ile Umum Müdürün iştiraki sure
tiyle adlî tıp meclisinin teşekkül ettiğini yukar
da arzettim. Bunda iki mahzur vardır : 

1. Kendi işlerinin çokluğu dolayısiyle mü
dürler meclisine iştirakte müşkülâta uğramakta 
ve bu yüzden raporlar da gecikmektedir. 

2. Hem meclis üyeliği hem de şube müdürlü
ğünün içtimai, hukuki bakımdan mahzurludur. 

îşte yeni teşkilât bu mahzuru göz önüne ala
rak meclis müesseseden tamamen ayrılmış ve 
meclis (Reis), (Adlî tabip) (iç), (Kadın * do
ğum), (akıl - sinir) hastalıkları (cerrahi), (ana
tomi pataloj i), (tıbbi kimya) mütehassıslarından 
mürekkep dokuz kişilik müstakil adlî bir sağlık 
kurulu halini almıştır. 

Şu vesileyle vekâlete bir ricada bulunacağım. 
Silâhları muayene hususunda adlî tıp müessesesi 
çok müşkül vaziyettedir. Çünkü bu hususta ye
tişmiş bir silâh mütahassısı doktor bulunmadı
ğı gibi esasen bu işin tıp ile alâkası pek yoktur. 
Nasıl ki, bu tetkikler evvelce Millî Savunma Ba
kanlığına bağlı Fen ve Sanat Umum Müdürlü
ğüne gönderiliyordu. Bilâhara bu müdüriyetin 
mesuliyet ve külfetten kurtulmak için muayene
yi reddetmesi üzerine işler Polis Enstitüsünde 
muallim bir ecnebi mütahassısa yollanmıya baş
lanmış fakat profesörün de memleketine gitmesi 
sebebiyle Zeytinburnu Fabrikasına havale edil-

7.1953 O : 2 
ı mek mecburiyetinde kalınmıştır. Yani bir silâhın 

atılıp atılmadığının tâyini, kuvvei zindesi ve sai-
resinin tesbiti için Zeytin Burnu Fabrikasına 
gönderiliyor, tetkikat yapılıyor ve tıbbi adliye 
geliyor. Bilinmeyen ellerde yapılan muayeneye 
dayanılarak adlî rapor tanziminin ne kadar doğ
ru olacağı izahtan varestedir. Binaenaleyh; 
Vekâlet Ankara'da mütehassıs ve bir adlî tabip 
nezareti altında büyük bir silâh poligonu açarak 
memleketin silâh tetkiki işlerinin buraya devre
dilmesi lâzımgelir mütalâasmdayım. Bu suret
le işler hem sürünmekten kurtulur ve hem de 
mütehassıs ellerden tetkikat yapılır. 

Nihayet arkadaşlar senelerden beri sürükle
nen ve bir türlü tanzimine muvaffak olunamı-

| yan adlî tıp kanunu tasarısını getiren Adalet 
I Bakanına ve bu husustaki mesaisinden dolayı 

da Adalet Komisyonuna teşekkür etmeyi, eski 
bir adlî tıp mütehassısı sıfatiyle, borç bilirim. 

REÎS — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Neticeleri arzediyorum. 

I Osmanlı Bankasiyle yapılan Mukavelenin 
onanması hakkındaki kanun tasarısına (251) 
iştirak vardır. (214) ü kabul, (25) i ret, (12) si 
çekinserdir, tasarı (214) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtı arasında teknik yardım teminine mü
tedair esas Anlaşmanın ve eklerinin onanması 
hakkındaki kanun tasarısına (256) iştirak var
dır, (252) kabul, (4) ret mevcuttur, tasarı (252) 
reyle kabul edilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 
kanun lâyihasına (253) iştirak mevcuttur, (239) 

I kabul, (14) ret vardır. Tasarı (239) reyle ka
bul edilmiştir. 

Efendim, 15 dakika Birleşime ara veriyorum. 
I Kapanma saati : 16,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,45 

RElS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : İhsan aülez (Bolu;, Ahmet Morgil (Bize) 

REÎS — Yoklama yapılacakta. 
(Denizli seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
, REÎS — Oturumu açıyorum. 

Söz Ahmet Başıbüyük 'ündür, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; yüksek huzurunuza gelmiş olan 
kanun tasarısı şimdiye kadar müzmin bir kan
gren halini almış olan Adlî Tıp Müessesesinin 
ıslahı işlerine sürat verme bakımından ehemmi
yet taşımaktadır. Sürati temin bakımından 
burada çalışan heyetin, bilhassa maddi bakımdan 
tatmininden sonra, hariçte hiçbir surette vazife 
görmemelerini temirt etmek mecburiyeti vardır. 
Aksi takdirde bunların da diğer doktorlar gibi 
saat bir de vazifelerini terkederek muayeneha
nelerine gelmeleri halinde bugün olduğu gibi ya
rın da tıbbi adlî işlerinin teraküm edeceği ve do-
layısiyle pek çok işlerin aylarca, belki de sene
lerce sürüncemede kalacağı ve d'olayısiyle bekli-
yen mevkuflu ve sair mühim işlerin aksayacağ1 

"ve nihayet böylece cezalardaki ibreti müessire 
vasfının da ortadan kaybolmuş olacağı aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, beni söz almaya 
sevkeden mesele Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği prensibin Bütçe Komisyonu tarafından 
kabul edilmemiş olmasıdır. 

Âîdalet Komiseonunun 18 nci maddesinde yer 
alan bn. mühim prensip şudur: 

«On yedinci mad4e mucibii'e tahsisat ala 
bilecek olanlar muayenehane açamıyacakları gi
bi, her hangi bir ücrefc veya sair menfaat.riıvLc: 
bili hasta, resmî veya hususi bir vazife kabul 
edemezler.» 

Bu hüküm kabul edildiği takdirde bugün Ad-
Jî Tıp Müessesesinde teraküm etmiş olan bin
lerce iş bir anda çıkacaktır. Doktorlar hariçte 
muayenehaneleri olmıyacağı için müesseseye bağ
lı kalacaklardır ve teraküm etmiş olan işleri 

kısa bir zamanda çıkaracaklardır. Aksi takdir
de bunların muayenehane açmaları, serbestçe ça
lışmaları, bugün olduğu gibi saat bir olur olmaz 
dehai. müessesfyi terkedip muayenehanelerine 
dönmelerini mucip olacaktır. Bugün bu iş müz-
minîeşmiş, kangren hale gelmiştir; yarın, bu 
prensip kabul edilmediği takdirde aynı vaziyet 
devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu bu 
prensibi kabul etmemekle mer'i olan mevzuatı
mızı da ihlâl etmiş bulunmaktadır. Çünkü 
miktarı çok az olmakla beraber kulağımıza 
kadar gelen kâzı dedikoduları ,bir tafcafa bıra
karak, Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
66, 67 ve 70 nci maddelerindeki hükümler de 
ihlâl edilmiştir. Çünkü Tıbbı Adlî Meclisi, ka
nunun kendisine verdiği vazifeleri resmî ehli
hibre sıfatiyle yapacaktır. Kendisine gönderi
len hususlar -hakkında fenmî mütalâa ve'kanaat
lerini resmî ehlihibre sıfatiyle beyan edecekler
dir, 

Muhterem arkadaşlarım, kulağımıza kadar 
gelen bâzı hâdiseler vardır. Bilhassa suç 
işleyip de, siniri bozuktur, şudur, budur iddia-
siyle rapor almak üzere bu müesseseye gönde
rilen hastalar Tıbbı Adlîye 4âhtt olan kimseler 
tarafından muayenehanelerinde hususi surette 
muayeneye tâbi oldukları ve,bundan sonra da 
Tıbbı Adlî Meclisine dâhil olan bu kimselerin 
orada resmî ve fennî ehli vukuf sıfatiyle beyanı 
mütalâada bulundukları, böylece birçok hakların 
ytfk edildiği söylenmektedir. Bunu şüphesiz 
herkes için iddia etmiyorum, fakat bu şekilde 
cereyan etmiş hâdiseler vardır. Binaenaleyh, 
bu yolu, adaleti her türlü şaibeden korumak 
için, kapatmak mecburiyetindeyiz. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 66, 67 ve 68 nci 
maddeleri mucibince resmî ehlihibre sıfatını ta
şıyan ve Tıbbı Adlî Meclisine dâhil doktorların 
hariçte (kendilerine bilâhara çejşmeu gelecek 
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olan işler) e bakmamalarını âmirdir. Bunların j 
işleri tamamen teknik hususlara ve resmî va
zifelerine taallûk etmelidir. Bu itibarla bugün 
çiğnenmekte olan bir hukuk sistemini kurtar
mak için Tıbbı Adlî Meclisine dâhil doktorların 
hariçte vazife görmemeleri lâzımdır. Hariçte mu
ayenehane açarak bilâhara resmî olarak gelecek 
hastaları muayene etmeleri, reçete yazmaları teşhis 
koymaları ihsası rey mahiyetindedir. Bu takdirde 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ve 
mütaakıp. .maddesi mucibince resmî ehlihibre 
tıpkı- hâkimlerde olduğu gibi reddedilebilir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maddesinde konuşun, faydalı olur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Pren
sibi daha evvel halletmek lâzımdır. Hastayı 
daha evvel muayenehanesinde muayene etmiş, 
ücret almış, hastalığın nev'inin, cinsinin ne I 
derecede olduğunu beyan etmiş bir kimsenin bu 
bakımdan heyette mütalâada bulunmaması lâ
zımdır. Bunun neticesinde şunu teklif ediyo
rum., Bütçe Komisyonunun hazırladığı metin 
üzerinde değil, Adalet Komisyonunun hazırla
dığı metin üzerinde tetkikat yapalım. Bu, niha
yet ihtisas meselesidir. Adlî mevzulara taallûk 
eden bir ihtisas işidir. Bütçe Komisyonu bu iş
te tam mânasiyle mütehassıs bir komisyon ol
madığı için Adalet Komisyonu mazbatası üze
rinde tetkikatımızı yapalım. 

REİS — Halil özyörük. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, adlî tabipliğin ehemmiyeti hakkın
da uzun boylu izahat vermek suretiyle sizleri 
tasdi etmek istemem. Yalnız bu mesleğin nef-
selemirde haiz olduğu ehemmiyet artık bugün 
bütün anatiyle tezahür etmiştir. Tabipliğin 
nasıl birtakım şuabatı varsa adlî tabiplik de 
bugün bir ihtisas şubesi olarak yer almış bulun
maktadır. Adlî tabiplikle tıbbın diğer şuabatı 
arasında umumiyet itibariyle birtakım irtibat 
ve alâka bulunsa dahi, hususiyeti bakımından 
bir alâkası yoktur. Bunu, hâdiselerle temas et
tiğimiz zaman bütün tafsilâtiyle anlamak müm
kündür. Bir nisaiye mütehassısı olarak memle
kette mevcut otoritelerle bir adlî tıp mütehassı
sının görüşü arasında ne kadar farklar bulun
duğunu bir vakıai adliye ile şahsan müşahe
de etmiş bulunuyoruz. Meselâ, bir izalei bikir 
hâdisesinde yapılan muayene adlî tıbba gittiği I 
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zaman adlî tip bakımından nisaiye mütehas
sısının görüşünün tamamen nakîzi bir neticeye 
varmış olduğunu keratla müşahede ettik. Yani 
şunu arzetmek isterim ki, tababetin, nasıl ki, ih
tisasa tevakkuf eden bir şubesinde mütehassıs 
olabilmek meselesi büyük bir çalışmaya ihti
yaç messettirirse, adlı tıp da aynı veçhile ihti
sasa tevakkuf eden bir meslektir. Binaenaleyh 
heyeti umumiyesini mezcederek her hangi bir 
tabibin behemahal adlî tabiplik yapabileceği 
hakkındaki noktai nazarda asla isabet yoktur. 
Vaktiyle memlekette adlî tabip bulunmadığı za
manlarda jandarma nef erleriyle nalbantlara 
varıncaya kadar, bir yaralının vaziyetini mü
şahede ve ondan rapor almak suretiyle mahke
melerde hüküm ittihaz edilmiş olan devirler ar
tık geçmiştir. Memleketimizde adlî t.p mües
sesesi 30 sene evvel kurulmuş ve yavaş yavaş 
bugünkü halini iktisap etmiştir. Bu mü
essese kurulduğu zaman, malûmu âliniz, 
bugün yürürlükte bulunan kanun muci
bince morg, müşahedehane ve kimyahane 
olmak üzere üç kısımdan terekküp edi
yordu. Bunların müdürleriyle Adlî Tıp Mües
sesesinin Müdürü ve Muavini birleşmek suretiy
le Adlî Tıp Meclisini teşkil ediyorlardı. Halbu
ki yürürlükte bulunan Adlî Tıp Kanunu mu
cibince ihtisas şubelerinden verilmiş olan ra
porlar dahi Adlî Tıp Meclisinde mütalâa ve tet
kik edilerek katî mahiyeti haiz bir rapor veri
leceğine göre bu şube müdürlerinin Adlî Tıp 
Meclisinde yer alması hiçbir zaman şayanı ka
bul olamıyacaktır. Vaktiyle bir zarurete bina
en tecviz edilmiştir. Binaenaleyh Adalet. Ko
misyonundan geçtiği zaman biz Meclisle mües
seseyi tamamen ayırmak suretiyle Meclisi müs
takil bir mevcudiyet sahibi olarak mütalâa et
tik ve o suretle fonksiyonunu tâyin etmek su
retiyle tasarıya bu suretle hüküm vâz'ettik. 
Şimdi adlî tıp meselesi nefselemirde bu kadar 
haizi ehemmiyet midir? Bugün adlî tabip yal
nız yaralılar ve ölüler üzerinde tetkikatla meş
gul olmaz, sahai tetkikatma dâhil olan işler ara
sında bir senette mevzu imzanın hakikaten id
dia edildiği gibi senet sahibine ait olup olma
dığı, yazının iddia edilen şahıs tarafından ya
zılıp yazılmadığını tetkik etmek ve bütün ih-
tibaratı adliye dâhil, silâh ve atılan kurşunun 
o yaraya intibak edip etmediği, kurşunun o 
silâha ait bulunup bulunmadığı hakkında tetki-
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kat ile de mükelleftir. Bunun şimdi bir mercii 
tetkikikalmamıştır. Daha .evvelce Millî Savun
ma Bakanlığında esliha şubem diye bir daire 
vardı, oraya gönderiliyordu. Bu daire bilâhara 
tahakkuk eden hadisatı adliye muvacehesinde 
tevaggul ve istiğnası tamamen değiştikten son
ra kendilerine vâki suallere cevap vermekte iz
harı aczetti. 

Biliyorsunuz: Polis Enstitüsünde ayrica bir 
şube kurulmuş idi ve bunun başına İsviçreli 
Payo isminde bir zat getirilmişti, bu zat müte
hassıs bir adamdı, vermiş olduğu raporlar cid
den takdirle karşılanabilecek bir kıymet ve de
ğerde idi; fakat bir müddet sonra buradan ay
rıldı, gitti. Şimdi bu kabîl hususatı tetkik ede
cek, bunlar üzerinde rapor verecek, kanaat be
yan edecek bir müessesemiz kalmamıştır, adlı 
tıp müessesesi bütün bu işlerle meşgul olacak
tır. Bu itibarla Adlî Tıp Meclisi ile müesseseyi 
birbirinden ayırmak .mecburiyeti karşısındayız. 
Çünki Adlî Tıp Meclisi, adlî tabipler tarafından 
verilen raporlarla beraber, adlî tıp müessesesi
ni teşkil. eden morg, müşahedehane, kimyaha-
ne şubelerinden verilmekte olan raporlar hak
kındaki itirazları tetkik etmek salâhiyetini ha
iz olduğu için bu şubelerde müdürlük vazifesi
ni ifa eden bir zatın Adlî Tıp Meclisinde vazife 
alması bittabi doğru görülmemiştir. 

Bunun için Adlî Tıp Meclisi, müesseseden 
ayrı olarak aynı zamanda müessese müdüriyeti 
umumiyesi Meclis Reisliği vazifesini ifa etmek 
suretiyle her ikisinin bir zat uhdesinde toplan
masını ve fakat Meclis, biraz evvel arzettiğim 
müessese ve şubelerden tamamen ayrı vaziyette 
bulunması sebebiyle birinci maddeye giren Adlî 
Tıp Meclisi, Adlî Tıp Müdüriyeti Umumiyesi 
Reisi, bu müesseselerden ayrı olmak üzere tav
zif edilmektedir. Bununla mütehassıs, cerrahi, 
nisai, patoloji, anatomi, kimya mütehassısı ola
rak 8 kişiden mürekkep olacaktır. Bunların he
yeti umumiyesi, yani 9 kişi birleşip bir arada 
meclisi teşkil edeceklerdir. Hâdisatı adliyenin, 
nefselemirde haiz olduğu ehemmiyet, 'ancak bu 
hâdiselerin çözülmesinde ve bir neticeye varıl
masında,. adlî tıbbın ışığı müessir olacak ve bu 
husus memleketin adlî nizamını ve hukuki dü
zenini temin .edebilecektir. Bu sebeple biz,-Ada
let Komisyonunda bu 9 kişinin bulunmadığı za
man ifayı vazife etmemesi lüzumuna kani bu
lunduğumuz için maddeyi bu suretle şevkettik 

bir mesle-
tek zarureti 

ana kadar 
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ve bittabi 9 kişinin daima bir arada bnİunttp 
ifayı vazife etmesinin imkânsızlığı ve içlerin
den her hangi birinin mazereti halinde noksan 
azaların yerine ikame edilmesi için iki yedek 
koyduk. Bütçe Komisyonu bu iki yedek'azanın 
kaldırılmasını tahsisat bakımından tensip* et
miş ve yedek azaları kaldırıp 9 kişiye hasretr-
miş ve bunun için ekseriyetle toplanır ve karar 
verir esasını kabul etadş bulunmaktadır. 

Şimdi bunun tatbikatta tevlit edeceğineti
celer ve müşküller gÖ2r önünde bulumhmılaeak 
olursa Bütçe Komisyonundan ayrılmış olduğu
muz bu noktada Adalet Komisyonunun ne ka
dar haklı olduğunun takdir Duyurulacağına 
eminim. 

Diğer taraftan adalet ta' 
kî mahsus olmak üzere Mb 
vardır. Kurulduğu günden 
yaşıyan müessese ancak, memlekette gayet'mah
dut miktarda, zannederim adedi' 8 - 9 u tecavftz 
etmemek üzere; adlî 'tabip^ yetiştirmek imkâ
nını elde etmiştir. Sebebi, bir kere adlî taba
betin hariçte revacı yoktur. Adlî tafttttbet me
selesi; nihayet' mahkemelerde adlî hâdiseleri 
halletmek iijin ihtisasından ve bilgisinden İsti
fade edilecek tabiplerin bulunmasını istihdaf 
eder. Adlî tabipler ancak alacakları bir maaş 
mukabilinde vazife görecekleri ve hariçte nres-

' lekî ihtisaslarından istifade imkânı bulumam-
yacağı için bu mesİeke rağbet etmemektedirler. 
Üniversitenin Tip I%kÜltesintten mezun olan 
bir genci tasavvur buyurun. Bu genç elbette 
tababet sabasında nereierde daha fâzla, bir ka
zanç mevcut ise elbette tababetin o şttbesdiîe 
sülük eder. Bu arada iç hastalıftfarı mütehas
sısı, hariciye mütehassısı, operatörlük:, memle
kette rağfbette bulunanJra ihtisas şubelerinden 
hangisinde daha fazla kazanç mevcut ise elbet
te oraya intisab etmektedir. Ama, adlî taba
betten hariçte ne suretle istifade edilirf Kâm 

! adlî tabibe gidip de her hangi bir .mesele hafe-
• kmda mütalâa sorar? Böyle Bir şey şimdiye ka
dar memleketimizde vâki olmamıştır. Diğer 
mütemeddin memleketlerde' rmı gfbı adlî hâtft-
seîerde hakikaten her mafikeme nemfinde 8te 
adiî tabip bulunmakta ye bir hâ<Kse için veri
len rapora karşı suçlu müdafaa sadedinde onun 
nakîzini temin etmek üzere serbset adil tabip
lere müracaat etmektedir. Suçlu ş/ansd müdafii 
olmak üzere getirip mahkemede kendi müdafa-

— 203---
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âsini temin için adlî tabibi dinletmekte ve bu 
suretle o hâdise hakkında verilen raporu red
detmeye çakışmaktadır. Bunların Ihepsi niha
yet memleketin kültür seviyesini alâkadar eden 
(bir meseledir. Hakkın müdafaası için karışık 
(birtakım meselelerde memleketimizde henüz 
revaç bulmadığı için adlî tabipten hiç kimse 
her hangi bir husus hakkında istiane etmez. 
Zaten şimdiye kadar hariçte serbest adlî tabip 
(bulunmadığı için müdafaa şahidi olarak da 
ikâme edilmiş değildir. Binaenaleyh yalnız bir 
anemur gibi. alacağı maaşla bar adlî tıp mesle
kinde tutmanın imkânsızlığı karşısında bu mes* 
leke rağbeti teman etmek için bunlara birtakım 
avantajlar sağlamak icabedeeektir. Bunun için 
ne yapmak lâzımdır? Hâkimler nasıl ödenek 
alıyorlarsa adlî tabipler de ödenek alsınlar, 
(bundan başka çare yoktur. Zaten Adlî Tıp 
Müessesesi mahkemelerin bir cüzüdür. Bundan 
(başka adlî hâdiseler hakkında söz söyliyecek 
merci yoktur. Bugün bir mahkemenin huzuru
na bir maznun geldiği zaman bununla evvelâ 
adlî tababet meşgul olur. Yaşı sorulur, ehliyetd 
cezaiyesi var mıdır yok mudur, aklı başmda 
mıdır değil midir, şuurla mı suçu işlemiştir, 
binaenaleyh, tam cezaya müstahak mıdır, değil-
mid'ırl 

Her şeyden evvel adlî tababet kendisi ile 
meşgul olur. Binaenaleyh bir adlî hâdiseye el 
koyan mahkemenin mutlaka adlî tababetten her 
şeyden evvel istifade etmesi ve ondan rey alması 
zarureti vardır. Bundan sonra mütaakıp tah
kikat saf halan, kan muayeneleri diğer mevad-
dm muayeneleri, silâh muayenesi arzettiğim gibi 
yazı muayenesi, susu busu, bunların hepsi adlî 
tababeti alâkadar eder ve binnetice Adlî Tıp 
müessesesinin vereceği rapora, izhar edeceği ka
naate bağhçbr. Bunlar beyanı mütalâa etme
dikçe hiçbir mahkeme, adlî hâdise hakkında ne-

ı tieeye varamaz. Binaenaleyh birbirinden tefrik 
etmeye imkân, yoktur, birbirinin mütemmimidir. 
Nasıl ki icra hâkimleri bir mahkeme gibi değil
dir, hüküm vermez,? ancak icra safhasına bakar. 
îora saf hası bir mahkeme safhası mıdır? Hayır. 
Fakat mahkemede halledilmiş, katî hükme bağ
lanmış olan bir iilâmı orada infaz ederler. înfaz 
tetummei kazadandır, binaenaleyh * kaza keyfi
yeti infaz ile tamam olur. Adlî tababet de ta
mamen mahkemenin bir şubesidir, ayrılmaz bir 
üüz'üdür. O size söylemedikçe, o ışık vermedikçe 
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I bir adlî hâdiseyi halletmeye imkân yoktur. 

itibarla hariçte de başka işle uğraşamıyacaklan-
I na göre bu adamları mesleklerine bağlamak lâ-
I zımdır. Adlî tabip yetişmiyor, çünki rağbet yok-
j tur, rağbet olmayınca kazanç da yoktur. 
i Bugün 63 vilâyetimizde bulunan ağır ce-
[ za mahkemeleri nezdinde birer adlî ta

bip bulundurmak zarureti yok mudur? Mah-
I kemeler meseleleri nasıl halledeceklerdir? 
I Bir bikrin izalesi, bir yaranın ne netice tevlit 
I ettiği, aikli haletin derecesini anlıyabilmek ime-
I selesi mahkemeleri aynı zamanda suçluları ve-
I ya mağdurları uzak vilâyet merkezlerinden îs-
I tanbul'a kadar sevka icbar etmektedir. Başka 
i bir yerde müessese yoktur. Olmadığı için îs-
I tamburdaki müşahedehanede taht* 'müşahedede 

bulundurulacaktır. Bunun için ne yapılacaktır? 
I Yol paraları verilecektir, iaşesi temin edilecek-
T tir, müşahede bittikten sonra iade olunacaktır. 
I Senede Devlet bütçesine bunun ne kadar büyük 
I bir yük tahmil ettiği nazara alınmıyarak ancak 
I bunlara verilecek tahsisatı kesmek suretiyle 
I Bütçe Komisyonunca tasarıda yapılmış olan 
I; tadil yerinde değildir. Bu müessese, inanınız ki 
I daha bir müddet böyle-devam ederse kapan-
I maya mahkûmdur, kimse rağbet •etmemekte-
I dir. Arzettiğim gibi sebebi budur. Bütçe Ko-
I misyonunun bu tahsisatı vermeınek için hük-
I mü tasarıdan çıkarmasında! asla isabet mevcut 
I değildir. 
I Üçüncü ayrılan nokta da şudur : Adlî tabip-
I ler ve adlî tıp müessesesi mensupları hariçte 
I vazife alamıyacaklardır. 'Çünkü, adlî hâdiseler 
I o (kadar çok tekevvün etmektedir «ki eğer bun-
I 1ar diğer resmî müessese tabipleri gibi sabah-
I tan öğleye kadar ifayı vaaife edip ondan son-
I ra kalkıp kendi' muayenehanelerine gidecek 
I olursa bugünkü vaziyet gibi binlerce hâdise 
I birikerek tetkiksiz kalmaya ve suçluları da bi-
I lâsebep ceza evinde mevkuf kalmaya mahkûm-
I durlar. Bu tevkif keyfiyeti o kadar ehemmi-
I yeti haiz bir keyfiyet olarak heyetimizce telâk-
I ki edilmiştir ki, Büyük Millet Meclisi olarak 
I vazifeye başladığımız günün ertesinde biz mah-
I kemeleri, hâkimleri tevkife icbar eden hüküm-
I leri Usul ve Ceza» Kanunundan kaldırmak lü-
I zumunu hissettik ve bu hükümleri böylece ıs-
I iah ettik. Şimdi mesleki ıslah etmek, rağbet 
I edilecek bir hale getirebilmek için elimizde 
I imkân ve fırsatlar mevcut iken bunları alâha-
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lihi bırakmak, arzettiğim gibi, umumi adalet j 
tevziinde müspet bir netice elde etmeye mâni
dir, Aynı zamanda müessesenin inkişaf etmesi»- L 
ni ve memlekette^ hiç olmazsa her ağır ceza 
mahkemesi nezdiride bir adlî tabip bulundur
mak imkânını selbetmektedir. Binaenaleyh 
verilecek cüzi tahsisatla bu meslekin yüksel
mesi, inkişafı adaleti temin bakımından hâsıl I 
olan zarureti karşılaması imkânı -mevcut iken 
maalesef bu imkândan mahrum kalmak ve ge
riye gitmek doğru değildir arkadaşlar. 

Şimdi, adlî tıp müessesesi mensuplarım<n ve 
adlî tabiplerin hariçte muayenehane adamama
ları meselesi de çok ehemmiyetli bir mevzudur. 
Adlî tabip hariçte muayenehane açar ve halkla 
teması bu suretle genişletilecek olursa -ve bu 
temas neticesinde yirmi günlük bir rapor yeri
ne on günlük bir rapor vermek durumuna dü
şerse, neticede beden gücünden şu kadarını 
kaybetmiştir diye ceza miktarına müessir ola- I 
rafc hapis verilmesini istilzam edecek, ağır ha
pis yerine hapis, cezası verilmesini istilzam ede- I 
cek olursa âmme hukuku elbette müteessir I 
olur. 

REİS — Halil Bey, bunları maddelerde ko- I 
nuşunuz. I 

ADALET K. REİSİ HALÎL ÖZYÖRÜK 
(Devamla) — Kimseyi hiçbir zaman şaibedar 
telâkki etmiyorum. Yalnız bir ihtimal olarak I 
bunlardan bahsetmek zaruretini hissediyorum. 
Binaenaleyh bu meslek müntesiplerini daima I 
nezih bir halde bulundurmak, ve çalışmalarını 
ancak mahkemelere hasretmek için terfih et- I 
mek lüzumu aşikârdır. Bunu temin etmek için 
de onları hâkimler gibi terfih etmek lâzımgelir. 
Binaenaleyh bu meseleler üzerinde Bütçe Ko
misyonu ile Adalet Komisyonunun ayrılmış ol
duğu' raporların tetkikmdan müsteban olmak
tadır. Şimdi Yüksek Meclisçe öteden beri tea
mül olduğundan bahsedilebilecek hâdiselerde 
belirtildiği gibi, bir tasarı veya teklif muhtelif 
komisyonlardan geçiyorsa en son komisyonun 
raporu0 müzakereye!l esas ittihaz edilmektedir. 
Halbuki İçtüzüğün 35 nci maddesi gayet sarih
tir, tasarıyı başlıca alâkadar olan komisyon mü
dafaa eder. Diğer komisyonlar kendi ihtısasla-
riyle ilgili hususatla alâkadar olur. Ama müza
kereye esas ittihaz olunacak mütehassıs komis
yonun raporudur. 

Adlî Tıp kanunu tasarısı Adalet Vekâletin- | 
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ce ihzar edilmiştir. Adalet Vekâletinin karşisini 
da Adalet Komisyonu mevcuttur. Adalet Ko
misyonu tetkik etmiştir, mütehassıs komisyon 
budur. Adlî tıp dediğimiz zaman içinde tıp da 
vardır, adalet de vardır. Fakat tıpla meşguli
yeti yalnız bilgi bakımındandır, meşgale itiba
riyle adalet işleriyle meşguldür. Bu itibarla 
Adalet Komisyonu raporunun müzakereye mes
net ittihaz edilmesi lâzımgeleceği kanaatinde
yim. Bir teamülden bahsolunabilir ama usul 
icabmca Medeni Kanunun birinci maddesinin 
sarih olan müeddası bakımından evvelâ kanun 
hükümleri tatbik olunur, ondan sonra örfe, âde
te, teamüle bakılır. Kanunda sarih hükümler 
dururken, bunu bir tarafa bırakıp teamüle iti
bar etmek usule, hukuk kaidelerine ve prensi
bine de aykırı olur. Teamül nihayet bâzı hâdi
selerde Yüksek Meclisin vermiş olduğu bir kav
rardan ibarettir, içtüzükte sarih hüküm bulu
nurken teamülü esas ittihaz etmeye Yüksek He
yetin kani ve kail olmıyacağına şüphe etmiyo
rum. Binaenaleyh, bir önerge takdim ediyorum, 
bu hususların nazarı dikkate alınmasını Yüksek 
Meclisten istirham ederim. 

REİS — Efendim İçtüzüğün 35 nci maddesi
ni okuyorum : 

«Bir tasarı veya teklifi, Kamutayda, başlıca 
ilgili komisyon savunur. 

Başka bir veya birden fazla komisyonda aynı 
tasan veya teklif görüşülmüş, raporu da yazıl
mış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile ilişikli 
madde veya kısımları savunurlar.» 

Bu metne ve tatbikata göre en son komisyon 
raporu esas ittihaz edilmektedir. 

Şimdi başka teklifler vardır, Adalet Komis
yonunun hazırladığı metin üzerinde müzakere ce
reyan etsin demektedirler, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adlî Tıp Kanunu tasarısı Adalet, Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarının^ tetki
kmdan jgeçmiştir. İçtüzüğün 35 nci maddesinde 
(Bir tasarı veya teklifi; KaiMptayda başlıca il
gili komisyon savunur) diye4asr-ih edilmiş buluna 
masına ve AÖlî Tıp Kfcnun#4âsarısm*%aşlıea il-l 

gilendiren komisyon Adalet ̂ Komisyoiti olduğu-M 

na göre Adalet Komisyonu raporunun «Müzakere* 
ye esas tutulmasının reye konulmasını arz ve 'tek
lif ederim. 

İzmir Mebusu 
Halil özyörük 
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Yüksek Riyasete 

Adalet Komisyonu raporu üzerinde müzake
renin açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çoruh Mebusu îçel Mebusu 
Mecit Bumin A. Koksal 

Başkanlığa 
Görüşmelerin Adalet Komisyonunun hazır

ladığı metin üzerinde yapılmasın] arz ve teklif 
ederim. 

Çorum Mebusu 
A. Başıbüyük 

REÎS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü Hadi 
Hüsman. (Vazgeçti, vazgeçti, sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Müsaade ederseniz ben
deniz de tavzif buyurduğunuz vazifeyi yapayım 
efendim. 

Efendim, o komisyonun raporu üzerinde mi, 
bu komisyonun raporu üzerinde mi müzakere ya
pılsın?. Mesele buraya intikal edince umumu 
hakkında umumi mütalâalar söylemek ve netice
ye bu umumi mütalâalar kanaliyle varılmak ica-
bederken sayın arkadaşlarımız tasarının mad
deleri üzerinde teker teker beyanı mütalâada 
bulundular ve kendi komisyonlarının görüşle
rini, maddelerin mahiyetlerini izah ettiler ve 
bu suretle Adalet Komisyonu bazbatasmın gö
rüşmeye esas olmasını teklif ettiler. 

Bendeniz de Bütçe Komisyonu Sözcüsü ola
rak Bütçe Komisyonu mazbatasının görüşülme
ye daha elverişli olduğunu izah etmek için, bil-
mecburiye kendilerinin temas ettiği noktalar 
hakkında komisyonumuzun görüşlerini izah et
mek mecburiyetindeyim. 

Burada arkadaşlarımızın asıl üzerinde dur
dukları nokta, adlî tıp müessesesi mensupları
na - ki, bu yalnız merkezde adlî tıp komisyo
nu üyeleri değil, vilâyetler ve kazalarda çalış
tırılacakları derpiş edilen adlî tabiplere ka
dar sirayet etmektedir. - hâkimler tahsisatı ve
rilmesi hususudur. Dâvanın esası budur. Ve 
zannediyorum ki, bu meselenin, bu teklifin mü
zakereye esas tutulabilmesini temin maksadiyle 
Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Halil özyö-
rük, Adalet Komisyonu mazbatasının görüşme
ye esas tutulmasını teklif etmiş bulunmaktadır. 

Evvelâ adlî tıp ihmal edilmiştir. Bunda ko
misyonunuz da tamamen müşterektir Adlî tıp 
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I hakikaten ihmal edilmiştir. Adlî tıbbın ehem

miyeti çok büyüktür. Bu mevzu üzerinde ko
misyonunuzda uzun boylu görüşmeler olmuş
tur, ehemmiyeti üzerinde hakikaten durulmuş 
ve bu ehemmiyeti tesbit ve takdir edilmiştir. 
Salahiyetli arkadaşlar da bunun üzerinde geniş 
izahat verdiler, tasarı evvel emirde adlî tıp 
müessesinin ıslahını istihdaf ediyor. Adli tıp 
müessesesi bugünkü kısır halinden daha geniş 
hale getiriliyor. Gerek yapacağı iş itibariyle, 
gerek: imkân nispetinde kadrosu itibariyle da-
ıha ziyade genişletiliyor. Bundan başka adlî 
tıp sahasındaki çalışmalar intizam altına almı
yor. Bundan sonra da Adlî Tıp Müessesesinde 
çalışacak tabiplerin istihkakları da genişletili
yor. Bu tasarının belli, başlı istihdaf ettiği nok
talar bunlardır. 

Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonunun 
tesbit ettiği esaslar arasındaki fark olarak Sa
yın Halil özyörük üç noktaya işaret buyurdu
lar. Dediler ki : «Adlî tıp heyetinde yedek âza 
olarak iki kişi teklif olundu, bunun kadrosu
nu Bütçe Komisyonu çıkarmıştır.» Bu mevzu 
hakkındaki mütalâamızı arzetmeden evvel şu 
ciheti de işaret etmek yerinde olur: 

Tasarıyı ilk defa Adalet Komisyonu tetkik 
etmiş, mütalâasını bir raporla bildirmiştir. On
dan sonra masraf bakımından Bütçe Komisyo
nuna havale edilmiş, Bütçe Komisyonunda 
müzakeresi sırasında 'bilhassa Sayın Halil öz
yörük'ün işaret ettiği gibi mevzuun mühim bir 
kısmı itibariyle tababet sahasına temas etmekte 
olduğunu nazarı dikkate alarak, Meclis Baş-
kanlrk Divanı oraya havale etmemiş olmasına 
rağmen, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonun
dan mütalâa almak ve tasarıyı Yüksek Heyet 
namına tetkik eden iki komisyonun görüş ve 
mütalâası da lâhik olarak Yüksek Heyetinize 
tevdi etmiş bulunuyor. Yüksek Heyetiniz eğer 
bütün bunları bir tarafa bırakarak; gerek Büt
çe Komisyonunun ve gerek Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunun yaptığı tetkikleri bir 
tarafa bırakıp sadece Adalet Komisyonunun 
mazbatasını tetkik etmek isterse o takdirde 
mevzu Yüksek Heyetinize lâyıkiyle tetkik edil
memiş ve son safhaya intikâl etmemiş olarak 
arzedilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh bir ta
raftan Adalet Komisyonunun mazbatası ve ra
poru üzerindeki mütalâaları göz önünde bulun-

I durduktan, diğer taraftan mevzu ile alâkalı 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu görüşü ve I 
mazbatasının da nazarı dikkate aldıktan son
ra hazırlanmıg bir mazbatanın Yüksek Heyeti
nizde tetkik edilmesi, Hükümet tasarısının 
gayet geniş' bir -şekilde ve üç komisyon tarafın
dan tetkdk edilmiş vaziyette Yüksek Huzuru
nuza sunulması demektir. Şimdi teker, teker 
Bütçe Komisyonu adına Sayın Halil özyörük'ün 
mütalâalarına cevap arzetmek isterim. Çünkü 
fhu mütalâalar Yüksek Heyetinizin vereceği ka
rara elbetteki müessir olacaktır. 

Halil özyörük arakadşımız adlî tıp komis
yonunda yahut heyetinde biz, iki yedek âza tek
lif etmiştik, Bütçe Komisyonu bunu kaldır
mış, diyorlar. ; 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının bir mad
desinde adlî tıp komisyonunda bulunacak dok- ; 
torların ihtisasları tesbit edilmiştir. Bir dahi-
liyeci, bir nisaiyeci, bir kulakçı, bir cildiyeci.. 
Bunların mevcudiyeti şarttır. Bunlar bulun
madıkça o işe ait, o işin gerektirdiği mütehassıs 
komisyonda bulunmadıkça komisyon vazife gö
remez. Farzedelim ki, kulak mütehassısı gitti, 
yedek âza da cilt mütehassısı. Hiçbir mecliste, 
hiçbir komitede yedek âza diye bir şey bulun
ması müteamel değildir. Tatbikatta yedek aza
nın çalıştırılmasına da imkân yoktur. Bilfarz 
cilt mütehassısı gitti, kulak mütehassısı yedek 
olarak bulunuyorsa, kulak mütehassısını mı ge
tireceğiz, yani iki kulak mütehassısı mı bulun
duracağız? Böyle bir şey doğru değildir ve bu 
noktada Adalet Komisyonunun tesbit ettiği 
madde her halde müzakerenize daha ziyade lâ
yıktır diye iddia edilemez. 

ikinci nokta da, buraya rağbeti celbedelim 
hususdur. 

Muhterem arkadaşlar; bu bir tabibi adlî dâ-
vmı değildir. Bunu hepiniz takdir edersiniz. 
Bu Devlet işlerinin bâzılarına rağbeti celbetmek 
zaruretinin hâlâ mevcut olduğu davasıdır. 

Bundan evvel Danıştay âza ve raportörle
r e , a^m esbabı mucibe ile yani, Danıştay'a 
rağbet olmuyor, asıl lâzım gelen evsafı haiz kim
seler, valiler, sefirler gelmiyorlar diye tazminat 
-vereEm d$dj$imiz zaman iki noktadan reddedil
mişti. Birisi hâkimler tahsisatı hâkim sınıfından 
başkasına verilemez, mueip sebebi idi. 

İkincisi, bu yalnız Danıştay dâvası değil j 
âmme hizmetinde vazife gören diğer bâzı me- I 
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murlarm da hakikaten maaş istihkaklarından 
başka munzam bâzı istihkaklara müstahak ve 
lâyık olduklarının tahakkuk etmiş olmasıdır. 
Bu vaziyet teker teker ele alınıp halledilmek su
retiyle değil Barem Kanuniyle halledilmesi ar
zusundan ileri gelmişti. Şimdi yalnız bu sınıfa 
rağbet olmıyor diye kendilerine hâkimler tah
sisatı vermeyi komisyonunuz asla muvafık gör
memiştir. 

Halil özyörük arkadaşımız dediler ki, «Adlî 
tıp, tıbbın bir şubesidir.» Bunlar hâkim -sınıfın
dan değildirler. Tıbbı adlî resmî ihtibar mües
sesesidir, yani bir nevi ehli hibredir. Bina
enaleyh hâkim sınıfından değildir, karar vere
mezler, hâkim bunun karariyle amel etmeye 
mecbur değildir. Birçok sebeplerle münhasıran 
hâkim sınıfı için istisnai olarak kabul edilmiş 
bir tahsisatı hâkim sınıfından olmıyan bir züm
reye, şu veya bu sebeple teşmil edersek bunun 
sonunun nereye kadar gideceğini yüksek takdir

inize bırakırım. 
Bunlar başka işle meşgul olmasınlar deni

yor. Bilhassa Başıbüyük arkadaşımız bence 
çok garip bulduğum bjr noktaya temas etti ve 
dedi ki, eğer bunlar hususi bir muayenehane 
açarlarsa resmî iş dolayısiyle kendisine gelecek 
hastayı evvelâ hususi muayenehanesine kabul 
ederek muayene ve tedavi eder. Şimdi oraya 
tayin edilecek adlî tabipler hakkımda, şahsan 
doğru görmediğim, bir kanaate sahip olmak pe
şinen asla doğru değildir. Oraya tâyin edilen 
arkadaşlar bugün nasıl hakkiyle, vicdanlarının 
sesine uyarak çalışıyorlarsa, bundan, sonra da 
tâyin edilecekler, hilafı sabit oluncaya, hilafı 
müsbet olarak taayyün edineiye kadar burada 
vaaife göreceklerdir. Kaldı ki, Bütçe Komis
yonunuz bu vaziyeti nazarı dikkate almıştır, 
büsbütün ihmal etmiş de değildir, ©ütçe Ko
misyonunuz bunların kadrolarını tesbit eder
ken, bilhassa mütehassısların, Adlî Tıp Müesse
sesi mensuplarının, yani oraya âza olarak -seçi
lecek kimselerin kadrolarını vüksek tutmuş 100 -
125 lira asli maaş tesbit etmiştir. Maaşları &£ dahi 
olsa (bu kadrolara , tutarları tamamen almak 
şartiyle tâyin edilmelerini mümkün «kılacak hü
kümleri tasarıya eklemiştir. 

Hattâ bir şey daha yapmıştır, hâlen küçük 
maaşta bulunanlar, bu yüksek kadrolar tatbik 
edildiği zaman, Barem Kanununun bu hükmün
den istifade edemezler. Yani yüksek maafları 
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ihtisas mevkiinde olsalar dahi, alamazlar. Bun. I 
lara dahi maaşlarını verebilmek için muvakkat I 
maddeyi kabul etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonu bu arkadaşları tamamen ih
mal etmiş değildir. Bugünkü mevzuatın çerçe
vesi içerisinde lâzımgelen hükümleri ve metin
leri ilâve etmiştir. 

Bir noktayı daha arzederek maruzatıma ni
hayet vereceğim. I 

Muhterem arkadaşlar, adlî tabipler vilâyet
lerde her gün adlî tıp işini yapacak değillerdir. 
Hiçbir işle meşgul olmıyacaksm, vizite yapmı-
yacaksm diyeceğiz, bir taraftan da bunu temin 
etmek için kendisine 150, 200, 250 lira verebil- I 
mek için bu arkadaşı tamamen boş bırakacağız. I 
Bir adlî tabibi mütemadiyen adlî tababet işle- I 
riyle meşgul tasavvur etmek doğru değildir. I 
Bir de buna hakikat tarafından bakmak icabe- I 
der. Biz, adlî tabip meslekini ıslah etmek için I 
mevcut imkânlar dışında kadro bakımından, I 
hizmet bakımından bunların kadrolarını yük- I 
seltmekte ve bu kadro maaşlarını alabilmek için I 
mevcut imkânların dışında malî nizamı bugün- I 
kü Devlet memurlarına ait mevzuatı Bütçe Ko- I 
misyonu olarak zedelemek istemedik ve bu I 
mevzuda mühendisler, doktorlar ve diğer mes- I 
lek erbabı hakkında bu noktada ileri sürülen 1 
mütalâalar olmuştur, ancak bilhassa Teşrinisa- I 
nide getireceğini katî olarak ifade ettiği Barem I 
Kanutm ile nazarı dikkate alınmak üzere şimdi- I 
den hâkimlere ait olan tahsisatın, hâkimler di- I 
şmda bir zümreye tahsisini muvafık görmedik. I 

Bu itibarla arzettiğim noktalar dışında bâzı I 
ufak tefek malî hususlara temas eden tâdiller
den başka Adalet Komisyonu ile aramızda bir 
ihtilâf yoktur. Adalet Komisyonun mazbatası 
mı, Bütçe Komisyonunun mazbatası mı müza
kere edilsin mevzuu münakaşa edilirken, affinizi 
dilerim, bilmecburiye maddelerin metnine girmek 
mecburiyetinde kaldım. Bu mevzuda Bütçe Ko
misyonunun mazbatasının tetkikinize ve tasvi
binize Işyik olduğu mütalâasmdayım efendim. 

AKÇAL (Rize) — Sual soracağım. 
REÎS — Süt İleri görüşmeden-sonra, keydet-

pvk ef endim- .-,.,: 
Rükneddin Nasuhioğlu buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclise takdim 
edilen bu Tıbbi Adlî Kanunu bugünkü duruma 
nazaran üç dört ayrı vasıftadır: | 
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Bugünkü durum hiç de iyi değildir. Bir tek 

müessese Soğukçeşme'de dar bir bina içinde 
yapışnrş kalmıştır. Şayet yanılmıyorsam bugün 
adlî tabip diye yalnız dokuz kişi vardır. Bu ka
dar adedele ağır ceza mahkemesinin ihtibar ede
ceği müessese, müracaat edeceği yer dokuz ki
şiden ibarettir. 

Bu bakımdan istanbul ve civarında vukua 
gelen hâdiseler kısa zamanda tetkik edilmekte
dir ama dışarıdan gelen evrak ve parçalar hattâ 
bazan vasıfları değişecek kadar uzun müddet 
orada kalmaktadır, beklemektedir. 

Şimdi, ötedenberi müzmin bir ıstırap mev
zuu olan bu vaziyetin ıslahı için Hükümetimiz 
çalışmış ve bu kanunu göndermiştir. Bu kanu
nun, bugün işliyen kanuna göre asıl mütebariz 
farkı, ;5 - 4 noktaya inhisar eder. 

Biri, tıbbi adlî kadrosunun tevsii, 25 kadar 
teklif edilebildi. Halbuki hakikat, Sayın özyÖ-
rük'ün söylediği gibi her ağır ceza merkezinde 
bir tane bulunmasıdır ama, malî durum buna 
müsait olmadığı için kadro daha kısa tutuldu. 
Hakikaten hepsinde birer tane bulunması lâ-
zımdıı*. 

İkinci mütebariz vasfı, tıbbi adlî denilen mes
lekin, harçte kazanç temin etmesi mevzuubahis 
olmadığından ve kendilerini buna veren dok
torlar hariçte vazife ve sair işler yapmadık
larından bu meslekin himayesine ihtiyaç vardır. 
Aksi takdirde bu meslek daha ziyade sönecek 
ve duruma uğrıyacâktır. Zaten diğer müte-
meddin memleketlerden çok geridir. Bu kanun
la ona yetişemiyoruz fakat büsbütün geri ka
lacaktır. 

Bu bakımdan tabibi adlîlerin himaye edil
mesi, hâkim tazminatı mı, profesör tazminatı 
mı, muallim tazminat1 mı olur, bunlara kaçmmı-
yarak bir yardım yapılması, bir tazminat veril
mesi zarureti pek tabiîdir. 

Sayın Hadi arkadaşımız bugünkü mevzuatı 
maliyeyi ve formaliteleri beyan ettiler. Mesele 
formalite, meselesi değildir, mesele haj^Jşatler 
meselesidir arkadaşlar. 

Yine bu kanunun diğer bir vasfı da tıbbı 
adlî meclisinin, şimdiye kadar olduğu gibi o 
müessesenin muhtelif müdürlerinden mürekkep 
bir müessese, bir meclis olmayıp, müstakil yani 
raporda imzaları bulunan adamları kaldırıp 
ayrı bir müessesenin tetkikma işi bırakmak 
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meselesidir. Şu halde kadronun tevsii işi de ! 
vardır, yani her ceza mahkemesinin bulunduğu 
yerde bir tane, bunun da 90 - 93 olduğunu zan
nediyorum, ona göre kadroların mehmaemken 
genişletilmesi ve bu kadrodakileri muhakkak 
himaye edilmesi ve tıbbı adlî meclisinin müsı-
takil olması zarureti vardır. Çoktan beri adale
tin teessüsüne müşkülât çıkartan bu müessese
nin ıslahı lâzımdır. Hangi ceza evine gidecek 
olursak orada en çok şikâyet budur: Üç aydan 
beri, altı aydan beri bekliyorum, şu leke kan 
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lekesi midir, pekmez lekesi mie\ir diye bekli
yorum, diye ileri sürülmüş ıstıraplar vardih 
Onun için istirham ederim, teklif veçhile Ada
let Komisyonunun görüşünün nazarı itibatfa 
alınmasına ve bu meyanda diğer komisyonla-
rm mütalâalarının da indelhace görülmesine 
bendeniz de iştirak ediyorum. I 

REİS — Vakit gecikmiştir. 6 . 7 . 1953 Pa
zartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,48 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR 

1. — Çorupı Me*busu Ahmet Başibüyük'ün, 
Alaca'nın bâzı köylerinden okul yapılacağı va'-
diyle 1945 yılında idare âmirleıi tarafından top
lanan paralartn bu köylerle alâkası bulunmıyan 
sair yerlere sarfedümesi sebebine ve bu yüzden 
mağdur olan köylerin durumunu bertaraf etmek 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
suna Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'ın 
yazılı cevabı (6/Î017). 

10.IV. 1953 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletleri saygı ile arzolunur : 

1945 yılında köylerine okul yapılacağı va'-
diyle idare âmirleri tarafından Alaca'nın bâzı 
köylerinden külliyetli miktarda para toplana
rak emaneten' Ziraat Bankasına tevdi edilmiş 
ve bilâhare de köylülerin rıza ve muvafakatleri 
hilâfına bu paralar idare âmirleri tarafından 
bankadan çekilerek para sahibi köylerle alâkalı 
bulunmıyan sair yerlere sarfedilmiş bulunmak
tadır. 

Hususi hukuk bakımından haksız iktisap 
mahiyetinde ve idare hukuku bakımından da 
tamamen yersjz ve kanunsuz olarak yapılan şu 
muameleden mağdur olan köylerin acıklı duru
munun bertaraf edilmesi bakımından bakanlık

ça ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmekte
dir? 

Çorum Mebusu 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
Millî Eğitim Vekâleti 

İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : 615317/1, 13650 

28 Nisan 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksİk 
Makamına 

14.IV. 1953 tarih ve 5096-112^-şayı^jyar 
zıya k: 

Alaca Kazasının köylerinde yapılacak okul
lar için 1945 yılında idare âmirlerince^toptajp 
başka köylere sarfedi'len paralar hakkında Ço
rum Milletvekili Ahmet Başıbüyük- tarafından 
verilen yazılı soru önergesine yazılı, c^va/bımızın 
Ibu hususta valilikten dstenen malûmat geldik
ten sonra sunulacağını saygıyla arzederim. 

M. Eğitim Vekili 
R. S. JBurçafe 

^L 

Millî Eğitim "Te^âleti 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 615317-2, 21584 

3 Teaimuz 1953 

Türkiye Büyük Uillet Mecldsi Başkanlığına 
Kanunlar Müdfirlüğü ifadeli 11.IV, 1953 

209. 



B : 101 3 . 
tarih ve 6/1017 - 5096 -11229 sayılı yazınıza kar
şılık Ve 28 Nisan 1953 tarih ve 13650 sayılı ya
zınıza ektir. 

1945 yılında okul yaptırılacağı vadiyle ida
re âmirleri tarafından Çorum Vilâyeti Alaca 
Ileesinin bâzı köylerinde külliyetli miktarda 
para toplanarak emaneten Ziraat Bankasına 
yatırıldığı, bilâhara köylülerin riza ve muva-
fakatları hilâfına idare âmirleri tarafından 
bankadan çekilerek para sahibi köylerle alâka
sı bulunmıyan sair yerlere sarfedildiğ%ve bu 
halin hususi hukuk bakımından haksız iktisap 
mahiyetinde ve idare, hukuku bakımından da 
yersiz ve kanunsuz olduğu ileri sürülerek mağ
dur olan köylerin durumları hakkında Vekâ-
Tetimizce ne gibi tedbirler alındığı sorulmak
tadır. 

Yapılan dnceleme neticesinde elde edilen ma
lûmata göre: 

1. Köy okulları ve öğretmen evlerinin in
şası 4274 sayılı Kanun gereğince tamamen köy
lüye ait bulunduğu sırada 1946 vılında Çorum'-
un Alaca Ecesine bağlı Imat, Höyük, Koçıhisar, 
Baiçıkhisar, Kızkaraca, İbrahim, Perçem. Kar
gın, Harhar, Büvüksöğüdözü. Kabil, Kışla ve 
Akçasoku,- îsmailli, Isahacı, Geven, Çal, Hışır, 
Karâkaya, Kara dona, Çöplü köyleri Belediye
ler Kanununun birlikler hakkındaki hükümle
rine uyularak «Alaca tlcesi köy okulları yanı
mı ve Onarımı Birliği» adiyle bir birlik teşkil 
etmişlerdir. 

Mezkûr yıllarda bütün vil'âvetlerde köy okul
ları inşaatını kolaylaştırmak maksadiyle ve 
köylü yurttaşların yükünü hafifletmek düşün
cesiyle yardımlaşma ve dayanısmavı sağlamak 
üzere kurulmuş bulunan bu birliklerin mevcu
diyetime lüzum kalmadığından ilgası cihetine 
gidümis, Maliye, İçişleri ve Vekâletimiz tem
silcilerinden teşekkül eden komisyon tarafın
dan hazırlanan esaslar dairesinde birlikler tas
fiye 'edilmişlerdir. 

Birliklerin İlgası ve borçlarının ödenmesi 
hakkındaki 9 . X .1948 tarihli ve 65/23186 sa
yılı örneği ilişik -genelge gereğince hesapları 
tasfiye edilmiştir. 

2. Mülkiye âmirlerinin bu birliklerin hesap 
ve muamelâtını kontrol ve tasfiyeden başka hiç
bir ilgileri yoktur. Paralar/ birliklerin nizamna-
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meleri gereğince birliğin idare heyetlerince top
lanmış ve sarfedilmiştir. 

3. Hükmi şahsiyeti haiz okul yapım ve ona
rım birliklerine nizamnameleri gereğince öden
miş olan paralar birliklerin devamı müddetince 
idare heyetleri karariyle okul yapım İşlerine har
canmış olduğundan bu paraların köylere iadesi
nin mümkün olamıyacağı aşikârdır. ! 

4. Mezkûr genelge ile ilga edilen Okul Ya
pım ve Onarım Birliklerinin mevcut para ve de
mirbaş eşyası ve malzemesi tahakkuk etmiş şa
hıs alacaklarının tasfiyesine bile kâfi gelmedi
ğinden 5603 sayılı Kanun gereğince bu borçlar 
1950 - 1951 malî yıllarında iki taksitte alacaklı
lara ödenmek üzere, köy okulları inşaat ödene
ğinden ilgili vilâyetlere gönderilmiş bu hesap
lar da bu suretle kapatılmıştır. 

5. 5210 ve 5828 sayılı kanunlar gereğince 
okul yapım işleri Devletçe her yıl verilen yar
dım tahsisatiyle il özel idareleri tarafından ya
pı1 makta olup köylünün nakdî ve ayni mükel
lefiyetleri tamamen kaldırılmıştır. 

Birlikler tarafından sırası gelmediği için 
yapılamamış olan köy okulları da yukarda ba
his konusu olan kanunlar gereğince vilâyeti er
ce yapılacağından köylünün mağduriyetini mu
cip olacak bir cihet yoktur. 

Birliklerce ve köy halkı tarafmdaıi kendi 
bütçeleri mevzuatı dâhilinde inşa ettirilmiş olan 
okullar için köy bütçeleri ve birlik nizamname
leri gereğince toplanmış ve sarfedilmİP parala
rın Alaca Okul Yapım ve Onarım Birliklerine 
dâhil bütün köylere iadesinin icabetmiyeceği, 
aksi halde mezkûr heyetlerce bütün vilâyetler
de inşa edilmiş olan 12 bin kadar okul binası öğ
retmen ve sağlık memuru evleri için sarfedil-
miş olan tahminen 240 milyon liranın köv hiz
metlerine ve birliklere dâhil köylere iadesi bahis 
mevzuu olacaktır ki, bu muamele hem imkânsız, 
hem de zamanında tâbi bulundukları kanun 
hükümlerine göre işi iyen hükmi şahsiyeti haiz 
olan mezkûr müesseselerin alacak iddiasında bu-
lunamıyacakları tabiîdir. 

Vaziyet bundan ibaret olup vekâlet imiz c'e 
yapılacak başka bir işlem olmadığını saygılarım
la arzeylerim. 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Btırçak 
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T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı - 9.X.1948 
'İlköğretim Genel 

'Müdürlüğü 
Sayı : 65/23186 

özet : Köy okulu yapımı ve 
onarımı birliklerinin ilgası ve 
borçlarının ödenmesi H. 

(Valiliklere 
Okul yapımı ve onarım* maksadiyie kuru

lan köy birliklerinin ilgası ve eski yıllarda köy 
okulları inşaatından doğan borçların ödenmesi 
hakkında İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsil
cileriyle bakanliğumızda toplanan komisyon) ta
rafından uygun görülen .esaslar aşağıdadır : 

1. 5210 sayılı Kanun, 3803 sayılı Kanunun 
16 ncı ve 4274 sayılı Kanunun 22, 23, 25, 26, 
28, 41 ve 42 nci maddelerini kaldırmıştır. 5210 
sayılı Kanunun birinci maddesi köy okulları
nın Devlet ve vilâyet bütçelerinden ayrılan 
ayni ve nakdî yardımlarla inşa ettirilmesini ve 
5, 6 ve 7 ncî maddeleri ise bu okulların inşaa
tında ıköylü yurttaşlarım yalnız bedenen çalış
malarını icabettirmektedir. 

2. Birinci maddede açıklanan durum kar
şısında : 

3808, 4274 ve 4459 sayılı kanunlar gereğin
ce köy tüzelkişiliği tarafından inşa ettirilegei-
miş köy okullarının inşaatını «kolaylaştırmak 
amaciyle, köylü yurttaşların yükünü hafif
letmek düşüncesiyle yardımlaşma ve dayanış
mayı sağlamak üzere kurulmuş bulunan birlik
lerin vücuduna lüzum kalmadığı anlaşılmış ve 
bu birliklerin ilgası genektiği tesbit edilmiştir. 

3. İkinci maddeye göre köy okulu yapımı 
ve onarımı birlikleri ilga edilirken şu esaslar 
göz önünde bulundurulacaktır : 

a) İlgaya ve hesapların tasfiyesine birlik 
genel kurulu karar verecektir; 

ıb) iG-enel kurul ilga kararında ve hesap
ların tasfiyesinde kendi statüsündeki hüküm
lere ve Belediyeler Kanununun birlikler hak
kındaki hükümlerine uyacaktır; 

c) Birîfğûı ilgasına ve hesapların tasfiye
sine ait işlemlerin inceleme ve nihai karar 
mercii vilâyet idare heyetleridir. 

4. Birliklerin nakid, ayni mevcutları ile te
sislerinin ve her türlü alacalklarının vilâyete 

köy okulları inşaatında ve bundan doğan borç
ların ödenmesinde kullanılmak üzere devir ve 
tahsisi birlik genel kurullarınca karar altına 
alınacaktır. 

5. Birlik genel kurulları gerekli görürler
se vilâyete devir ve tahsis olunan mevcutlarını 
kendi birliklerinin ıköy <skuılu inşaatına ve bun
dan mütevellit borçların ödenmesine hasredil-
nıesini kararlaştırabilir. 

•6. Birliklerin' vilâyetlere devir ve tahsis 
olunan ayın ve nakit mevcutlariyle tesisleri ve 
alacakları vilâyet özel bütçesinin gelir kısmına 
irat, diğer taraftan gider .bütçesindeki köylere 
veya köy okulları inşaatına yardım bölümüne 
ödenek kaydedilecektir. 

7. Birliklerden vilâyetlere devir ve tahsis 
edilen paralar ile borçlu kalan birliklerin köy 
tüzelkişiliklerinin usulü dâhilinde tahakkuk et
miş borçları ödenecektir. 

8. Birliklerin hızar, doğrama atelyesi, tuğ
la harmanı gibi tesisleri ile /kereste, çimento 
gibi malzemesi gerektiği takdirde, köy okul
ları inşaatına sarfedilmek üzere 606/3 bölü
münden gönderilen ödenekle satımalmarak de
ğerleri nakde tahvil edilmek suretiyle yedinci 
•maddede sayılan borçlar ödenir. 

Gereğince işlem yapılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Dr. Tahsin Banguoğlu 

2. — jMalatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Ma
latya Vüâyeti merkeziyle kazaları merkezlerinde 
mecburi öğretim çağında olan çocukların sayısına 
kaçının okula devam edebildiğine, ükokul adedi
nin artırılması hususunda ne gibi tedbirler alın
dığına ve özel idare bütçesinden ilkokul inşaatı 
için kaç lira ayrıldığına dair sorusuna, Millî Eği
tim Vekili Rtfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı 
(6/1056) 

30 . IV . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Mahmet Kartal 

1. Malatya Vilâyet merkeziyle ilçeleri mer
kezine mecburi öğretim çağında bulunan çocuk 
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adedi nedir? Kaçı okullara devam edebiliyor- | 
lar? Bunların yüzde nispeti nedir? Bu rakam ve 
nispetlerin her merkezin nüfus miktarına naza
ran mukayeseli bir şekilde ifadeleri nedir? 

2. Vilâyet merkezi bulunan Malatya ile 
merkez nüfusları 12 bin olan Adıyaman, 11 bin 
olan Besni ve 7 şer bin olan Arapkir ve Daren
de ilçelerinde kaçar ilkokul vardır? 

3. Bugünkü ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzak bulunan ilkokul adedinin artırılması için 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

4. Vilâyet özel îdare Bütçesinden ilkokul 
inşaatı için kaç lira ayrılmıştır? Bu sene inşa 
edilecek veya açılacak okul adedi kaç tanedir? 
Bütçe imkânları bina inşasına müsait değilse 
ihtiyacı karşılamak üzere mahallerinde maksa
da elverişli binaları icarla tutmak suretiyle bu 
sene okul sıkıntısının bertaraf edilmesine imkân 
yok mudur? Bu hususta vilâyetin bir programı 
mevcut ise ana hatları nelerdir? 

1953 O : 3 
T. C. 

Millî Eğitim Vekâleti 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 615442/4, 21585 

3 . VII . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6 Mayıs 1953 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

6 - 1056/5228 - 11492 sayılı yazınıza* cevaptır: 
Malatya Vilâyeti merkezi ile bu vilâyete 

bağlı kaza merkezlerinde bulunan mecburi öğ
renim çağındaki çocukların sayısı, bunlardan ne 
kadarının okula devam edebildiği, ilk okullar 
adedinin artırılması için alman tedbirler ve özel 
îdare bütçesinden ilk okul inşaatına sarf edil
mek üzere özel olarak ayrılan ödenek miktarı 
ile ilgili olarak Malatya mebuslarından Mehmet 
Karta] tarafından verilen yazılı soru cevapları
nın ilişikte ve iki nüsha olarak sunulmuş oldu
ğunu en derin saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Vekili 
R. Salim Burçak 

Malatya Mebuslarından Mehmet Kartal 'ın yazılı sorusunun cevapları 

1. Malatya Vilâyetinin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin merkezleri olan şehir ve kasabalarda 
mecburi öğrenim çağındaki çocukların, bunlardan okullara devam edebilmelerinin sayıları, öğren
cilerle, öğrenim çağındaki cetvelde gösterilmiştir. 

îlce merkezinin adı 

Malatya 
Adıyaman 
Akçadağ 
Arapkir 
Besni 
Darende 
Doğanşehir 
Hekimhan 
Kâhta 
Pütürge 

Nüfusu 1950 
sayımına göre 

49, 077 
11 681 
•2 774 
6 745 

10 477 
6 485 
1 443 
2 488 
2 656 
2 589 

Mecburi öğre
nim çağındaki 

çocukların sayısı 
7-14 

5 499 
753 
375 
783 
895 
712 
157 
338 
299 
590 

Öğrenci 
sayısı 

5 202 
611 
306 
646^ 
467* 
553 
157 
263 
209 
434 [*] 

Okula devam 
edenlerin öğre
nim çağmdaki-
lere % nispeti 

94,5 
81,1 
81,6 
82,5 
52,2 
77,7 

100,0 
77,8 
69,9 
73,6 

[#] öğrenim çağt haricinde kalan (15 - 16) yaşlarında okullara devam eden (400) çocuk da bu 
yekûna dâhildir. 

— 212 — 



B : 101 3.7.1953 O : 3 
2. Malatya merkezi ile Adıyaman, Besni, Arapkir ve Darende ilçelerindeki ilkokulların sayı

ları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

İlkokul 
Merkezin adı sayısı 

Malatya merkezinde 10 
Adıyaman » 2 
Besni » 2 
Arapkir » 4 
Darende » 4 

Bu yıl Malatya merkezinde Fırat Mahallesinde yeni bir ilkokulun yaptırılmakta olduğu, tsme-
tiye Mahallesinde de önümüzdeki ders yılı içinde yeni bir okul yaptırılması ve Besni'nin aşağı ma
halleleri ihtiyacını karşılamak üzere bir okul inşasına başlanması vilâyetçe kararlaştırılmıştır. 

3. Bugün Malatya Vilâyetinin il ve ilce merkezlerinde ilköğretimi yüzde yüz gerçekleştirmek 
için mevcut 28 okula ilâveten 5 şer sınıflı daha 5 ilkokul inşasına ihtiyaç vardır. Bunlardan 3 ü, 
2, maddede açıklandığı üzere vilâyetçe ele alınmıştır. 

4. Vilâyet özel idare bütçesinden ilkokul inşaatı için 147 bin lira ayrılmıştır. Bunun 120 bini 
şehir okulları inşaatına 23 bini köy okulları inşasına mahsustur. 

1953 yılı Devlet Bütçesinden de il özel idaresine yardım olarak 252 bin lira verilmiştir. Bunun
la 30 köy okulunun esaslı onarımı yapılacak ve 7 yeni köy okulu inşa edilecektir. Yu
karda 3. maddede açıklandığı üzere yeni ilköğretim kanun tasarısının kabulü halinde 12 yıl içinde 
kesin olarak bütün şehir, kasaba ve köyler okula kavuşacaktır. 

3. — Aydın Mebusu Gevat Ülkü'nün, İlkokul 
öğretmenleri Yapı Sandığı hakkındaki sorusuna 
Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'ın yazılı 
cevabı (6/1095) 

1. VI. 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4357 sayılı Kanunla alâkalı «İlkokul öğret
menleri Yapı Sandığı» mevzuunda Millî Eğitim 
Vekilinden öğrenilmesi zaruri bulunan hususla
rın İçtüzüğün yazılı soru müessesesi dâhilinde ve 
aşağıya irat eylediğim suallere aynı şekilde yazı
lı olarak cevap verilmesine yüksek delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Aydın Mebusu 
Cevat Ülkü 

1. İ942 senesinden beri tatbika başlanılan 
ve 4357 sayılı Kamına göre muamele gören 
«İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığı» na haliha
zırda ortak bulunanların miktarı ne kadardır?. 

2. Her ay ortakların aylıkları tutarı üzerin
den kesilen % 4 ve % 3 lerden teraküm etmiş bu
lunan umumi yekûn kaç liraya baliğ olmaktadır? 

3. Bugüne kadar tahsil edilmiş bulunan ke

seneklerden ortaklara ait bulunan asgariye âzami 
pay haddi yekunu nedir?. 

4. Sandığın umumi gelirtıtmdan : 
a) Nakit olarak halen mevcudu, 
b) Gelir temin eden gayrimenkulerin kıy

met yekûunlan, 
c) Gelir temin eden gayrimenkullerin gelir 

yekûnları, 
d) Gelir temin etmiyen gayrimenkullerin 

miktar ve değerleri?. 
5. Sandık faaliyetinden bugüne kadar isti

fade etmiş bulunan ortakların miktarı ile san
dıktan istifade tarz ve şekillerine göre umum 
ortak mevcuduna nazaran nispeti? 

6. Sandık faaliyetinden istifade etmiş bu
lunan ortaklara bugüne kadar yapılan tahsis 
yekûnu? 

7. Sandık yardımlarından istifade suretiyle 
mesken sahibi olan, ortak adedi? 

8. Mülkiyeti sandığa ait olan gayrimenkul-
lerden kiracı olarak istifade eden? 

a) Ortak olanların miktarı; 
b) Ortaklıkla alâkalan bulunmıyanlann mik

tarı, (hane ve apartman dairesi olarak). 
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9. Bu gayrimenkul i erden iearcı olarak isti- I 

İade edenlerin memuriyet unvanları, tahsisat 
veya. barem derecelerine göre maktanları? j 

10. Kuruluşundan bugüne kadar Sandığın 
umumi masraflarından: 

a) Personel giderleri, (maaş, ücret ve hak
kı huzur olarak) 

b) Tamirat sair amortisman giderleri, 
c) Sigorta primi ve sair vergiler giderleri, 

yekûnları, | 

11. Onuncu madde yekûnunun beher seneye 
vasati aksi ile umum gelire nazaran vasati sene
lik nispeti? j 

12. 1949 senesinde yapılan toplantıda (San
dığın faaliyetinin devamı veya tasfiyesi) hak- ı 
kında yapılması kararaştırılmış bulunan tetki-
katın hâsıl etmiş olduğu netice? 

13. Mevcut kanuna rağmen, 1949 senesin
den beri ortaklardan yüzdelerin kesilmemekte 
bulunmasının (tasfiye karariyle) alâkalı bulu
nup bulunmadığı, vekâletçe tasfiyesi cihetinin 
muvafık görülüp görülmediği? 

14. Bugüne kadar sandık faaliyetinden 
müstefit olmuş kaza ve vilâyetler miktarı ve 
isimleri 1 

15. Ortak bulundukları halde böyle bir 
yardıma mazhar olmuş nahiye veya köy mev
cut ise keza miktar ve isimleri, 

16. Hükümetin umumi mesken politikasiy-
le muvazi olarak bugün yardım sahaları ve mik- J 
tar lan çok genişlemiş bulunan çeşitli.kredi mü
esseselerinin mevcudiyeti, gerek umumi ve gerek 
millî Eğitim mensuplarının kendi aralarında 
müstakillen vücuda getirdikleri Yapı Koope
ratifleri ve bunlara bahşolunan elverişli şartlar 
karşısında (ilk okul öğretmenleri Yapı Sandı
ğının) devamı da faydalı görülüyorsa, bugünkü 
şekli dışında daha verimli olabilmesi için ne 
gibi tedbirler ve ıslah çareleri düşünüldüğü? 

17. Millî Eğitim Vekâletince hazırlandığı 
söylenilen (öğretmenler Tutum ve Yapı San
dığı) kanun tasarısının bugüne kadar B. M. Mec
lisine verilmeyişinin sebepleri? 

Hakkında etraflı, vazıh ve aydınlatıcı bilgi j 
verilmesini saygiyle rica ederim. i 

. 1953 0 : 3 
I T. C. 
; Millî Eğitim Vekâleti 2 . VII . 1953 
j İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı: 311053/22, 21284 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliline 
4 . VI . 1953 tarih ve (11. Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü ifadeli 5399/11869-6/1095 sayılı ya
zıları K. 

İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığı hakkında 
Aydın Mebusu Cevat Ülkü tarafından verilen 
yazılı soru önergesine ait malûmatın 1952 yılı 
sonundaki duruma göre sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

I M. Eğitim Vekili 
R. Salim Burçak 

1. ilkokul öğretmenleri yapı sandığının 
ortak sayısı 14 478 olup bu ortaklardan halen 
pay verenler 1 542 dir. 

2. Her ay ortakların aylıkları tutarı üze
rinden kesilen paylardan ilköğretim alanından 
veya meslekten ayrılan ortakların payları iade 
edildikten sonra teraküm etmiş olan miktar 
6 120 332,88 liradır. 

3. Bugüne' kadar tahsil edilmiş bulunan 
keseneklerden ortaklara ait bulunan, asgari pay 
haddi 9 lira âzami pay haddi 1322 liradır. 

4. Sandığın geliratmdan : 
a) Nakit mevcudu 2 333 935,33 
Tahvü 895 600 — 

1 3 229 535,33 
b) Gelir temin eden gayrimenkullerin kıy

meti 2 479 663,80 liradır. 
c) Bu gayrimenkullerin yıllık geliri (1952 

yılı) 35 751,88 liradır. 
d) Gelir temin etmiyen gayrimenkullerin 

(201 parça arsa) kıymeti 214 802,12 liradır. 
5. Sandık faaliyetinden bugüne kadar is

tifade etmiş bulunan ortak sayısı 713 tür. Or
tak mevcuduna göre nispeti % 051 dir. 

6. Sandık faaliyetinden istifade etmiş bu-
I lunan ortaklara bugüne kadar yapılan tahsis 

2 949 617,78 liradır. 
7. Sandık yardımlarından istifade sure-

I tiyle bugüne kadar mesken sahibi olan ortak 
i sayısı 632 dir. 

— 214 ~ 



B : 101 3.7 
8. Mülkiyeti sandığa ait olan gayrimen-

kullerden kiracı olarak istifade eden : 
a) Ortak olanlar İ72 
b) Ortak olmıyanlar 6 
Ortak olmıyanlar : 
Merhum öğretmen Necmi Ülker ailesi 
Merhum öğretmen Sadık Erdem ailesi 
1 C. Savcısı (Lice'de) kiracı öğretmen bu

lunmadığından 
1 Jandarma Assubayı (Dicle'de) kiracı 

öğretmen bulunmadığından 
1 Su ustası (Ovacık'ta) kiracı öğretmen 

bulunmadılından 
1 öğretmen Lokali (Tutak'ta) kiracı öğret

men bulunmadığından 
9. Bu gayrimenkullerden icarcı olarak isti

fade eden ortaklar : 
Taşradaki kiracılar : 
öğretmen 
Müfettiş 
M. E. Müdürü 
Ankara'da 18 dairede oturanlar 
öğretmen 
Müfettiş 
Millî Eğitim memuru 

» » şube müdürü 
» » » muavini 

(Aylıkları asgari 20, âzami 60 lira arasında
dır) . 

Sandığın masrafları 1943 - 1952 
Personel giderleri 
Maaş 
Ücret 
Huzur hakkı 
Tamirat ve amortisman 
Sigorta primi 
Vergiler 

150 
5 

13 
2 
1 
1 
1 

10. 
a) 

b) 
c) 
d) 

yoktur. 
277 586,47 lira 

38 320,— » 
14 458,28 » 
13 652,66 » 
38 339,52 » 

382 356,93 
11. Masrafların beher seneye vasati aksi 

42 485 lira olup gelirlere vasati nispeti % 43 
tür. 

12. 1949 senesinde toplanan genel kurul : 
a) Elde mevcut gayrimenkullerîn açık ar

tırma ve peşin parayla satışa arzına; 
b) Her ne suretle olursa olsun sandık yeni 

şeklini alıncaya kadar ortaklara kredi açılma
masına ; 

c) Sandığın daha iyi işler hale getirilmesi 
için bir statü taslağının hazırlanmasına ve gere-

1953 O : 3 
kirşe kanunda tadilât yapılması için harekete 
geçilmesine karar verilmiştir. 

Sandık müdürlüğü üç esas dâhilinde işlerini 
yürütmeye çalışmış, yönetim kuruliyle birlikte 
Emlâk Kredi Bankası ileri gelenleri arasında 
yapılan, mütaaddit toplantılar neticesinde hazır
lanan rapor üzerine teşkil edilen bir komisyon 
tarafından yapı ve tutum sandığı namı altında 
kurulması düşünülen sandık için bir kanun ta
sarısı hazırlanarak mütalâaları alınmak için ve
kâletlere gönderilmiştir. Bu tasarı üzerinde Ma
liye Vekâleti ile temaslara devam edilmektedir. 
genel kurul sandığın tasfiyesi için bir karar al
mış değildir. 

13. Mevcut Kanuna göre ortaklardan % le-
rin mecburi olarak kesilmesinin tasfiye kararı 
ile bir ilgisi yoktur. Vekâletimiz de, Genel ku
rulun arzusu dâhilinde, 8 milyon liralık bir ser
mayeye sahip sandığın tasfiyesinden ziyade ye
ni tesbit edilen esaslar dâhilinde faydalı bir mü
essese olarak yaşamasını arzu etmektedir. An
cak sandığın yeni şekliyle de verimli olarak ya
şaması içitn Devlet himayesine ve yardımına ih
tiyacı olduğu; 

Bu temin edilmedikçe beklenilen faydayı 
sağlıyamıyacağı, bu takdirde tasfiyesinin bahis 
konusu olabileceği kanaatindedir. 

14. Bugüne kadar sandık faaliyetinden müs
tefit olmuş kaza ve vilâyetler. 

Vilâyet merkezleri : 
Ankara 
Konya 
Afyon 
Aydın 
Bursa 
Adana 
Kayseri 
Çanakkale 
Balıkesir 
Manisa 
Mersin 
Erzurum 
Samsun 
Malatya 
Gümüşane 
Zonguldak 
Edirne 
Giresun 
Kütahya 

66 
4 
? 
7 

11 
11 
7 

37 
2 

20 
11 
2 

12 
3 
2 
1 
3 
1 

10 

îzmir 
Elâzığ 
Eskişehir 
Yozgad 
Çankırı 
Sivas 
Amasya 
Kırklareli 
Ordu 
Gazianteb 
Mardin 
Erzincan 
Denizli* 
Kastamonu 
Bitlis 
Tokad 

11 
9 

42 
6 

12 
33 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
1 
1 
1 

358 
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Kaza merkezleri : 

Düzce 
Zara 
Fatsa 
Keskin 
Fenike 
Göksün 
Çevril 
Bayburt 
Çarşamba 
Suşehri 
Nazilli 
Kargı 
Keşap 
inegöl 
Divrik 
Bigadiç 
Nazilli 
Bandırma 
Gemlik 
Yalvaç 
Merzifon 
Eğridir 
Ayvalık 
Gelibolu 
Çivril 
Emirdağ 
Tire 
Tarsus 
Karamürsel 
Siverek 
Vezirköprü 
Havza 
Pınarbaşı 
Dinar 
Kula 
Arapkir 
Tefenni 
Görele 
Alaca 
Yenişehir 
Osmaniye 
Gemlik 
Soma 
Boğazlıyan 
Pütüge 
Salihli 
Savur 
Vezirköprü 

6 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
o 
1 
3 
1 
2 
2 
2 

1 

Tosya 
Haymana 
Sandıklı 
Çiçekdağı 
Alaşehir 
Uşak 
Develi 
Ereğli - Konya 
Eşme 
Sındığı 
Acıpayam 
Hafik 
Erbaa 
İlgaz 
Germencik 
Beyşehir 
Kadirli 
Milas 
Şarkışla 
Turhal 
Yalova 
Borçka 
Ermenek 
Maçka " 
Mudanya 
Bartın 
Akhisar 
Boyabat 
Tirebolu 
Kırıkkale 
Nallıhan 
Alucra 
Simav 
Edremit 
Beyşehir 
Mucur 
Kartal 
Datça 
Seydişehir 
Turgutlu 
Kalan 
Kızılcahamam 
Nevşehir 
Karacabey 
Gerede 
Ceyhan 
Bodrum 
Arapsun 

i 

2 
4 
1 
3 
4 
1 
7 
5 
4 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
o 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

13 
1 

* 1 

. 1953 O : 3 
Pasinler 
Beypazarı 
iskilip 
Ünye 
Eskipazar 
Üsküdar 
Bakırköy 
Fatih 
Beşiktaş 
Sarıyer 
Manyas 
Yenice 

1 
1 
1 
1 
2 

39 
4 
3 
2 
2 

16 
3 

Buldan 
Kurşunlu 
Koyunhisar 
Bergama 
Beyoğlu 
Eyüp 
Silivri 
Kadıköy 
Eminönü 
Gönen 
Çan 
Bayramiç 

1 
10 

6 
1 

11 
1 
1 
7 
1 

28 
9 
1 

337 

15. Köyler : 

Kayseri, Talaş 2 Mesudiye, Yukarı-
Maçka, Kusara 1 faldacı , 1 
Finike, Bağyaka 1 Nazilli, Sultarhisar 1 
Kastamonu, Subaşı 1 Maçka, Selday 1 
Salihli, Çakallar 2 Lapseki, Çardak 1. 
Pütürge, Imrun 1 Pazar, Ardeşen 1 
Sarayköy, Babadağ 1 Bozöyük, Pazarcık 1 
Tavas, Kızılcabölük 1 
İsparta, Iğdecik 1 18 
Elâzığ, Habusu 1 " = 

Yukarda yazılı mahallerden başka aşağıda 
adı yazılı mahallerde de sandık kendi namına ev
ler yaptırmıştır. 

Kendi geliriyle yaptırdığı mahaller : 

Ankara 
Adapazarı 
Dikili 
Ereğli - Konya 
Erbaa 
Bolvadin 
Muş 
Balâ 
Malatya 
Turhal 
Erzincan 
Cihanbeyli 
Silifke 
iskenderun 

o 

20 
3 
o, 

3 
<v 
o 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
o 

Ladik 
Alaşehir 
Gerede 
Amasya 
Merzifon 
Havza 
Diyarbakır 
Sivas 
Vezirköprü 
Karacasu 
Artova 
Nazimiye 
Ergani 
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Bakanlık yardımiyle yaptırılan evler 

Solhan 
Tatvan 
Sivrice 
Karokoçan 
Midyat 
Bingöl 
Kurtalan 
Hakkâri 
îdil 
Gürpınar 
Gercüş 
Kulp 
Lice 
Özalp 
Erciş 
Şavşat 
Pertek 
Kayazı 

AKTİF 
Nakit mevcudu 
Vadesiz 
Vadeli 
Kasa 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Sımak 
Şenkaya 
Başkale 
Karlıova 
Mazıdağı 
Varto 
Kalan 
Baskil 
Çatak 

% Hizan 
Yüksekova 
Eğil 
Beşiri 
Mutki 
Muradiye 
Mazgirt 
Bismil 
Derik 
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Torul 
Çıldır 
Savur 
Bulanık 
Ovacık 
Eleşkirt 
Beytüşşebap 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Diyadin 
Tutak 
Baykan 
Şemdinli 
Çınar 
Genç 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

59 

16. Sandığın bugünkü şekli dışında devamı 
ve verimli olabilmesi için hazırlanan tasaıınm 
bir örneği sunulmuştur: 

17. Yeni tasarı Başvekâlete sunıulmuştur. 
Bâzı hususlar hakkında görüş birliğine varılmak 
üzere Maliye Vekâleti ile temaslara devam edil
mektedir. 

Not : 1952 Bilançosu ve Kâr, Zarar cet
veli ekli olarak sunulmuştur. 

İlkokul Öğretmenlerinin Yapı •Sandığının 1952 yılı Bilançosu 

2.333.935,33 
166.915,79 

2.163.064,41 
3.955,13 

PASİF 
Sermaye 
Ortak payları 
Bağışlar 
Bakanlık yardımı 

7.436.610,60 
6.120.332,88 

6.459,30 
850.000 — 

\ 
Esham ve tahvilât 
Gayrimenkuller 
Sandık malı aprtman-
1ar 
Sandık malı arsalar 
Sandık malı evler 
Sandıkça yaptırılan 
apartman 
Sandıkça yaptırılan 
•evler 
Sandığa bağışlanan 
arsalar 
Ortaklara tahsis edi
len evler 
Ortaklara tahsis edi
len arsalar 
Doğuda yaptırılan 
evler 

2.333.935,33 

•94.802,92 
170.137,66 
18.638,02 

281.600,71 

1.431.519,09 

6.294,81 

71.000,— 

38.369,65 

653.103,06 

895.600 — 
2.765.465,92 

karşılığı 
Kârdan 

Muvakkat alacaklı 
hesaplar 
Arsa bedel karşılığı 
Depozitolar 
Tahvil fiyait farkları 
Muhtelif 

'(Kredi tahsisinden 
aliacailılar 
Yedek a'kçe 
Kâr 

266.488,56 
190.329,86 

7.436.610,60 

7.112,99 
1.225,20 

25.050 — 
9.766,14 

43.154,33 

43.154,33 

109.369,65 
21.481,09 

134.166,67 

2.765.465,92 
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Demirbaşlar. 
Ortaklara yapılan ik
raz at 
Kredi tahsisinden 
borçlular" 
Muvakkat borçlu 
saplar 
Arsa 'avansları 
inşaat avansları 
Depozitolar 
Muhtelif 
Şahıs avansları 
Cüzdanı bedeli 
Doğu inşaatı 

ıbe-

B : 

21.766,25 
1.846,15 

46,90 
112.263,9lı 
1.865,45 
2r470,53 

63.409,31 

103.668,52 

101 3.7.1953 
23.538,51 

1.570.816,91 

51.757,15 

103.668,52 

7.744.782,34 

O : 3 

7.744.782,34 

tlkokul öğretmenleri Yapı Sandığının 1952 yılı kâr ve zarar Bilançosu 

AKTİF PASİF 

Yönetim kurulu toplantı ücretleri 
Memur ve müstahdem ücretleri 
Kırtasiye ve basılı kâğıt 
P. T. T. 
% 1er 
Isıtma, aydınlatma, su 
Türlü 
İlân ve neşriyat 
ödenen gayrimenkul vergileri 
Tapu ve sigorta ücretleri 
Onarım 
Banka veznedarlrk ve havale ücret
leri 
Temsil ödeneği 
Yolluklar 
Genel kurul ve denetleme masrafları 
Doktor tedavisi 
Zarar kaydolunan 
Kâr 

2.010— . 
33.534,50 
1.149,05 

978,55 
11.656,90 

1.4,86,44 
1.578,59 

347,10 
8.096,26 

10.057,07 
8.069,79 

1.387,12 
176,43 
98,70 

1.079,50 
393,80 
888,35 

134.166,67 

Kiralardan 
Tahvil gelirlerd 
Alman faizler 
Muhtelif 
Gayrimenkul farkları 

35.751,88 
56.050,00 

104.920,97 
5.874,98 

15.456,99 

218.054,82 218.054,82 

218 — 



B : 101 3.7 
Öğretmenler Tutum ve Yapı Sandığı kanunu I 

tasarısı 

Sandığın kuruluşu ve gayesi : 
Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığnrn hima

ye ve murakabesi altında, tutum yoliyle üye
lerini ev sahibi kılmak ve ihtiyaç hallerinde on
lara ikrazda bulunmak ve merkezi Ankara'da ol
mak üzere (öğretmenler Tutum ve Yapı Sandı
ğı) adiyle hükmi şahsiyeti haiz bir sandık ku
rulmuştur. 

Sandık üyeliği : 
Madde 2. — ilk, orta, meslekî ve yüksek 

dereceli okulların aylıklı öğretmenleriyle üni
versitelerin aylıklı öğretim üyeleri ve memurları 
ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında vazife gören aylıklı memurlar san- I 
dığın üyesi olabilirler. 

Sandığın vazifesi : 
Madde 3. — Sandığın vazifesi; 
a) Üyelerini ev sahibi kılmak, 
b) Üyelerin sahip oldukları evlerin esaslı 

tamir, ikmal, tâdil ve tevsiini veya üyeler tara
fından ikametgâh olarak kullanılan ve aile fert- , 
lerine ait bulunan evlerin tamirini sağlamak, 

e) Üyelerinin yangın, seylâp, zelzele gibi 
âfetlere uğraması, kendisi ve aile fertlerinden bi
risinin ağır surette hastalanması veya ölmesi, 
çocuklarının tahsili, 4489 sayılı Kanuna göre 
yabancı bir memlekete gitmesi gibi hallerinde 
ikrazlarda bulunmaktır. 

Sandığın organları : 
Madde 4. — Sandığın organları şunlardır: 
a) Genel kurul, 
b) Merkez yönetim kurulu. 
c) Denetçiler Kurulu. 
d) îl ve gereken yerlerde ilce kurulları. 

Sandığın sermayesi : 
MADDE 5. — Sandığın sermayesi, üyelerin 

her ay aylıkları tutarının en az % 3 ü nispetin
de verecekleri aidat ile Devlet yardımlarından 
hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak 
bağışlardan teşekkül eder. 

Sandığa giriş ve çıkış : 
Madde 6. — Sandığa giriş ihtiyaridir. 
Emekliye ayrılanlar ile üyeliğe girdiği tarih- ! 

ten itibaren 15 yıl sonunda kendisine Sandık
ça ve ikrazı yapılmamış veya ev ikrazı tale-
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binde bulunnmamış olanların Sandık üyeliğin
den çıkmaları isteklerine bağlıdır. 

Sandığa yapılacak yardımlar : 
Madde 7. — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe

sinde «öğretmenler Tutum ve Yapı Sandığına 
yardım» adiyle açılacak bir bölüme her yıl ye
ter miktarda ödenek konulur. 

Madde 8. — Sandık, Hazine kefaletiyle iki 
milyon liraya kadar bono çakarabilir. Bu bono
lar 1715 sayılı Kanunun 38. maddesi hükümle
rinden faydalanır. (Bu hüküm, Maliye Bakanlı
ğının talebine uyularak tasarıdan çıkarılmıştır.) 

Madde 9. — Maliye Bakanlığı, Hazineye 
ait ar^aziyi, üyelere ev yaptırmak için vâki ola
cak talep üzerine, 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesine göre, takdir edilecek bedel mukabi
linde Sandığa verebilir. 

Madde 10. — Vâdesi 10 yılı aşmamak ve tak
sitlerle ödenmek üzere Sandığa iki milyon lira
ya kadar ikrazda bulunmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Madde 11. — Sandığın gelirleri ve mevduatı 
Devlet, belediye ve özel idarelerle ilgili her ne
vi vergi, resim ve harçlardan mlaftır. 

Madde 12. — Sandığın mevduatı ve alacak
ları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanı haiz
dir. 

Sandığın muameleleri : 
Madde 13. — öğretmenler Tutum ve Yapı 

Sandığının bütün muameleleri *re sarflanı ha
kiki ve hükmi şahıslarla olan münasebetleri özel 
hukuk hükümlerine tâbidir. 

Sandıkça yapılacak ikrazlar : 
Madde 14. — Sandık tarafından üyelerine 

yapılacak yapı ikrazı memleketin muhtelif böl
gelerine göre tâyin edilecek hadleri geçemez. 

Madde 15. — Sandığın yapı ikrazında bulu
nabilmesi için üyelerin 14. maddeye göre tâyin 
edilecek hadlerin % 20 sini aidat olarak ödemiş 
olmaları şarttır. 

Madde 16. — Ev ikrazı için Sandıkça her yıl 
ayrılacak para miktarı, üyelere aylık tutarları
na göre tesbit edilecek bir nispet dâhilinde tevzi 
olunur. 
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Sandık statüsü : 
Madde 17. — Dördüncü maddede yazılı San

dık organlarının vazifeleriyle kuruluşları ve 
Sandığın işleyiş ve idare tarz ve esasları 6. mda-
deye göre Sandık üyeliğinden ayrılacakların 
haklarının ne suretle tasfiye olunacağı, 14 ve 
16. maddelerin uygulanma şekilleri ile üyelerden 
aidatını ödemiyenler hakkında yapılacak işlem 
Sandık Genel Kurulunca hazırlanacak statüde 
belirtilir. 

Madde 18. — 4357 sayılı Kanunun 12, 13. 
maddeleriyle 14. maddesinin (İlkokul öğret
menleri Yapı Sandığı) ile ilgili hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 
Geçici madde 1. — Mülga Yapı Sandığının 

her türlü nakit, tahvil, demirbaş eşya gayri-
menkulleri ile her türlü değerleri ve alacakları, 
evrak, hesabat, kuyudat ve dosyaları bütün hu
kuk ve vecaibiyle bu kanunla kurulan (Öğret
menler Tutum ve Yapı Sandığı) na devrolunur 
ve mülga Sandığın ortaklariyle yapmış olduğu 
bilcümle mukavele hükümlerine ayniyle riayet 
ediliî. 

Geçici madde 2. — Mülga yapı sandığından 
devralman gayrimenkull'er istiyen ortaklara, 
bedeli en çok 20 yılda ödenmek üzere satıla-
fbilir. Talibi çıkmıyan gayrimenkuller açık ar
tırma ile satılır. Bu satışlar sandık genel ku
rulunca tesbit edilecek esaslara göre yapılır. 

Geçici madde 3. — Mülga (İlkokul Öğret
menleri Yapı Sandığı) nın ortakları yeni kuru
lan (öğretmenler Tutum ve Yapı Sandığı) nın 
üyeleridir. AncaJk, bu sandığa girmek istiyen-
lerin bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay için
de öğretmenler Tutum ve Yapı Sandığına mü
racaat etmiş olmaları şarttır. 

Geçici madde 4. — Mülga (İlkokul öğretmen
leri Yapı Sandığı) nın ortağı iken bu kanunla te
şekkül eden (Öğretmenler Tutum ve Yapı San
dığı) na girmek istemiyenlerdn alacakları, teş
kil edilecek bir tasfiye heyeti tarafından ha
zırlanacak envantere göre, genel kurul tara
fından tesbit edilecek müddet ve usuller dâhi
linde ödenir. Yeni sandığa girecek üyelerin 
mülga sandıktaki hak ve alacakları yukarıki 
fıkra hükümlerine göre yend sandıktaki hesap
larına nakledilir. 
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Geçici madde 5. — Bu kanun yürürlüğe gir

diği tarihten itibaren iki ay içerisinde genel 
kurul, mülga yapı sandığı statüsü hükümlerine 
göre ve Millî Eğitim. Bakanlığının daveti üze
rine toplanır. Yeni statüyü hazırlar ve yöne-
'tim kurulu ile denetçiler kurulunu seçer. 

Madde 19. — Bu kanunun geçici 5 nci mad
desi yayımı tarihinde, diğer hükümleri de 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 20. — Bu kanunu Millî Eğitim ve Ma
liye bakanları yürütür. 

Gerekçe 

1943 yılında 4357 sayılı Kanunun 12 nci mad
desiyle, ilkokul öğretmenlerini ev sahibi yapmak 
üzere kurulan ve ilköğretim mensupları için or
taklığı mecburi bulunan (İlkokul Öğretmenleri 
Yapı Sandığı), kuruluşu anından bugüne kadar, 
bir taraftan öğretmenlerin muvafakat ve reyleri 
alınmadan kurulduğu, diğer taraftan da on beş 
bini bulan ortağının arzularını kısa bir zaman
da tahakkuk ettirmek imkânlarından mahrum ol
duğu ileri sürülerek devamlı bir şikâyet konusu 
haline gelmiştir. 

1946 yılından sonra, Statüsünde yapılan deği
şiklik neticesinde bütün ilkokul öğretmenlerinin 
kendi aralarından seçtikleri temsilcilerin iştira
kiyle 1947 yılında toplanan Genel Kurul, san
dığın aynı şekilde devam etmesine karar vermiş 
ve yalnız statüde bâzı değişiklikler yaparak da
ha verimli bir hale getirilmesini derpiş etmiş-

*tir. 1949 da toplanan Genel Kurula kadar yeni 
statü ile çalışan sandık, bir tecrübe devresi daha 
geçirmiş; bir kısım ortaklarına ev almak, ev yap
tırmak veya onartmak için hesap açmışsa da ma
lî imkânsızlıklar ve isteklerin fazlalığı karşısında 
ortakları tatmin edememiştir. Bu durumu dikka
te alan Genel Kurul, sandığın daha verimli bir 
hale konulması, ortaklığın ihtiyara bırakılması, 
dışardan kredi temini ile çalışabilmesi için ka
nunda gereken tadilâtın yapılmasını ve bu tahak
kuk edinceye kadar hesap açma işleminin dur
durulmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun bu kararı ve bakanlığın gör
düğü lüzum üzerine sandığın durumu ele alın
mış, bu hususta mütehassıslara tetkikler yaptı
rılmış ve onların mütalâa ve kanaatlerinden is
tifade edilmiştir. Sayıları kırk bini aşan ve Dev-
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letin en mühim vazifelerinden birini tahakkuk 
ettirme yolunda çalışan öğretmenleri ev sahibi 
kılmak suretiyle onların huzura ve müstekar bir 
hayata kavuşturulmasının, kendilerinin bu saha
daki ferdî gayret ve faaliyetlerini tertip, tanzim 
etmek ve desteklemek bakımından önemli, halli 
matlûp bir mesele teşkil ettiği ve Devlet için sos
yal bir vazife olduğu görülmektedir. 

Esasen bu maksatla teşekkül etmiş ve bugün 
nakdî, tahvilleri, alacakları ve alım değerlerine 
göre gayrimenkullerinin bedelleri tutarı sekiz 
milyon liraya yakın bulunan bir sandığın vere
ceği imkânlardan faydalanmak bu işin tahakku
kunu kısmen kolaylaştıracaktır. 

4357 sayılı 'Kanunla yalnız ilkokul öğretmen
lerine münhasır olmak üzere kurulan ve ortaklı
ğı mecburi olan (İlkokul öğretmenleri Yapı San
dığı) nm lâğviyle eve ihtiyacı bulunmıyan öğ
retmenlerin diğer önemli ihtiyaçlarını karşılı-
yabilmek ve aynı zamanda kendileri için bir ta
sarruf teminine imkân vermek üzere (Öğretmen
ler Tutum ve Yapı Sandığı) adiyle ve her öğ
retim kademesinde çalışan bütün maaşlı öğret
men ve Millî Eğitim mensuplarına şâmil ve üye
liği ihtiyari bulunan yeni bir teşekkülün kurul
ması gözetilmiş ve bu sandığın emniyeti ve (in
kişafı bakımından da Millî Eğitim Bakanlığı
nın himaye ve murakabesine lüzum görülmüş
tür. 

Sandığın, üyelikten kalacak öğretmenlerin 
birikmiş mevduatı ve yeniden sandığa girecek 
üyelerin aylıklarından verecekleri addat ile, 
'bilhassa üyelerini ev sahibi kılmak gayesini mu
ayyen ve normal bir zaman içinde tahakkuk et
tirmesinin mümkün olamıyacağı aşikârdır. Bu 
itibarla eski şikâyetlere meydan vermemek, 
önemli bir sosyal dâvayı halletmek için sandı
ğın Devlet yardımına ve dışarıdan kredi temi
nine ihtiyacı olacağı şüphesizdir. Esasen şim
diye kadar Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesdne 
konulan yardım ödeneğinden mühim bir kısmı 
her yıl (İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığı) na 
verilmekte idi. Bu ödenek, son yıllarda, Doğu 
illerinde yapılacak öğretmen evlerinde sarfe-
dilmek şartiyle tahsis olunmuştu. Yalnız 1951 
ve 1952 yılı bütçelerine bu maksatla ödenek 
konulmamıştır. Bunun içıin, tasarının, sandı
ğa her yıl bir miktar yardım yapılmasını hedef 
tutan 7 nci maddesi yeni bir hükmü ihtiva et
memektedir. Bundan başka sandığın, maksa

dının tahakukunu kolaylaştırmak ve normal bir 
zaman içinde üyelerini ev sahibi kılmasını sağ
lamak için Hazine kefaleti ile bono çıkarması, 
Hazineye ait araziden 2490 sayılı Kanunun 66 
ncı maddesine göre, takdir edilecek bedel mu
kabilinde faydalanması ve Hazineden istikraz 
yapabilmesi zarureti karşısında tasarıya bu ci
hetlere ait hükümler konulmuş bulunmaktadır. 

Sandık tarafından üyelere yapılacak yapı 
ikrazı memleketlin muhtelif bölgelerine göre 
tâyin edilecek hadleri geçmiyecek, sandığın 
yapı ikrazında bulunabilmesi için de üyelerin 
tâyin edilecek bu hadlerin % 20 sini aidat ola
rak ödemiş olması icabedecektdr. 

Tasarı kanun halini alınca 4357 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesiyle kurulmuş olan (İlk
okul öğretmenleri Yapı Sandığı) lâğvedilerek 
her türlü nakit, tahvil, demir'baş eşya, menkul 
ve gayrimenkulleriyle her türlü değerleri ve 
alacakları, evrak ve hesapları yeni teşekkül 
edecek olan (öğretmenler Tutum ve Yapı San
dığı) na devrolunacaktır. Buna mütaallik hu
suslar tasarının geçici maddelerinde tesbdt edil
miş bulunmaktadır. 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrdhman Bo-
yacıgiller'in, Ağaçlı Linyitleri İşletmesinin ne 
zaman açılıp, niçin kapandığına ve isletmede ya
pılan yolsuzluklara dair sorusuna İşletmeler Ve
kili Sıtkı Yırcalı'nın yazılı cevabı (6/1100). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek • 
Başkanlığına 

Ankara. 

özeti : Yazılı sorudur. 
İşletmeler Bakanlığından. 

1. Ağaçlı Linyitleri İşletmesi ne zaman 
açılmıştır? 

2. İşletmenin açılışı ve çalışmaya başlaması 
için, kaç milyon lira harcanmıştır? 

3. Bu işletme niçin kapatılmıştı^? 
4. Esaslı bir sondaj yapılmadan ve kömü

rün miktarı tesbit edilmeden, ekonomik olup ol
madığı araştırılmadan milyonlarca liranın har
canmasından kimler mesuldürler? 

5. Meskenler haklarında idari, malî, hukuM, 
cezai bakımlardan ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

6. İşletme tarafından ne miktar kömür is
tihsal edilmiş, bunun ne kadarı satılmış, kaç li
radan satılmış nerelere teslim edilmiştir? 
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7. Bir ton linyitin maliyeti nedir? 
8. Ağaçlı linyitleri İşletmesinin bu günkü 

durumu nedir? 
9. istihsal edilen ve satılmayan , stokda du

ran kömürler, kime tonu kaç liradan ne suretle 
satılmıştır? 

10. Muhalif bir gazetenin suiistimali haber 
vermesine rağmen Bakanlıkça sorumlu Etibank 
îdare Meclisi Başkan ve üyeleri ve diğer ilgili
ler haklarında, idari, cezai, hukuki takibat ya
pılmaması sebebi nedir? 

11; Devlete milyonlara mal olan, millet pa
rasının heba olmasına yol açan bu suiistimalde, 
Zonguldak Milletvekillerinden birisinin âmil ve 
saik olduğu, bu işletmenin müdürlüğünü yapan 
bu zatın sonradan, 1951 yılı içinde bir şirkete 
dâhil olarak istihsal edilen kömürlere talip oldu
ğu ve bu kömürlerin tonunu iki liradan satın al
dığı ve bundan da yüz binlerce lira kazandığı 
doğru mudur? 

Bu yazılı sorumun İşletmeler Bakanı tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. Saygı
larımla. 

30 . V . 1953 
Millet Partisi Meclis Grupu Üyesi 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacı giller 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 3.VII.1953 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 2/461 

özü : Ağaçlı linyitlerinin işlet-
meye açılış ve kapanış muamele
leri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4 . V I . 1953 tarihli ve 5405/11875-6/1100 sa

yılı emirleri karşılığıdır. 
Ağaçlı linyitlerinin iışletnıeye açılış ve ka

panış muameleleri hakkında Zonguldak Mebu
su Abdürrahman Boyacıgiller tarafından veri
len yazıılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
İşletmeler Vekili 

S. Yırcah 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
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ler'in Ağaçlı Linyit İşletmesi hakkındaki 30 . V . 
J953 tarihli yazılı önergesi cevabıdır. 

S. 1. Ağaçlı Linyitleri İşletmesi ne zaman 
açılmıştır ? 

C. 1. Ağaçlı Linyitleri İşletmesinde istihsal 
faaliyetine, mütaahhit vasıtasiyle, 1 . VI . 1949 
tarihinde, başlanmıştır. 

S. 2. İşletmenin açılış ve çalışmaya başla
ması için kaç milyon lira harcanmıştır! 

C. 2. Ağaçlı İşletmesinin faaliyete geçirile
bilmesi için, etüd ve arama masrafları dâhil ol
mak üzere, sabit kıymet ve lüzumlu makine ve 
tesisat masrafları aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Binalar 
Yollar 
Makine ve demirbaşlar 
Etüd ve arama masrafları 

315 874,— 
986 147,— 

1 072 172,— 
758 732,— 

Yekûn 3 132 925,— 
İşletmenin tasfiyesine karar verildikten son

ra mevcut makine alât ve edevat Etibankın di
ğer işletmelerine intikal ettirilmiş ve mevcut 
binalar da kimsesiz çocukları yetiştirme yurdu 
maksadına tahsis edilmek üzere Millî Eğitim Ve
kâletine devredilmiştir. Etibankın diğer işlet
melerine intikal ettirilen 1 072 172,— lira tuta
rındaki Makine ve dmirbaşlarla Millî Eğitim 
Vekâletine devredilen binaların bedeli olan 
315 874,— lira tnzil edildikten sonra Ağaçlı Lin
yitleri İşletmesinin faaliyete geçirilmesi için 
yapılan masraf 1 744 879,— liraya düşmektedir.? 

S. 3. Bu İşletme niçin kapatılmıştır? 
C. 3. Ağaçlı linyitlerinin iki yıllık tecrü

be işletmesi sırasında Etibank ve Maden Tetkik 
ve Arama Enstitününce yapılan kontrol son
dajları neticesinde Ağaçlı Havzasında yeniden 
tcsbit edilen kömür rezervlerinin Devlet İşlet
mesi mevzuu olabilecek ve büyük envestismanları 
icabettirecek ehemmiyet ve şümulde olmadığı
nın, bu madenin gerek satış ve gerek istihsal 
imkânları bakımından ancak küçük çapta bir 
işletmeye mevzu olabileceğinin, mahdut miktar
daki işletme faaliyetiyle yılda 30 - 100 bin ton 
arasında yapılacak istihsalâta ait maliyet fiat-
larınm o gün için tesbit edilen 25 liralık satış 
fiatının üstünde olduğunun ve binaenaleyh bu 
kapasitede bir işletmeye devam olunduğu tak
dirde yılda asgari 500 bin liralık bir zararın 
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meydana geleceğinin, satış fiatlarmm zarar et- I 
miyecek bir miktara çıkarılması düşünülse da
hi bu tedbirin satış durumuna menfi tesir yapa
cağının anlaşılması üzerine maddenin hususi 
bir teşebbüse devri veya büsbütün terkinin za
ruri bulunduğu mütalâa olunmuştur. Btibank 

# idare Meclisince alınan bu karar vekâletçe de 
tasvip edilmiş ve maddenin hususi teşebbüse 
devri kararlaştırılarak üzeri açılmış takriben 21 
bin ton linyit kömürünün de satılması için Eti-
bankça teşebbüse geçilmiştir. 

S. 4. Esaslı bir sondaj yapılmadan ve kö
mürün miktarı tesbit edilmeden, ekonomik olup 
olmadığı araştırılmadan milyonlarca liranın 
harcanmasından kimler mesuldürler? 

C. 4. 5 nci madde ile birlikte cevaplandı 
nlmıştır, 

S. 5. Mesuller haklarında idari, malî, huku
ki, cezai bakımlardan ne gibi işlem yapılmıştır? 

C. 5. Başvekâlet Umumi Murakabe Heye
tince Etibank Teşekkülünün 1949 yılına ait mu
amele ve hesapları hakkında tanzim edilen ve 
1951 yılında Umumi Heyetin tetkikine arzolu-
nan raporda Ağaçlı Linyitlerinin esaslı bir tet-
kika tâbi tutulmadan faaliyete geçirildiğine 
temasla bu işletmenin idari ve teknik muame
lelerinin vekâletimizce bir tetkik ve tahkik ko
nusu olarak ele alınması yolunda bir temenni
de bulunulmuştu. Esasen bu konu üzerinde ve
kâletçe de durulmakta olduğundan Ağaçlı İş
letmesinin açılış ve işletmesiyle ilgili muamele
leri bir tetkik ve tahkik konusu olarak ele alın
mış ve bu işle Vekâlet Teftiş Heyeti vazifelen-
dirilmiştir. Etibank merkez teşekkülü ile mü
esseselerinin 1951 yılı kâr ve zarar hesapları
nın tetkikine mütedair murakabe heyeti rapor 
lan hakkındaki vekâlet mütalâasında da belir
tildiği üzere, bir müddetten beri devam edegel-
mekte olan tetkik ve tahkik, işin seyri bakı
mından mütaaddit daire ve müesseseleri ilgi
lendirmesi dolayısiyle uzunca bir mesaiyi ge
rektirmiş ve işin ancak tetkik safhası bitirile-
bilmiştir. 

Ağaçlı İstetmesi muamelelerinin tetkik ve 
tahkiki arama ve işletme faaliyetlerine ait ol
mak üzere iki safha arzetmektedir. Ağaçlı lin
yitleri üzerinde yapılan arama ve etüdlere | 
1939 yılında başlanmış ve 1942 yılında da bu j 
sabadaki linyit rezervinin bir Devlet işletme- I 
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sine müsait olduğunun anlaşılması üzerine 2804 
sayıh Kanunun 9 neu ve 2805 sayılı Kanunun 
5 nci maddelerine uygun: ışekilde gerekli mua
meleler tamamlanmış ise de o tarihte bu saha
da ecnebi mütehassıs ıçalıştırılmasu askerî ba
lkımdan mahzurlu görüldüğünden işletme dev
resine geçilm'eden çalışmalar yarıda kalmış ve 
1946 yılında tekrar ele alınan etüdier sonunda 
Ağaçlı Linyitleri İşletmesi faaliyete geçmiştir. 
Arama ve işletme safhaları Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü, Etibank ve Ağaçlı Linyitleri 
İşletmesini ayrı ayrı ilgilendirdiğinden ve ay
rıca muameleler 1939 senesine kadar geriye si
rayet ettiğinden yapılmakta olan tebkikat ve 
tahkikat uzun bir çalışmayı icabettirmekte ve 
bu itibarla henüz çalışmaların sonu alınmamış 
bulunmaktadır. Halen devam etmekte olan 
tetkikat ve tahkikat neticesinde Ağaçlı tşlet-
ımesinin açılmasında ve işletilmesinde çeşitli 
yönlerden kusurlu ve sorumlu oldukları anlaşı
lacaklar hakkında gerekli muameleye tevessül 
olunacağı tabiîdir. 

S. 6. İşletme tarafından ne miktar kömür 
istihsal edilmiş, bunun ne kadarı satılmış, kaç 
liradan satılmış, nerelere teslim edilmiştir? 

C. 6. Ağaçlı İşletmesinin faaliyette bulun
duğu müddet zarfında ceman 36 680 ton kömür 
istihsal edilmiştir. Satılan kömür miktarı ise, 
29.074 tonu parça ve 249 tonu da toz olmak üze
re ceman 29 323 tondan ibarettir. Parça 'kö
mürlerin tonu 25 liradan, toz kömürlerin tonu 
da 4 - 15 lira arasında satılmıştır. Satışlar 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
eliyLe yapılmış ve kömürler İstanbul'da muhte
lif ve müteferrik ihtiyaç sahiplerine tahsis edil
miştir. 

S. 7. Bir ton linyitin maliyeti nedir? 
|C. 7. Ağaçlı İşletmesinin iki yılık faaliye

tine ait istihsal maliyetleri ton başına 1949 yı
lında 31,13, 1950 yılında da 34,18 lira olarak 
tahakkuk etmiştir. 

S. 8. Ağaçlı linyitleri işletmesinin bugünkü 
durumu nedir 

C. 8. Yukarda 2 nai maddede belirtildiği 
üzere Ağaçlı'da faaliyetin durdurulması üzerine 
mevcut makine ve malzemeler ile kabili nakil te
sisler Etibank'm diğer İşletmelerine intikal et
tirilmiş ve mevcut binalarda Millî Eğitim Vekâ
letine devredilerek İşletme tamamen tasfiye edil
miştir. 
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S. 9. İstihsal edilen ve satılmıyan, stokta 

duran kömürler kime, tonu kaç liradan ne su
retle satılmıştır? 

C. 9. Yukarda 6 noı maddede de bildirildi
ği üzere, İşletmenin faaliyette bulunduğu müd
det zarfında istihsal edilen 36.680 ton kömürden 
29.323 tonu İstanbul'da muhtelif ve müteferrik 
ihtiyaçlar için satılmış, geriye kalan kömürden 
3.816 tonu Ağaçlı'da İşletme stokunda uzun 
müddet kaldığından, Linyit kömürünün hususi
yeti icabı, zamanla evsafını kaybederek satış ka
biliyeti kalmamış ve stoklardan düşülerek zarar 
kaydedilmiş ve bakiye 3541 tonu da 1953 yılma 
devredilmiştir. 

S. 10. Muhalif bir gazetenin suiistimali ha
ber vermesine rağmen Vekâletçe sorumlu Eti
bank İdare Meclisi Başkan ve üyeleri ve diğer 
ilgililer hakkında, idari, cezai, hukuki takibat 
yapılmaması sebebi nedir? 

C. 10. 11 inci madde ile birlikte cevaplan
dırılmıştır. 

S. 11. Devlete milyonlara mal olan, millet 
parasının heba olmasına yol açan bu suiistimal
de, Zonguldak mebuslarından birisinin âmil ve 
saik olduğu, bu İşletmenin Müdürlüğünü yapan 
bu zatın sonradan 1951 yılı içinde bir şirkete 
dâhil olarak istihsal edilen kömürlere talip ol
duğu ve bu kömürlerin tonunu iki liradan satın 
aldığı ve bundan da yüz binlerce lira kazandığı 
doğru mudur? 

C. 11. Agaçlı'da dekapajı yapılarak istih
sale hazır bir vaziyette bulunan linyitlerin Eti
bank tarafından yapılan ihalesinde yolsuzluk ol
duğu hakkında 16 . XII . 1951 tarihli Ulus 
Gazetesinde bir yazı çıkmıştır. Bu yazıda; Eti
bank tarafından Artırma ve Eksiltme Kanunu
na göre ihaleye konulan Agaçlı'da üstü açılmış 
bir miktar kömürün topraktan çıkarılarak satıl
ması işinin bilâhara bir mebusun idaresinde bu
lunan bir firmaya verildiğiı bu yüzden hem 
ihaleye iştirak eden diğer vatandaşların ve hem 
de bizzat Devletin mutazarrır olduğu ileri sürül
müştür. Bu yazı üzerine Et'ibank Umum Müdür
lüğünce hazırlanan ve yine mezkûr gazetenin 
20 . X I I . 1951 tarihli nüshasında çıkan tavzih 
mektubunda da belirtilmiş olduğu veçhile Ağaç-
lı'daki dekapajı yapılmış, henüz istihsal edilme
miş bulunan kömürleri almaya talip olan Nuri 
Oğlakçı, Osman Yenal, Cemal Kıpçak'tan müte
şekkil firma ile İbrahim Atılgan firmasının her 
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ikisi de kömürlerin tonuna nihai olarak 6 lira 
teklif etmişler, durumu bütün teferruatiyle tet
kik eden Banka İdare Meclisi Nuri Oğlakçı, Os
man Yenal, Cemal Kıpçak firmasının teknik üs
tünlüğünü göz önünde tutarak, aynı şartlar dâ
hilinde, kömürlerin bu firmaya ihale edilmesini 
karar altına almıştır. 

Agaçlı'da Etibank eliyle işletme faaliyetine 
son verildikten ve işin tasfiyesi kararlaştırıldık
tan sonra evvelce dekapajı yapılmış olup istih
sale hazır bir durumda ve 21 bin ton civarında 
tahmin edilen Linyitin yerinde satılması uygun 
görülmüş ve bu hususta banka bir şartname ha
zırlatarak ihalenin 21 . XI . 1951 tarihinde yapı
lacağı İstanbul ve Ankara'da münteşir gazete
lerle 3-10 . XI . 1951 tarihleri arasında ilân edil
miştir. Bu işi gereği gibi intaç etmek üzere bir de 
heyet teşkil olunmuştur. 

21 . XI . 1951 tarihinde yapılan artırmaya 
sadece Nuri Oğlakçı, Osman Yenal ve Cemal 
Kıpçak'tan müteşekkil firma iştirak etmiş ve 
kömürlerin tonuna 3 lira vermiştir. Düşük görü
len bu fiyatın kabul edilemiyeceğinin bildirilme
si üzerine, firma fiyatı 5 liraya çıkarmıştır. Bu 
arada İbrahim Atılgan firması 24 . X I . 1951 
tarihli bir mektupla Etibank Umum Müdürlüğü
ne müracaat ederek bâzı şartlar ileri sürmek su
retiyle, kömürlerin tonuna 6 lira teklif etmiştir. 
Bunun üzerine her iki firma 26 . XI . 1951 tari
hinde açık pazarlığa davet edilroişlerse de. taraf
lar ilk tenlifleri üzerinde bir değişiklik yapma
mışlardır. Bilâhara 30 . X I . 1951 tarihinde Ce
mal Kıpçak ve arkadaşları firması Etibank'a 
verdikleri bir mektupla, verdikleri fiyatı 6 lira
ya çıkarmışlardır. Durumu inceliyen İdare Mec
lisi, yukarda da bildirildiği üzere mevcut üstü 
açık kömürlerin tonu 6 liradan bu firmaya satıl
masına karar vermiştir. Mezkûr firma ile Etibank 
tarafından mahallinde yapılan bir tesbitte mev
cut kömürün 17 116 ton olduğu anlaşılmış ve 
iki taraf arasında bu miktar üzerinde mutabakat 
temin edilmiştir. Varılan anlaşmaya göre 30.IV. 
1952 tarihine kadar firmanın 17 116 ton kömü
rü çıkarması bu tarihe kadar bütün kömürleri 
çıkarmadığı takdirde geriye kalan miktarın be
delini de 6 liradan ödemesi kararlaştırılmıştır. 

Mezkûr firma 30 . 4 . 1952 tarihinde ancak 
4295 ton kömür çıkarılabilmiş ve tonu 6 liradan 
olmak üzere, bedeli olan 25 770 lirayı kömür 



satış ve tevzi müessesesine ödemiştir. Böylece 
taahhüdünü zamanında ifa edemiyen firmadan 
çıkarmakla mükellef bulunduğu, geriye kalan* 
12821 ton kömürün bedeli olan, yine tonu 6 lira
dan olmak üzere 76 926 liranın; tahsiline teves
sül edilmiş, bunun 65 bin lirası Etibanka yatır-
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mış oldukları teminatla karşılanmış, bakiye 
11 926 liranın da tahsili için Ankara Asliye 
îkinci Ticaret Mahkemesinde dâva açılmıştır. 

Binaenaleyh bu ihale ve onu takip eden mu
amelelerde her hangi usulsüz bir durum mevcut 
değildir. 

»W<İ 

6. — SUNUKLAE VE TELGRAFLAR 

işçileri mesken sahibi yapmak üzere çıkarı
lan ; kanun dolayısiyle teşekkürlerini bildiren 

Ankara M. K>#E. Kurumu Silâh Fabrikası işçi
leri Yapı Kooperatifi Ortaklarının telgafı. 
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Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavelenin onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 487 

Rey verenler : 251 
Kabul edenler 214 

Reddedenler : 2 5 
Çekinserler 12 

Reye katılmıyanlar 220 
Açık mebusluklar : 16 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 
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DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

86 — 

Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 



Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
KS.mil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
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Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Ayt'emiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 
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NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Üstaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
AFYANKARAHİSAR 
Kemal özçoban 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURSA 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 

Kemal Atakurt 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Refet Tavaslıoğlu 
İÇEL 

Şahap Tol 
KARS 

Esat Oktay 
KASTAMONU 

Sait Kantarel 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KONYA 

Kemal Ataman 
Saflet Gürol 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

ORDU 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Cezmi Türk 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 
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BALIKESİR 

Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
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fÇekinserler] 

BURSA 
Raif Aybar 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

O : 3 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

[Reye kahlmıyanlar] 
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[Çekinserler] 

BURSA 
Raif Aybar 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzma önen 
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KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

[Reye kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis (I.) 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Hâmit Kosay (î.) 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâttin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
(t) 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel (1) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 

Muharrem Tuncay (1.) 
BOLU 

Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz e 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

I Nihad Reşad Belger 
(t) 
Mithat Denker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

(D 
KASTAMONU 

Şükrü Kerimzade (1.) 
j Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

I Sıtkı Pekkip 
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KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu (t.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hûfenü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgeri 

^Umran Nazif Yiğiter 
KÜTAHYA 

Ahmet îhsan Gürsoy 
MALATYA 

Hüseyin Doğan (î.) 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (î.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

• 

| Faruk îlker 
Refik Şevket ince (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemai Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Âkyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

[Açık mel 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

1 SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (I.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SİNOB 
1 Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

msluklar] 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

16 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyübağlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

1 Celâl öncel 
VAN 

Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlıı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başo] 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 
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Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş)miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkındaki Ka

nuna verlen reylerin sonncu 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
256 
252 

4 

215 
16 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Gelâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

[Kabul edenleri 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nıısret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman r 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
F-ehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıı 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN • 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
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Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ziya Termen 

Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Eth'em Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIÛDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 

Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SIİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Saalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit. 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu ' 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kâzım Arar 

TRABZON 

Hamdi Orhon 

[Reye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman -Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray (I.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Hâmid Şevket înee (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel (I.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay (I.) 

BiTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâh attin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğhı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumiıı 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügii 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (t.) 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Vanaca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan. Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Resad Belger 
(I.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 

Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(İ.) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu (I.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

' KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
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Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Mnrad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (î.) 

MAN{SA 
^Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alışan (I.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (I.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 

1 Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

! . SÎVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboglu 
Hasan Saka 

[Açık mebusluklar] 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
16 

Cahid Zamangil 
TUNCELÎ 

Hasan Remzi Kulu 
URFA 

Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş ^ 
Ilnşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 
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Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 487 

Rey verenler : 253 
Kabul edenler 239 

Reddedenler 14 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 218 
Açık mebusluklar 1 6 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed V eziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Mend'eres 
Cevat Ülkü 
Lmtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 

[Kabul 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

• ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

edenler] 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Oemnl Köprülü 
Riikneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanne 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sarıoğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 

tZMtR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet îneekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyorük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
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Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dollaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yu^akul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
tsraail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğla 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekdioğlu 

SttRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil tmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki E ratam an 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hftşim Tatlıoğln 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Rifat Sivişoğlu 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

X Celâl Sait Siren 

[Reddedenler] 
KÜTAHYA 

Asım Gündüz 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
ORDU 

Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

Server Somuncuoğlu 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Orhon 

YOZGAD 
Avni Doğan 
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[Beye kahlmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket înce (I.) 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (t.) 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 

Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Refct Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney • 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğhı 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman (1.) 
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MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

ŞİARDIN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hûnal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

B : 101 
NÎĞDB 

Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
Tevfik îieri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçak (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Şefik Türkdoğan 
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8İNOB 

Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Reyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açtk mebusluklar] 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

W 
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S. SAYISI : 141 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı ; Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında tek
nik yardım teminine mütedair esas Anlaşmanın onanması hakkın
da kanun lâyihası ve Dışişleri, Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1 /315) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . I . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2216, 6/195 
Büyük Millet Mellisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı 
arasında teknik yardım teminine mütedair Esas Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . XII . 1951 tarihinde yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
ikinci Cihan Harbini takip eden senelerde, Birleşmiş Milletler Anayasasının 55 nci maddesin

den mülhem olarak, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birleşmiş Milletlerle sıkı iş birliği yapan İhtisas 
Teşekkülleri, iktisaden inkişaf edememiş memleketlere, ziraat, endüstri, sağlık, ulaştırma v. s. gibi sa
halarda erişilen en yeni teknik usulleri öğretmek ve böylece bu memleketlerin ekonomik ve sosyal 
inkişaflarını temin eylemek için dikkate değer bir gayret sarfetmişlerdir. 

Teknik yardım sahasında yapılan ilk tecrübelerden sonra Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi 1949 senesinde aldığı 222 (IX) sayılı bir kararla gerek Birleşmiş Milletlerin ve ge
rekse îhtısas Teşekküllerinin teknik yardıma mütedair faaliyetlerini içerisine alan ve bu faaliyet
leri koordine eden «genişletilmiş bir Teknik Yardım Programı » hazırlamış ve bu program aynı 
sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tasdik edilmiştir. 

Genişletilmiş Teknik Yardım Programını icra mevkiine koymak üzere Birleşmiş Milletlerden 
ve bu programa iştirak eden ihtisas Teşekküllerinden mürekkep bir Teknik Yardım Bürosu teşkil 
edildiği gibi, mezkûr programı finanse etmek için de Birleşmiş Milletlere âza memleketlerin iştirak et
tikleri bir para fonu tesis olunmuştur. Bu fonun tesisi gayesiyle 1950 Haziranında toplanan Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Konferansına katılan memleketlerin taahüt ettikleri katılma pay
ları ile 20 milyon dolar temini mümkün olmuş ve bu meblâğ genişletilmiş Teknik Yardım Progra
mının bir buçuk sene olarak tesbit edilen ilk yardım devresine tahsis olunmuştur. 

Tesbit olunan esaslara göre teknik yardım, bu yardımı talep eden memleketlere yüksek bilgi 
ve tecrübe sahibi eksperler izamı, bu memleketlerin talebe veya mütehassıslarına Avrupa ve Ame-



rika 'mn kültür merkezlerine burs ve ihtisas kursları temini, teknik malûmat teatisi ve bâzı mah
dut mahallerde eğitim malzemesiyle uzmanların faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyacakları aletle
rin temini suretiyle yapılmakta ve gerekli masrafların büyük bir kısmı Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Teşkilâtı tarafından deruhde olunmaktadır. 

Genişletilmiş teknik yardım programının ilk devre tatbikatından, birçok devletler meyanmda, 
memleketimiz de mühim yardımlar sağlamış bulunmaktadır. Genişletilmiş teknik yardım progra
mına katılma payımızı teşkil eden 182 000 dolar karşılığı 514 186,40 Türk lirasına mukabil muh
telif bakanlıklarımızın bu devrede çeşitli konularda elde ettikleri teknik yardımın mecmu tutan 
272 700 dolara baliğ olmaktadır. Genişletilmiş teknik yardımın ikinci devre tatbikatından mem
leketimizin çok daha mühim istifadeler temin etmesi beklenmektedir. Nitekim Dünya Sağlık Teş
kilâtı ile Milletlerarası Çocuklara Yardım Fonunun ahiren vâki müşterek toplantılarında alman ka
rar mucibince B. C. G. verem aşısının memleketimizde geniş surette tatbikini sağlamak üzere Hü
kümetimize 105 000 dolarlık bir yardım yapılacaktır. Diğer taraftan muhtelif bakanlık daire ve 
müesseselerimizin Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtından önümüzdeki devre için vâki ta
lepleri 110 uzman 5 teknik işçi ve 163 bursa baliğ olmaktadır. Hükümetimizle Birleşmiş Millet
ler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında teknik yardım teminine mütedair ola
rak 5 Eylül 1951 de imzalanmış bulunan esas Anlaşma Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran 
ettiği takdirde memleketimize daha geniş mikyasta teknik yardım temini mümkün olacaktır. 

Birleşmiş Milletlerdeki cari usullere göre, muhtelif ihtisas teşekküllerinden çeşitli teknik 
yardım talebinde bulunan memleketlerin ilgili teşekküller namına hareket eden Teknik Yardım 
Bürosu ile evvelâ bir Esas Anlaşma imzalanması ve bunu mütaakıp bahis konusu teşekküllerle ayrı 
ayrı ek anlaşmalar akdeylemesi icabetmektedir. Mezkûr anlaşmalardan Esas Anlaşma, yardım 
talep eden memleketle yardım temin eden teşekküllere terettüp eden vecibelere mütaallik umu
mi hükümleri tanzim etmekte, ek anlaşmalar ise teferruata mütedair hükümleri ihtiva eylemek
tedir. 

Bu kere imzaladığımız Esas Anlaşmanın mütalâasından da anlaşılacağı veçhile Birleşmiş Mil
letlere bağlı İhtisas teşekkülleri ek anlaşmalar gereğince memleketimize yapacakları yardımın 
gerektireceği masrafların mühim bir kısmını deruhte edeceklerdir. Bu masrafları derpiş eden 
Esas Anlaşmanın 3 ncü maddesindeki hükümlere göre, memleketimiz dışında ihtiyar olunacak 
masrafların tamamı veya ek anlaşmalarla tesbit edilecek mühim bir kısmı, uzmanların maaşla
rı, sigorta primleri, uzmanın memleketi. ile memleketimiz arasındaki gidiş - geliş masrafları, 
bursiyelerin yurt içindeki seyahat masrafları hariç, burs görecekleri memlekete kadar olan gi
diş - geliş yollukları V. S. ihtisas teşekkülleri tarafından ödenecektir. Buna mukabil Hükümetimiz, 
sağlanacak yardımdan mütevellit masrafların Türk parası ile tediye edilebilecek cüzi bir kısmı
nı 222 sayılı Karardaki ahkâm dairesinde deruhte edecek ve böylece teknik yardımın yurt için
deki finansmanına tahsis edilmek üzere ek anlaşmalarla tesbit olunan miktardaki mahallî pa
radan mürekkep bir fonun tesis ve idamesini deruhte edecektir. Bundan başka, Hükümetimiz, ba
his konusu Anlaşma hükümleri gereğince memleketimize gelecek uzmanlara yeter derecede büro 
malzeme ve teçhizatı, lüzumlu tercüman ve sekreter ile ek anlaşmalarla tasrih olunacak sair 
hususları temin etmeyi taahhüt eylemektedir. 

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından bilistifade Birleşik Amerika'ya ve Avru-
panm kültür merkezlerine gönderilecek bursiyelerimizin tahsil ve tetkik masraflarının kâffesi ile 
yurt dışındaki gidiş - geliş masraflarının tamamı veya sadece ek anlaşmalarda tasrih olunacak kısmı 
bizzat teşkilât tarafından deruhde edilecektir. 

Yüksek Meclisin tasdikma arzedilmekte olan bahis konusu esas anlaşmanın eki, genişletilmiş tek
nik yardım programı hakkındaki umumi bilgilerle yöneltici prensipleri ihtiva etmektedir. 

Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım özel temsilcisi arasında teati edilen ek mek
tuplarda ise, Hükümetimiz, teknik yardım sağlıyan teşekküllerin uzmanları ile personeline Birleşmiş 
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Milletler imtiyaz ve muafiyetlerine mütedair sözleşme ahkâmı dairesinde imtiyaz ve muafiyetler 
bahşetmeği taahhüt eylemektedir. 

Esas Anlaşmanın onanmasına mütedair kanun tasarısının 2 nci maddesi, memleketimize yapıla
cak teknik yardımların teferruatını tanzim etmek üzere Hükümetimizle Birleşmiş Milletlere bağlı 
ihtisas teşekkülleri arasında imzalanması gereken ek anlaşmaları, esas anlaşmadaki hükümlere aykırı 
hükümleri ihtiva etmemek şartiyle, akdetmeye ve derhal tatbik mevkiine koymaya Hükümeti yet
kili kılmaktadır. İşbu maddenin Yüksek Meclisçe onanması, memleketimizin genişletilmiş teknik yar
dım programından lâyikiyle istifade edebilmesi bakımından büyük bir ehemmiyet arzetmektedir. 
Teknik yardım temini için muhtelif memleketlerden yapılan müracaatların çokluğu, bu mevzuda 
tarafımızdan yapılacak teşebbüslerde süratle hareket edilmesini icabettirmektedir. Bu ise dahilî for
malitelerimizin asgari hadde indirilmesiyle kabil olabilir. Bu itibarla Hükümetimizi Esas Anlaşma 
hükümlerine aykırı hükümleri ihtiva etmemek şartiyle Ek Anlaşmalar akdine ve bunların derhal 
tatbik mevkiine koymaya yetkili kılmak, menfaatlerimiz bakımından lüzumlu telâkki edilmektedir. 

Yukardaki hususları göz önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti memleketimizle Birleşmiş 
Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında teknik yardım teminine mütedair 
esas Anlaşmanın onanması hakkında hazırladığı ilişik kanun tasarısını Büyük Millet Meclisinin tas-
dikına arzeder. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 14 .IV .1952 

Esas No. 1/315 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşki
lâtı arasında teknik yardım teminine ilişkin 
olarak 5 Eylül 1951 tarihinde Ankara'da imza
lanmış olan esas Anlaşmanın onanması hakkın
daki kanun tasarısı komisyonumuzda ilgili ba
kanlıklar temsilcilerinin huzuru ile incelendi: 

Yapılan görüşmeler sonunda Birleşmiş Mil
letler Anayasasının 55 nci maddesinden mül
hem olarak, iktisaden az inkişaf etmiş memle
ketlere ziraat, endüstiri, sağlık, ulaştırma ve sa
ire gibi sahalarda teknik yardım yapılmasını 
sağlamaya matuf olan esas anlaşmanın memle
ket menfaatlerine uygun olduğu anlaşıldığın
dan tasarının esası oybirliğiyle kabul olunarak 
maddelere geçilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında, esas 
anlaşmaya ekli mektupların da madde metnine 
ilâvesi muvafık görülmüş ve madde bu şekilde 

değiştirilmiştir. 
İkinci maddenin müzakeresi sonunda esas 

anlaşmanın tatbiki maksadiyle, teknik yardım 
hakkında teferruata ait ek anlaşmaları yapmak 
ve derhal tatbika koymak hususunda Hüküme
te yetki verilmesinin ihtiyaca uygun olacağı 
kabul edilmekle beraber, işbu ek anlaşmaların 
Büyük Millet Meclisi tarafından tasvip edilme
sinin de Anayasa icabı olduğu düşünülmüş ve 
madde o yolda değiştirilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul olunan tasarı, 
Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna gön

derilmek üzere ilişikleriyle birlikte Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkam Sözcü 
Samsun Niğde 
F. Kesim N. Bilge 

Kâtip 
Denizli Ankara Bolu 

A. Çobanoğlu S. M. Arsal F. Belen 
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Erzurum 
R. S. Burçak 

zmır 
V. Mente§ 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
İmzada bulunamadı 

Hatay 
Söz hakkım ma'hfuzdın 

A. Melek 
izmir 

G. Tunca 
Konya 

Z. Ebüzziya 

Mardin 
Beynelmilel anlaşma yapmak yetkisi T. B. M. 
Meclisine aittir. Anayasanın 26 neı maddesine 

aykırı olduğu için yalnız ikinci maddeye 
muhalifim 

K. Türkoğlu 
Muğla. Seyhan 

Z. Mandalinci R. O. Arık 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tanm Komisyonu 
Esas No : 1/315 
Karar No : 14 

Türkiye 

3 . V . 1952 

Hükümetiyle Birleşmiş 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı; Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlera
rası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâ
tı arasında teknik yardım teminine mütedair Esas 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonunun raporiyle birlik
te komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilci
lerinin huzuriyle incelendi. 

Bu Anlaşmanın memleket menfaatlerine uy
gun olduğu anlaşılmış ve tasarının esası, Dış
işleri Komisyonunun birinci ve ikinci madde
lerdeki değiştirişiyle Hükümetin üçüncü ve 
dördüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 

Yüksek Başkanlığa 

Milletler, gönderilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko.Başkanı 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Bolu 

(f. Dayıoğlu 
Çankırı 

K. Atakurt 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Konya 
A. Çilingir 

Sözcü 
Aydın 

Lûtfi Ülkümen 

Bursa 
S. Ilerkmen 

Denizli 
R. Tavashoğlu 

Giresun 
1. N. Duyduk 

Konya 
A. R. Ercan 
Tekirdağ 

Y. Z. Tuntaş 

Afyon Karahisar 
S. Torfilli 

Bursa 
S. Karacabey 

Elâzığ 
S. Ergene 

içel 
S. înankur 

Tekirdağ 
Şevket Mocan 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/315 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

10 . VII . 1952 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milet-
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teş

kilâtı arasında teknik yardım teminine mütaal-
lik olup 5 . IX . 1951 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan esas anlaşmanın tasdiki hakkında
ki kanun tasarısı komisyonumuzda alâkalı Ba-
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kanlar temsilcilerinin huzurunda incelendi. 
Bu anlaşmanın memleketimiz için büyük fay

dalar temin edeceğine şüphe olmadığı kanaatine 
varılmış ve bu tasarının esası, Dışişleri Komis
yonunun raporuna uygun olan ve bu komisyo
nun yaptığı değiştirmelerle de mutabık olarak 
onanması kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun Erzurum 
.V. Berkman E. Nutku 

Kâtip 
Amasya 

C. Topçu 
İmzada bulunamadı 

Bitlis 
N. Barut 

Diyarbakır 
Dr. Kâmil Tayşı 

Malatya 
L. Sayman 

Sivas Tekirdağ 
/. Duygun H. Bingül 

Bilecik 
K.M. Kurkut 

Çanakkale 
î. Karesioğlu 

îmzada bulunamadı 
istanbul 

Senihi Yürüten 
Ordu 

İV. Fırat 
Tunceli 

H. R. Kulu 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. İ/315 
Karar No. 3 

38.XI.i952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler, Bir
leşmiş Milletler gıda ve Tarım Teşkilâtı Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında 
teknik yardım teminine mütedair esas Anlaşmanın 
onanması hakkındaki kanun tasarısı ve Dışişle
ri, Tarım, Ulaştırma komisyonları raporları ile 
birlikte, komisyonumuzun 19 . XI . 1952 tarihli 
Birleşiminde Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin 
huzuriyle incelendi. 

Bu anlaşmaların memleketimiz menfaatlerine 
uygun bulunduğu tesbit edilerek tasarının esası: 
Dışişleri Komisyonunun değiştirdiği şekilde de 

3 ncü ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

Nafiz Körez 
Kâtip 

İstanbul 
/. Altınel 

Seyhan 
Y. Z. Eker 

Sözcü 
Aydın 

Namık Gedik 

Kırşehir 
E. 8. Erkut 

Zonguldak 
C. Kıpçak 
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Sağlık re Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sa. ve So. Y. Komisyonu 9 .II. 1953 

Esas No. 1/315 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtı arasında teknik yardım teminine mü
tedair esas Anlaşmanın onanmasına dair olup 
Yüksek Reislikçe 28 .XI . 1952 tarihinde ko
misyonumuza havale buyurulan kanun lâyiha
sı komisyonumuzun 4 . H . 1953 tarihindeki cel
sesinde müzakere ve tetkik edildi. 

Bu anlaşmaların memleket menfaatlerine 
tamamiyle uygun bulunduğu kanaatine varıl
dı. Birinci ve ikinci maddeler Dışişleri Komis
yonunun değiştirdiği şekilde, 3 ncü ve 4 ncü 
maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılındı. 
Sağlık ve So. Y, 

Kö. Reisi Sözcü Kâtip 
Ankara Çoruh Çorum 
T. V. Öz A. R. Sağlar S. Baran 

Afyon K. 
.1 . Tan 

Bilecik 
T. Oran 

Eskişehir 
E. Baysal 

İstanbul 
S. Yaver 

Kocaeli 
H. Türkand 

Antalya 
B. Onat 

Çankırı 
K. Çığman 

îçel 
A. Koksal 

Kars 
E. Oktay 

Kocaeli 
Z. Atığ 

Balıkesir 
M. Tuncay 

Çankırı 
C. Otman 

İstanbul 
A. V. Bay ar 

Kayseri 
A. R. Kılıçkale 

Konya 
S. -S. Burçak 

Malatya Ordu 
B. Fırat Z. M. Sezer 

Sinob iSinob 
A. Şükrü Şavh M. Tümerkan 

İmzada bulunamadı 

Sivas Tekirdağ 
B. Taner Z. Erataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
ı 

DIŞİŞLEBİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı; Milletler-
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasın
da teknik yardım teminine mütedair esas Anlaş

manın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşki
lâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtı arasında teknik yardım temi
nine mütedair olarak 5 Eylül 1951 tarihinde 
imzalanan esas Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esas anlaş
ma gereğince memleketimize yapılacak teknik 
yardımların teferruatını tanzim etmek üzere, 
Türkiye Hükümetiyle mezkûr maddede yazılı 
teşekküller arasında imzalanması gereken teknik 
yardıma mütedair ek anlaşmaları, esas anlaş
madaki hükümlere aykırı hükümleri ihtiva etme
mek şartiyle, akdetmeye ve derhal tatbika koy-
mıya Hükümet yetkili kılınmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yüriHüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İlen 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Tırcalı 

. Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve-So. Y. Bakanı 
Dr. E. n. Üstündağ 

Tarım Bakam 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

JV. ögsan 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı; Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler, Birleımiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı,.Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı; 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtı arasında Teknik Yardım teminine mü
tedair olarak 5 Eylül 1951 tarihinde Ankara'da 
imzalanan esas Anlaşma ve ekleri olan mektup
lar onanmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esas Anlaş
ma gereğince memleketimize yapılacak teknik 
yardımların teferruatını tanzim etmek üzere 
Türkiye Hükümeti ile mezkûr maddede yazılı 
teşekküller arasında imzalanması gereken teknik 
yardıma mütedair ek anlaşmaları, esas Anlaş
maya aykırı hükümleri ihtiva etmemek ve imza
dan itibaren üç ay içinde Büyük Millet Meclisi
nin tasvibine arzedilmek şartiyle, akdetmeye ve 
derhal tatbika koymaya Hükümet yetkili kılın
mıştır. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin Dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKÎYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE 
TARIM TEŞKİLÂTI, MİLLETLERARASI SlVÎL HAVACILIK TEŞKİLÂTI, MİLLETLER
ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI VE DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI ARASINDA TEKNİK YAR

DIM T E M İ N I N E M Ü T E D A I R E S A S A N L A Ş M A 

Türkiye Hükümeti ile (badema « Hükümet » diye anılacaktır) Teknik Yardım Komitesinde 
temsil edilmekte loian Birleşmiş Milleitler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerara
sı Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı (badema 
« Teşkilâtlar » diye anılacaktır) 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 15 Ağstos 1949 tarihli ve 222 (IX) sayılı 
kararında derpiş edilen tavsiyeleri nazarı itibara alarak ; ve 

Sözü geçen Konsey kararının « A » kısmına ait zeyil. 1 de tasrih edilen mülâhaza ve yöneltici 
prensipler ile programın tedviri için Konsey tarafından tanzim oliun'an alıkâmı tasvip eden ve az 
gelişmiş memleketlerin iktisaden gelişmeleri için genişletilmiş bir teknik yardım programının tahak
kukunu derpiş eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ve diğer Teşkilâtların Genel Kurulları ve 
konferanslarında alınan kararları gerçekleştirmek oraımfaunda bulunarak : 

Hükümetin, Teşkilâtlardan teknik yardım talebinde bulunduğunu nazarı itibara aliarak; 
Hükümet ve Teşkilâtların mütekabil ödevlerin dostane bir iş birliği ruhu içinde yerine getirilmesi 

hususundaki arzularını da na.zarır itbiara alarak; 
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

1. Teşkilâtlar, işbu Anlaşmanın (badema «Esas Anlaşma» diye anılacaktır.) hükümleri dairesin
de ve mümkün mertebe Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 222 (IX) sayılı kara
rının «A» kısmının zeyil I nde (bir sureti eklidir.) ifade edilen «iktisadi gelişme için genişletilmiş 
bir Teknik Yardım Programı hakkındaki mülâhazalar ve yöneltici prensiplere» uygun olarak Hü
kümet ile bir veya daha fazla Teşkilât arasında Esas Anlaşmaya tevfikan yapılacak Ek Anlaşmalar
da (badema «Ek Anlaşma» olarak anılacaktır.) tâyin edileceği veçhile, Hükümete teknik yardımlar
da bulunacaklardır. 

2. Teşkilâtlar, ilgili Ek Anlaşmaya tevfikan uzmanların tâyini mevzuunda Hükümet ile isti
şare edeceklerdir. 

3. Bu gibi uzmanlar, ilgili Teşkilâtlara karşı sorumlu olacak ve bu Teşkilâtların nezaret ve 
idaresi altında çalışacaklardır. 

Ancak, bir uzmandan icrai görevler ifası veya talimat vermesi talep edildiği takdirde bu uz
man, doğrudan doğruya Hükümetin ilgili dairesine karşı sorumlu olacaktır. 

4. Bu gibi uzmanlar görevleri sırasında, çallıştıklan işlere mütedair metot, teknik ve tecrü
be! erle bunların istinat ettiği prensiplerin Hükümetin kendileriyle çalışacak teknik elemanları
na öğretmek için her türlü gayreti gösterecekler ve Hükümet de mümkün olan hallerde bu maksat
la, uzmanlara teknik personel terfik edecektir. 

5. ilgili Teşkilâtlar, Hükümetçe tesbit olunan namzetlere verilecek etüd ve tekâmül bursları
nı Teşkilâtların kendi programları için ihdas ettikleri idari ve sair talimat dairesinde temin eyii-
yeceklerdir. 

6. tilgili Teşkilâtlar, Ek Anlaşmalardan her hangi birine tevfikan kendileri tarafından temin 
olunacak her türlü teknik malzeme ve teçhizatın mülkiyetini, bahis konusu malzeme ve teçhizata 
mütaallik mülkiyet hakkının Hükümetle Teşkilâtlar arasında mutabık kalınacak kayıt ve şart
lar dairesinde devrine kadar muhafaza edeceklerdir. 

7. Teşkilâtlar. Ek Anlaşmalardan her hangi birine tevfikan temin olunan teknik yardımın 
bir cüzü olarak memleket dışında yapılacak tecrübeler, lâboratuvar araştırmaları ve sair test
ler için lüzumlu tedbirleri ittihaz edebilirler. 
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Madde — II. 

Hükümet, Ek Anlaşmalarda tâyin edilen teknik yardımı sağlarken Ekonomik ve Sosyal Kon
seyin 222 (IX) sayılı kararının «A» kısmının I numaralı zeylinde mümderiç «talep eden Hüfoümet-
lerm iştiraki» ne mütedair ahkâmın bu konu ile ilgili hükümlerine riayet «deeektir. 

Madde — III. 

•1. İlgili Teşkilâtlar* Ek Anlaşmalardan her hangi birine tevfikan sağlanan teknik yardım 
ile ilgili olarak, memleket dışında yapılması lâzımgelen masrafları ve yahut bu masrafların aşa-
ğıdaki hususlara mütaallik olmak üzere, Ek Anlaşmalardan biri ile tesbit olunacak miktarları
nı deruhde edeceklerdir : 

a) •• Uzmanların aylıkları; 
b) i Uzmanların tâyinleri sırasın/la bulundukları mahalden tâyin edildikleri memleketin girk 

yerine kadar gidiş - dönüş seyahat masrafları ile yollukları ve lüzumlu yer değiştirme mas
rafları ; 

c) Uzmanların meml«eket haricinde ihtiyar edecekleri seyahatlerden mütevellit diğer zaruri 
masraflar; 

d) Uzmanların sigortaları; . 
e) Her hangi bir teknik yardımın mevkii tatbika konulması için Teşkilâtlar tarafından 

sağlanacak teçhizat ve malzemenin mubayaa ve nakliyesi; 
f) Memleketin Teknik Yardımdan faydalanabilmesi için hariçte yapılması lâzımgelen diğer 

masrafla». 
2. Hükümet, Teknik Yardımın teminine mütaallik olarak yapılacak masrafların mahalli para 

ile ödenmesi mümkün olan kısmını veya Ek Anlaşmalardan her hangi biri ile tesbit olunan kısmını 
deruhde edecekti». " 

3. Hükümet, yukarda ikinci paragraftaki vecibelerini yerine getirebilmek için Ek Anlaşmalar
dan her hangi biri ile tesbit edilecek usul ve miktarlara uygun olmak üzereı mahallî paradan mü
teşekkil bir fon veya fonları kuracak ve idame ettirecek ve bu fonu Teknik Yardım daimî temsilci
sinin veya Teşkilâtlar tarafından tavzif edilecek diğer bir şahsın emrine verecektir. Teknik Yar
dım personelinin nihai olarak memleketten ayrılmasından sonra kapatılacak hesaplardan artacak 
bakiye Hükümete iade edilecektir. 

4. Hükümet, yukardaki 2 nci ve 3 ncü paragraflara göre yapılacak tediyatı, ilgili Teşkilâtlarla 
Hükümet arasında mutabık kalınacak nispet dâhilinde olmak üzere, mal ve hizmet temini suretiyle 
aynı olarak yapabiliı. 

5. Hükümet, işbu maddedeki vecibelerine ilâve olarak, daimî Teknik Yardım Temsilcisi veya yu
kardaki 3 ncü paragrafta bahis konusu edildiği veçhile tavzif olunacak şahıs ile istişareden sonra, 
masrafları kendisine ait olmak üzere personele aşağıdaki imkânları sağlıyacaktır : 

a) Yeter derecede büro imkânları, büro malzeme ve teçhizatı; 
b) Lüzumlu mahallî tercüman, mütercim ve sekreterler ile diğer yardımlar; 
c) Müştereken mutabık kalınacak diğer lüzumlu yardımlar; 
6. Hükümet, icabederse ilgili Teşkilâtlarla anlaşmak ve gerektiği zaman şartlarını tesbit etmek 

suretiyle lüzumlu arazi, amele, teçhizat ve bina temin edecektir. 

Madde — IV. 

Hükümet, imtiyaz ve muafiyetlere mütedair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile henüz hukukan 
bağlı bulunmasa bile, mezkur Sözleşmenin ve bundan böyle Hükümet ile bir veya daha fazla Teşki-
lât arasında meriyete girecek her hangi bir vesikanın kabili tatbik hükümlerini Teşkilâtlara, bun
ların mâllarına, fonlarına, 'wAv»»nrlnt.iTi, uzmanlariyle di**-- elemanlarına tat? M taahhüi 
eyler. 

f . T (S . Sayısı: 14İ) 
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Madde — V. 

1. İşbu Esas Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmek sortiyle, im
zalanmasını mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

2 . E s a s Anlaşma ye bu Anlaşmaya tevfikan yapılacak Ek Anlaşmalardan herr hangi biri Hükü
met ile Teşkilâtlar arasında varılacak mutabakat üzerine tadil edilebilir. Taraflardan her biri diğe
rinin tadilât talebini dikkat ve anlayışla mütalâa edecektir. 

3. îşbu Esas Anlaşma, Taraflardan biri tarafından diğerine vâki yazılı işar üzerine feshedi-
lebilir; fesih keyfiyeti böyle bir işarın alınmasını mütaakip altmış gün sonra vukubulur. Esas An
laşmanın hitama ermesi, Ek Anlaşmaların da hitama ermesini tazâmmun edecektir. 

Yûkardaki . hükümleri tasdikan, Hükümetin ve Teşkilâtların usulü dairesinde yetkilendirifeni^ 
temsilcileri olarak aşağıdaki imza sahipleri, Taraf lar adına, Ankara'da 1951 Eylül aylmn 5 ncî günü: 

işbu Anlaşmanın ingilizce metnini imzalamışlardır. Yukardaki tarihi mütaakıp ingilizce metni ile 
eşit derecede, muteber olmak üzere işbu Anlaşmanın Fransızca metni tanzim edilerek imza olu
nacaktır. . : . 

Hükümet adına Teşkilâtlar adına 
Fatin R. Zorlu Milton Winn 

Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Nezinde 
Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 

özel Temsilcisi 

İKTİSADI GELİŞME IÇlN GENİŞLETİLMİŞ TEKNİK YARDIM PROGRAMI HAKKINDAKİ 
MÜLÂHAZALAR VE YÖNELTlCt PRENSİPLER 

Konsey, aşağıdaki prensiplerin genişletilmiş teknik yardım programına [1] iştirak eden ve bade
ma «katılan Teşkilâtlar» diye anılacak olan Birleşmiş Milletlere ve İhtisas Teşekküllerine rehber vâ*' 
zifesi görmesi iri tavsiye eyler : 

Genel prensipler 

Katılan Teşkilâtlar, az gelişmiş memleketlerin iktisadı gelişmeleri için teknik yardımda bulunur
larken : .:.•,•'••:" ,io . : •••:.-. :. 

1. Birleşmiş Milletler şartının ruhuna uygun olarak siyasi ve iktisadi bağımsızlıklarını temin 
zımnında bu memleketlerin ziraat ve ekonomisini geliştirmek suretiyle millî ekonomilerinin takviye
sine yardım etmeyi ve bütün vatandaşlara daha yüksek ekonomik ve sosyal refah seviyesi temin eyle
meyi başlıca hedef ittihaz edeceklerdir. 

2. Genel Kurulun 200 (III) sayılı kararında derpiş edilen aşağıdaki genel prensiplere riayet 
edeceklerdir: 

a) Az gelişmiş memleketlere ekonomik inkişaf için yapılacak teknik yârĞliTH, katılan teşki
lâtlarla ilgili hükümetler arasında varılacak mutabakat ve Hükümetlerden sâdır olaeölk tailep^üze
rine yapılacaktır; 

[1] Her ne kadar «program» kelimesi bu münasebetle kullanılmışsa da, programda derpiş edi
len bütün projelerin tatbik edileceği veya edilmesi lâzımgeleceği mânasını hmz değildir; burada der> 
piş edilen az gelişmiş memleketlerin talebi üzerine Birleşmiş Milletlerle Ihüsas T'eşekküllerinin zprog~ ;• 
ram» da tarif olunan ve bunların ekonomik gelişmelerine yardım mnkendına matuf teknik hizmet ««-
pilerinİ ifaya hazır bulunmaları keyfiyetidir. •• . ..j j 

( S, Sayısı ; 141 ) 
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b) Her memlekete yapılacak hizmet nevileri, ilgili hükümet tarafından kararlaştırılacak; 
c) Yardım talebinde bulunan memleketler, karşılaştıkları meselenin mahiyet ve şümulünü 

tarif etmek üzere önceden ifası lâzımgelen mesaiyi imkân nispetinde yapacaklardır. 
d) Yapılacak teknik yardım: 
i) ilgili memleketin. dahilî işlerine, ekonomik ve siyasi mahiyette harici bir müdahah vesilesi 

teşkil e^miyeeejf ve, her hangi siyasi bir mahiyeti haiz olmıyaeaktır; 
ii) Yalnız Hükümete yapılacak veya Hükümet vasıtasiyle icra edilecektir; 
iii) İlgili memleketin ihtiyaçlarına cevap verecek; ve 
iv) Mümkün mertebe,, bu memleketin arzu ettiği şekilde yapılacaktır. 
3. Yardım talebinde bulunan memleketin siyasi bünyesinden veya nüfusunun ırk veya din 

farklarından mütevellit tefriklerden kaçınılacaktır. 

Çalışma Standartları, ve personel 

1. Talep eden memleketlere teknik yardımda bulunurken, Katılan Teşkilâtlar tarafımdan deruh 
de edilen bilûmum, hizmetlerde en yüksek meslekî ehliyet temin edilmelidir. 

2. Uzmanlar, yalnız teknik ihtisaslarına göre değil, fakat aynı zamanda, yardım edilecek mem
leketlerin kültüriyle muayyen ihtiyaçlarına karşı gösterecekleri sempati ve anlayışlarına ve çalışma 
metotlarını mahallî, içtimai ve maddi şartlara intibak ettirebilme kabiliyetlerine göre seçilmelidir., 

3. Tâyin yapılmadan önce uzmanların kâfi derecede hazırlanmaları lâzımdır; bu hazırlıktan 
maksat müşterek dâvanın umumi hedefleri hakkında uzmanları aydınlatmak intibak ve intibak ve 
samimiyet duygularını teşci etmektir. 

4. Bir memleketi ziyaret eden uzmanlar ve uzman gurupları, gönderildikleri maksat haricinde 
siyasi, ticari veya başka her hangi bir faaliyette bulunmıyacaklardır. Bunların görevlenilin şümulü, 
yardım talebinde bulunan Hükümet ile yardım yapan Teşkilât arasında vâki anlaşmalarda katî su
rette tesbit ve tâyin edilecektir. 

5. Tahsis yapılsa dahi elverişli uaman ve yardımcılar temin edilip gerektiği şekilde yetiştirilme
den projelere başlanmıyacaktır. 

6. Bütün hükümetler elverişli elemanların seçilmesi ve sağlanması hususunda ve icabettiği tak
dirde bunların muvakkaten vazifelerinden ayrılmaları ve avdetlerinde tekrar bulundukları görevlere 
devam etmelerini kolaylaştırmak yolunda iş birliğine davet edilmelidirler. 

7. Uzmanların temin edilebileceği üniversiteler, teknik okullar, tesisler, araştırma enstitüleri ve 
diğer gayri resmî teşekküller uzmanlara program tahtında hariçte vazife görmeleri için müsaade 
olunması, ve bu uzmanlara avdetlerinde vazifelerine devam imkânları sağlanması ve ekonomik inki
şafa mütaallik mevzularda özel araştırma projeleri deruhde eylemeleri hususunda teşvik olunmalıdır. 

T\alepte Bulunan Hükümetlerin İştiraki 

Talepte bulunan Hükümetlerin aşağıdaki hususlara muvafakatleri derpiş olunmaktadır : 
1. Malûmat talepleri, doğrudan doğruya ve sadece muayyen teknik yardım talepleriyle ilgili 

meselelere inhisar etmek şartiyle, bu meseleler hakkındaki lüzumlu malûmatın istihsalinde, katı
lan Teşkilâtlara yardım suretiyle onlardan istenilen faaliyetleri kolaylaştırmak ve icabında aynı me
seleler veya bunlara mümasil hususlarda ilgili şahıs ve yardımcılarla bu Teşkilâtların temasları
nı teshil etmek, 

2. Vâki taleplerine karşılık olarak katılan Teşkilâtlarla iş birliği neticesinde kendilerine veri
len teknik tavsiyeleri tamamiyle ve derhal nazarı itibara almak, 

3. Halkın hayat seviyesini yükseltmek gayesini istihdaf eden ekonomik inkişafın nef'ine ola
rak kendi tabiî, malî ve teknik menbalarınm seferber edilmesi, muayyen bir istikamete tevcihi ve 
kullanılması için olduğu kadar teknik yardım mevzuunda beynelmilel her türlü mühim menba-
İQT,ın-istimali için de 'lüzumlu olan Hükümet Koordinasvon sisteminin süratle teşkil ve idamesini 

h ü t e t m e k . > : • • • • • 
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4. Normal olarak teknik hizmetlerin temini için yapılan masrafların önemli bir kısmını, hiç ol

mazsa kendi paralariyle ödenebilecek olan kısmını deruh.de etmek, 
5. Talepleri üzerine Milletlerarası Teşkilâtlarca tatbikma başlanan projelerin tedvirine müzahir 

olmak malî mesuliyetler deruhde etmek gibi ekonomik inkişaf için lüzumlu gayretleri sağlamak, 
6. Teinin olunan teknik yardımın neticeleriyle elde edilen tecrübelere mütedair yayınlanma

sı mümkün malûmatı etüd ve analizlere mevzu teşkil etmek ve teknik yardım sağlıyan Milletlerarası 
Teşekküllerle diğer memleketlerin istifadesine arzedilmek üzere neşir veya temin etmek, 

7. Teknik yardım talebi yapılacağı zaman, aynı mevzudaki bir gelişme için, diğer memba-
lardan talep edilen veya elyevm sağlanmakta olan her türlü teknik yardım hakkında katılan Teş
kilâtlara malûmat vermek. 

8. Kendi memleketleri dâhilinde programın yayınlanmasını sağlamak. ; . 

Gayretlerin koordinasyonu 

1. Katılan Teşkilâtların yetkileri dâhiline giren projeler mezkûr Teşkilâtlar tarafından ted
vir edilmeli ve faaliyetlerinin koordinasyonu her birinin bünyesi ve diğer Teşkilâtlarla olan mü
nasebetleri nazarı itibara alınarak tahakkuk ettirilmelidir. 

2. Genişletilmiş teknik yardım programı çerçevesinde katılan Teşkilâtlar tarafından deruhte 
edilen vazife bu Teşkilâtların kendi normal faaliyetlerine uygun olmalıdır. 

3. 2 veya daha fazla Teşkilâtın faaliyet sahasına giren yardımlara mütedair taleplerin ilgili 
Teşkilâtlarca müştereken tedvirine ve plânların ihzarı sırasında henüz Teşkilâtların Hükümete 
karşı bir taahhüde girişmesinden önce iştirak eden Teşkilâtlar arasında koordinasyon tesisine ça
lışılmalıdır. 

4. Endüstri gelişmesinin bâzı şekilleri, imalât, madencilik, enerji, kara ve su nakliyatı gibi 
her hangi bir ihtisas teşekkülünün mesuliyeti altına girmiyen teknik yardım faaliyetleri Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri tarafından deruhde edilmelidir. 

5. Birden fazla Teşkilâtın sahası dâhiline giren umumi veya mmtakavî gelişme projelerini ih
tiva eden bilûmum teknik yardım talepleri evvelâ ilgili Teşkilâtlar tarafından müştereken tetkik 
olunmalıdır; bu kabîl talepler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevcih edilmelidir. 

6. Yetiştirme programları, katılan Teşkilâtlar arasında bir iş birliği mevzuunu teşkil etme
lidir. 

Temerküz ve tasarruf 

Derpiş olunan geniş faaliyet çerçevesi dahilinde, katılan Teşkilâtlar, bilhassa programlarının ilk 
safhalarında gayretlerin temerküzüne ve tasarrufa riayet etmelidirler. Aynı zamanda, katılan Teş
kilâtlar mevcut her hangi bir imkândan âzami derecede istifade etmelidirler. 

. Projenin seçilmesi w " ••»*"* "».v*' 

1 Katılan Teşkilâtlar yardım talebi hakkında bir karara varırken, Birleşmiş Milletler Şartı. 
Teknik Yardıma mütedair Birleşmiş Milletler Programının prensipleriyle Genel Kurul ve Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin ilgili kararlarına göre hareket etmelidirler. Derpiş olunan hizmetler, madde 
ve insan gücü kaynaklarının artırılmasına ve bu artan istihsalden mütevellit menafim bütün 
halka daha yüksek bir hayat seviyesi temini maksadiyle geniş ve eşit bir surette tevziine matuf 
olmalıdır. Az gelişmiş memleketlerin millî hükümranlığı ile millî mevzuatına ve doğrudan doğ
ruya kendi ekonomik gelişmelerine müessir sosyal şartlara karşı gerekli saygi ve itina gösteril
melidir. Binaenaleyh, teknik yardım taleplerinden, tam çalıştırma imkânları da dâhil olmak 
üzere, geniş manasiyle halkın refahına ve ekonomik inkişafın is'afi mümkün ve temenniye şayan 
şekillerine doğrudan doğruya tesir edebilecek olan belli bir mıntakanm içtimai şartlarına, âdetle
rine ve sosyal kıymetlerine mütedair ekonomik gelişmelerle ilgili olarak tetkik edilen projeleriı. 
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muhtemel neticelerini nazarı itibara almak imkânlarını Hükümetlere bahşedecek olan talepler 
tasvip -edilefeöecektir. Keza, müessir bir ekonomik inkişafı mümkün kılmak üzere içtimai sahada 
lüzumlu değişiklikleri yapmak ve bilhassa, ekonomik tahavvüllere sebebiyet verebilecek olan aile 
hayatı ile kolektif hayatın bozulması meseleleri gibi sosyal mahiyetteki müşkülleri tahfif etmek 
arzusunda bulunan Hükümetlerin teknik yardım talepleri tasvip edilebilecektir. Ekonomik ge
lişmeye mütedair her hangi bir millî programda, Hükümet tarafından deruhde edilen geniş hiz
metlerin uzun zaman idamesi ancak millî istihsal sayesinde mümkün olabileceğinden madde ve 
insan güeü kaynaklarına mütaallik millî istihsalin süratle artırılmasına matuf faaliyetlerin sıra 
ve ehemmiyet derecelerinin tesbiti hususunda itina gösterilmelidir. 

2. îlgıH Teşkilâtlar vâki talepleri inceler ve bunlara bir rüçhan hakkı tahsis ederlerken 
muhtelif talip memlekete ait ihtiyaçların müstaceliyetini ve bunların coğrafi inkısamını mümkün 
mertebe «azarı itibara almabdırlar. 

3. Hükümetin bilhassa ekonomik gelişmeye mütaallik plânlarla' ilgili taleplerine cevap ve
rilirken kaynaklarla inkişafın finansmanına mütedair metotlara hususi bir ehemmiyet atfedilme
ğidir. Bu itibarla büyük masraf ihtiyarını icabettiren geniş ölçüdeki bir işi deruhde etmeden ön-

* ce, katılan- Teşkilâtların, bu kabîl yardım talebinde bulunan Hükümetlerce, başlıca sermaye en-
vestismanınm veya teknik yardım dolayısiyle devamlı surette yapılması zaruri masrafların na
zarı-itibara alınmasını temin eylemeleri şayanı tavsiyedir. Hükümetler, bu kabîl projelerin fi
nansman metotları ve şartları hakkında tavsiye talebinde bulunabilirler. Teknik Yardım taleple
rinin is'afi zımnında ihtisas teşekkülleri arasında sağlanacak iş birliği, gayeye daha kolay ula
şılmasını temin edebilir. 

4 Ttkaik Yardım Programının bir cüz'ünü teşkil -ettiği nispette ekipman ve malzeme talep
leri de nazarı itibara alınabilir. 

5 Eylül 195^ 
Mr. Mîfoon Winaı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Nezdinde Birleşmiş Milletler 

Teknik Yardan özel Temsilcisi • 

Efendim; 

Rir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer taraftan Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında bugün imzalanmış olan Esas Anlaşmanın IV ncü maddesi
nin tatbiki ile ilgili olarak ahiren vâki görüşmelerimize tevfikan aşağıdaki hususlar üzerinde mu
tabık kaldığımızı teyit ederim: 

Birl<eşmiş milletlerin imtiyaz ve muafiyetlerine mütedair Sözleşmeden başka, 4 ncü maddede zik
redilen ve ilgili Teşkilâtların imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik her hangi bir Anlaşma yürürlüğe 
girinceye kadar, ilgili Teşkilâtlarla bunların uzmanları ve diğer personeli, imtiyaz ve muafiyet
lere mütedair sözü geçen ve Tjirkiye tarafından da kabul olunan Birleşmiş Milletlerin imtiyaz ve 
muafiyetlerine dair Sözleşmenin ahkâmına tevfikan her katagori için tesbit edilen imtiyaz ve 
muafiyetlerden istifade edeceklerdir. 

YukardaM hususatın ilgili Teşkilâtların görüşüne tetabuk ettiğine dair cevabınızı bekler ve ih 
tiramatı faikamm kabulünü rica ederim. 

• " Fotin Rüştü Zorlu 
' . : • ' • • .. ; ; . ,* ' • „ • ; , » ' . • ; . ' M i l l e t l e r a r a s ı i k t i s a d i î ş B i r l i ğ i 

S ;'* .'4 i * -* 1 ' . * I* . - . ; .' ' Teşkilâtı Geme! Sekreteri -
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S Eylül 1951 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Ekselans, 

Bir sureti aşağıda dercolunan 5 Eylül 1951 tarihli notanızı almakla kesbi şeref eylerim: 
«Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer taraftan Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil

letler Gıda ve Tarım Teşkiâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında bugün imzalanmış olan Esas Anlaşmanın IV ncü maddesi
nin tatbiki ile ilgili olarak ahiren vâki görüşmelerimize tevfikan aşağıdaki hususlar üzerinde mu
tabık kaldığımızı teyit ederim: 

Birleşmiş Milletlerin imtiyaz ve muafiyetlerine mütedair sözleşmeden başka, IV ncü maddede 
zikredilen ve ilgili Teşkilâtların imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik her hangi bir Anlaşma yü
rürlüğe girinceye kadar, bu Teşkilâtlarla bunların uzmanları ve diğer personeli, imtiyaz ve muafi* 
yetlere mütedair sözü geçen ve Türkiye tarafından da kabul olunan Birleşmiş Milletlerin imtiyaz 
ve muafiyetlerine mütedair Sözleşmenin ahkâmma tevfikan her katagori için tesbit edilen imtiyaz 
ve muafiyetlerden istifade edeceklerdir. 

Yukardaki hususatm » 
Yukardaki hususatm ilgili Teşkilâtların görüşlerin tetabuk ettiğini teyit ile bahtiyarım. 
îhtiramatı faikamm Ekselansları tarafından lütfen kabulünü rica ederim. .< 

Müton Winn 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Nezdinde Birleşmiş Milletler Teknik 
5 ' " * Yardım özel Temsilciei 

Mr. Milton Winn " " ' ' ' * 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Nezdinde' Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım özel Temsilcisi 

Efendim, 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diğer taraftan Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasındaki Esas Anlaşmanın bugün imzalanması münasebetiyle iş
bu Anlaşmanın Büyük Millet Meclisinin gelecek oturumunda tasdikini temin zımnında gerekli bü
tün tedbirlerin alınması hususunda her türlü gayretin gösterileceğine emin olmanızı ve ihtirama-
tı faikamm lütfen kabulünü rica ederim. 

Fatin Rüştü Zorlu 
. , ,' ' Milletlerarası iktisadi iş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 

•>•-<< 
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S. SAYISI : 198 
Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyihası ve Adalet, Sağlık ve Sosyal 

Yardım ve Bütçe komisyonları raporları (1/469) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Say% : 71/1487, 6/3279 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adlî Tıp Müessesesi hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . X . 
1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikieriyle 
birlikte sunulmuş olduğuu saygılarımla arzederinu 

Başbakan 
r A. Menderes 

Adlî Tıp kanunu gerekçesi 

Tarihçe : 
19 Nisan 1926 tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul edilen 813 numaralı Kanun ile Adalet 

Bakanlığına bağlı olan ve bilûmum ihtibaratı tıbbiyei adliyenin ifası ile mükellef olmak üzere 1 
tıbbı adlî müessesesi kurulmuştur. Cumhuriyet idaresinde bu ilim müessesesinin kuruluşuna ka
dar İmparatorluk devrinde memlekette adlî ve tıbbi ekspertiz işleri yurdun birçok yerlerinde 
ve içerlerinde pek az sayıda bulunan belediye hekimlerine, icazetleri meşkûk tamamiyle bilgisiz ve görgü
süz, hattâ dil bilmez ve adetâ çerçi ve pazarcı makulesi kazanç ehli hekim taslaklarına ve bâzı yerler
de de berber ve sülükçülere yaptırılırdı. Bu grup içinde yine en inanılır ve güvenilir yerli ve 
resmî tabip olan yerlerde muayenelerin onlara yaptırılması mecburiyeti vardı. Fakat o devirde 
Mektebi Tıbbiyei Mülkiyede tedavi edici hekimlere daha ziyade önem verilerek koruyucu hekimlik 
ve hele adlî tabiplik tamamiyle ihmal edilmiş tâli bir şekilde ve geri plânda idi. 

Osmanlı Saltanatı devrinde Türk tıp tarihi adlî tıbba ait ilk vesikalarını Sultan Mahmut 
zamanında vermektedir. Filvaki Osmanlı devrinde Fâtih ve Süleymaniye medreselerinde tıp oku
tuluyordu. Fakat okutulan tıp Hipokrat, Aristo, Calinos, Razi ve îbni Sina idi. Garpta beliren ye
ni fikir ile alâkamız Sultan Mahmut'un (Tıphanei Âmire) si ile başlar. 

1268 senesi Mektebi Tıbbiye ders programında Adlî Tıp dersi vardı. Bu dersi Türkiye'de ilk 
defa okutmak şerefi Serviçen Efendi adındaki zâta aittir. 1294 yılında Mektebi Tıbbiyenin 10 
ncu sınıfında bu ders Serviçen Efendiden sonra Albay Rütbesinde olan Agbp Handanyan Bey 
okutmuştur. Bu zat o tarihlerde (Brian ve Shaudee) den tercüme 830 küsur sayfalık bir adlî tıp 
kitabını da İrfan Kütüphanemize kazandırmıştır. Bu zâtlardan sonra yurdumuzda adlî tıbba 
hizmet eden ve «adlî tap kürsüsünü ve işlerini idare eden zevat Kırım'lı Aziz Efendi, Ali Rüştü Pa
şa, Bahattin Şakir Bey, Vasfi ve Veliyettin beylerdir. Yalnız bu tedrisat mahdut bir sahaya 
inhisar etmekte, nazari konferanslar şeklinde verilmekte ve neticede bu dersin imtihanı bile icra 
edilmemekte idi. Şüphesiz ki, bu yanlış, eksik ve hattâ adlî tıbbın tatbiki bilgisinden tamamiyle 
mahrum doktorların adlî tıp işlerinde vermiş oldukları raporlar ve yaptıkları bilirkişilik ada
leti aydınlatmak şöyle dursun ekseriya birçok adlî hatalara sebep olmakta idi. Osmanlı împara-

I {S. ' 
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torluğu payitahtı olan İstanbul'da ise bu görevler biraz daha düzenli ve tecrübeli olan zabıta 
(polis) hekimleri tarafından verilmekte idi. 

Meşrutiyet inkılâbı ve ihtilâli ile birlikte Dâhiliye Vekâletine (içişleri Bakanlığı) bağlı ol
mak üzere «Sıhhiye Müdüri Umumiliği» teşkil edildi. Bu Umum Müdürlüğe bağlı olmak üzere 
bir de «Meclisi Umuru Tıbbiyei Mülkiye» adiyle bir Meclis kuruldu. Bu meclisin adlî ekspertiz 
işlerini gören daimî bir encümeni vardı. Bu encümen gerek illerden ve gerek merkezden gelen 
adlî, tıbbi bilirkişi işlerini tetkik eder, raporlarını hazırlar ve Meclisi Umuru Tıbbiyei Mülkiyeye 
sunarak sözcülüğünü yapardı. Otopsiler Tıp Fakültesinde, akıl hastalarının veya akıl hastalı
ğından şüphe edilenlerin göz altına alınması Haseki Müşahedehanesinde, toksikoloji tahlilleri 
Kimyahanei Şahanede, müessir fiil gibi bugünkü Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine giren 
suçlar da zabıta (polis) hekimleri tarafından yapılırdı. 

Her sahada olduğu gibi Garbın ilmî, medeni ve adlî görüş ve inkılâpları memleketimize Cum
huriyet devri ile birlikte girmiştir. Cumhuriyet Adliyesi adlî tıbbın «tıp ve sosyal bilim şubele
rinden pay alarak doğmuş, bakımsız ve geniş bir ilim dalı olduğu ilmî hakikatini kabul et
miştir. Memleketimizi ve bilhassa işlerinde yargıçları adaletin ve hakikatin ta yanıbaışma ulaş
tırabilmek için adlî tıbbı bir ihtisas şubesi haline getirmeyi esas prensip olarak kabul etmiştir. 
Bu prensibin icraatından olmak üzere 813 numaralı Kanun ile adlî tıp müessesesi ve müessese
ye bağlı şube müdürlerinden mürekkep zevattan ibaret bir de «Adlî Tıp Meclisi» kurulmuş, iller
de birer adlî tabiplik teısis edilmesi, esası kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu müşterek ilmî görüşlerinin 
neticesi olmak üzere de «Tababeti ruhiye ve adliye» iki sene asistanlıktan sonra tez ve jüri1 hu
zurunda imtihan vermek üzere bir lâboratuvar ve ihtisas şubesi olarak kabul edi'lmiştir. Bu ka
nunun kabulünden beri tam 26 sene geçmiştir. Bu müddet zarfında sosyal bünye durmadan de
ğişmiş, hâdiseler, kanunlar ve iktisadi ve siyasi şartlar büsbütün yeni veçhenler almıştır. Bu 
meyanda tababeti ruhiye ve adliye de birçok yeni inkişaflara ve terakkilere mazhar olmuş, sa
hasını ve çevresini hukuk ve ceza alanına, sosyal hâdiselere doğru genişleitmiş. iş tababeti, mes
lek hastalıkları, iş kazaları, işçi sigortaları gibi yepyeni problemler meydana çıkmıştır. Yine 
bu müddet zarfında tıbda yeni tera'kkiler ve buluşlar olmuş, röntgen, çocukluk ve gençlik ça 
ğmı geçerek kemalini bulmuş, radyografi ve tomografi büyük bir kemale mazhar olmuştur. Ke
za serolojiye, biyolojide, iç hastalıklarında, tedavi ve psişiyatride yeni terakki ve inkişaflar öl
müş, kan grupları ve proteinlerde grupların tetkiki meydana çıkmıştır. İlmin bu geniş ilerleme 
ve hamleleri karşısında 26 seoıe evvel yapılmış olan kanunun bugünkü adlî, tıbbi, hukuki, sos
yal problemlere cevap vermemesi ve bunları karşılayamaması gibi tabiî bir şey olamaz. Nite
kim yıllardan beri tatbikatta ve realitede bu aksaklıklar her gün müşahede ediliyor ve bu yüz
den mahkeme kararlarında gecikmeler vukubuluyor, adlî hatalara dönmesi tehlikesi beliriyor-
du. Aynı zamanda ilmî cephesinde olduğu gibi, maddi yönden de gittikçe inhitata doğru gidi
yordu. 

Adlî Tıp çok geniş bir ilim ve ihtisas dalı olmakla beraber hariçte alıcısı ola/n geçer bir akçe, 
bir meta olmadığından dolayı bu şubeye heves ve intisap edenlerin adedi gün geçtikçe azalı
yor ve sev'kü kaderle bu şubeye girmiş olanlar bile ilk fırsat ve imkânda buradan kaçmak ve 
ayrılmak çare ve fırsatlarını arıyorlardı. 

Adlî Tıp ve ruh öyle bir ihtşsas şubesidir ki bunun alıcısı yalnız Devlet ve betahsis Devlet 
müesseseleridir. Hiçbir ceza mahkemesi ve. hiçbir ceza yargıcı veya âlimi tasavvur edilemez ki 
karşılaştığı cezai, hukuki ve sosyal hâdiseler karşısıında Adlî Tıbbın yardımından ve istiane ve 
istifadeden müstağni kalabilsin. 

Hemen ceza dâvalarının ve hükümlerinin yüzde seksen beşinde Adlî Tıbbın sözü ve rolü var
dır. Kaldı ki halk eski zamanlara nispetle mahkemeye ve adalete çok inandığı ve güvendiği 
için haklarını mahkeme yolu ile aramakta daha azimlidir. Suçlular adaletin pençesinden kurtul
mak için ilmin ve fennin kaçamak yollarından istifade edebilmek üzere daha ince düşünce ve 
taktikler kullanmaktadırlar. 

( S . Sayısı : 198) 
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Adalet makamları ile mahkemelerin, avukatların sarsılmaz temellere dayanan sonuçlarında 

şaşmıyan ilim ve fen bilgilerinden faydalanmanın en sağlam ve kestirme yol olduğunu anladığı, 
şahadetin yaian olmasa bile psikolojik ve kültürel sebepler tahtında ilmin ve fennin intikatları 
karşısında her gün sarsıldığı ve zayıfladığı ve şahadetin hakikata varmak için doğru bir yal ol
duğu kanaatinin çoktan terkedildiği bir terakki ve anlayış devrine girmiş bulunuyoruz. 

Her ceza âlimi ve ceza yargıcı şahadeti bugünkü ilmî ve psikolojik sebepleri dolayısiyle 
daima şüphe ve tereddüt ile karşılamak mecburiyetindedir. Buna mukabil Adlî Tıbbın hâkimi 
aydınlatacak kesin, kuvvetli bir projöktör olduğu anlaşıldığı ve adaletin en sadık ve doğru yar
dımcısı olduğu ve mahkemelerimizin bu bilim dalından mümkün olduğu nispette en büyük mik
yasta faydalanmak zorunda kaldığı gün gibi aşikârdır. 

Devletin âmme hizmetleri meyanmda en büyük ve en başta gelen vazifesi meyanında halkın 
hayatını, malını, canını, ırz ve namusunu koruması gelmektedir. Halkın bu hayati ve sosyal hak
larına vukübulacak suç mahiyetindeki vakaları tetkik ve faillerini cezalandırmak yine âmme hiz
metleri meyanmdadır. Fakat Devletin adalet cihazı bu çok ehemmiyetli ulusal vazifeyi görürken 
hata yapmaması esas prensiptir. Adlî Tıp, hakkın hatadan salim olmasında, adaletin en büyük 
yardımcısı vazife ve rolünü görmektedir. Bugün hekimlik ve hâkimlik ayrılması imkânsız bir kuv
vetle elele vermiştir. Hekimsiz hâkim tek kollu veya tek gözlü bir insandan farksızdır. Adalet 
kapısında hekimi ve hâkimi birleştiren sıkı bağ adlî tababettir. Denilebilir ki, yanında Adlî Tıp 
bulunmıyan mahkeme en önemli his organlarından birisinden veya kendisine lüzumlu en kıy
metli bir bilgiden mahrum demektir. 

İşte adliyemiz ve mahkemelerimiz için ne kadar önemli olan bu ihtisas şubesi memleketimizde 
bir elin parmaklariyle sayılacak kadar az kimseler elinde kalmış ve arada yapılan palyatif teda
vilerde bu Müesseseye büyük bir fayda sağlamamıştır. 

Yukarda da arzettiğimiz gibi bunun en önemli sebepleri Adlî Tıp Müessesesinin yeni terakki
leri karşılıyacak ve cevaplandıracak bir tekâmüle ayak uydurmaması, 26 sene evvelki şartlar dâ
hilinde kurulmuş kalmış bulunması, 'bu şubeye intisap edeceklere heves verecek ve bu bilim ko
luna girecek elemanları teşvik edecek ve cazip kılacak imkânlardan mahrum olmasıdır. 

Adlî Tıp serbest meslek ve sanat erbabından sayılmaz, hekimliğin başka ihtisas şubelerinde ol
duğu gibi ihtisası müşteri bulamaz, tabibi adlî memurdur ve ancak Devletin vereceği maaşla ge
çinecektir. Uzun yıllar tahsil ve stajdan sonra doktor çıkan ve ihtisas için de mahrumiyet altın
da yıllarca çalışan bir genç doktora para kazandıracak birçok tıp şubeleri varken hemen daima pis, 
güç, zor çalışma zamanı veımıeMnı belli oltaııyan işlerle uğraşmayı ve geniş bir kültür jenarele ihtiyaç 
gösteren, yıpratıcı olmasına rağmen, dünyalık vergisi de pek az olan maddi ve mânevi mesuli
yetleri olan bu şubeye neden heves etsin? Herkesten büyük bir altrüvist olmayı istemeye cemiyetin 
hakkı yoktur. Hele ekonomik zorlukların alabildiğine dünyada arttığı bir zamanda genç hekimin 
bugün değil, yarını düşünmesi, yıllarca çalışmasının ve emeğinin hakkıdır. 

Yukardan beri mucip sebeplerini arzettiğimiz ilim ve fennin genişlemesi tıp ve ihtisas şubele
rinin birçok dallara bölünmesi gibi sebepler, sosyal ve ekonomik gelişmeler dolayısiyle $13 nu
maralı Kanun bugün hayatiyetini kaybetmiş, adalet cihazına faydası azalmış ve ihtisas bölümle
rinin artması ve tıptaki yeni terakkiler dolayısiyle bu ihtiyaçlara cevap verecek teşkilât ve terak
kiden mahrum olarak artık pek verimsiz bir hale düşen ve mahkemeleri fahiş hatalara sürükliye-
bilecek bir inhitat gösteren bu geniş ilim ve ihtisas şubesinin kendisinin ve müntesiplerinin yok 
olması gbi tehlikeli bir durum yaratmıştır. 

Bakanlığımız ilmin ve fennin bugün gerektirdiği istekleri yerine getirerek âmme hizmetleri 
kurmak, mahkemeleri hatalardan kurtarmak, tevzii adalette sürati temin etmek, haklı ve hak
sızı kısa bir zamanda ayırdederek masumu tebrie, suçluyu bir an evvel tecziye ederek hakkı ye
rine getirmek için mahkemelere ve adalete ve ilmin son terakki ve icaplarına göre hakiki bir fen 
ve tıp ışığı tutmak için üniversitelerimizden Adlî Tıp ve ceza profesör ve otoritelerinden ve mü
tehassıslarından mürekkep bir heyete tetkik ettirerek hazırladığı bugünkü ihtiyaçlarımıza ve ilmî 
görüşe uygun olan bu kanun tasarısını yüksek tasdik ve tasvibinize arzına karar verilmiştir. 

( S. Sayısı : 198 ) 
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Bu maddelere ait gerekçe 

1. Bölüm 

Kuruluş 

Madde 1 : Adalet işlerinde bilirkişilik vazifesi ile mükellef olmak üzere Adalet Bakanlığına 
bağlı Adlî Tıp Müessesesi kurulmuştur. 

Bakanlık lüzum gördüğü yerlerde şubeler de açabilir. 
(Adlî tıbbın gördüğü çeşitli konulardaki işler, 'mahkemelerimizle hemayar olmak üzere büyük bir 

nispet dâhilinde artmaktadır. Bu artış müessesenin kurulduğu 19 Nisan 1926 tarihindeki mesai 
hacmi ile mukayese edilemiecek bir dereceye yükselmiştir. Halbuki, Cumhuriyet Adliyesi için 
hakkın tevziinde sürat ana prensiptir. Bakanlığımızın gayesi bu ideale mümkün olduğu kadar ça
buk yaklaşabilmektir. Adaletin tevziinde gecikme hakkı temin eder, fakat geç kalmış bir Adalet 
haklıyı tatmin etmez ve cemiyeti endişeye düşürür. Ceza dâvalarında suçluyu suçsuzdan ayırmak, 
masumiyeti tebeyyün edecek bir sanığı mahkeme kapılarında ve hele ceza tevkif evlerinde velev ki, 
bir gün dahi yatırmamak tek şiarımız olduğuna ve cezadan maksut olan terhibî vazifeyi yerine ge
tirttik ve cemiyetteki emsallerine ibret olmak için mahkemelerimize yardımcı bir vazife yüklen mi? 
olan Adlî Tıp Müessesesinden istenilen mütalâa ve raporların vaktinde ve zamanında gönderilme
si adaletteki sürati temin için zaruridir. Bu itibarla Bakanlığımız İstanbul'da kurmuş olduğu 
Adlî Tıp Müessesesinin ilerde hem yükünü azaltmak, hem sürati temin etmek hem de malî birçok 
külfetleri azaltmak ve ilmî tetkiki daha esaslı yapabilmek için birinci maddenin ikinci fıkrası ile 
memleketin bâzı bölgelerinde ilerde Morg, Müşahedenane ve Toksikoloji lâboratuvarı tesisini 
sağlamak istemektedirler, 

Hakikaten Hukuk mahkemelerinde kısmen ve Ceza mahkemelerinde ise birçok defa sanığın ve
kilinin veya mahkemenin ve yahut da savcının gösterdiği lüzum üzerine Usul Kanununun hükümle
ri dâhilinde suç zanlılarının müşahede altına alınması ve şuur haletinin tetkiki zarureti vardır. 
Müşahede altına alınanların ekserisinin ceza mesuliyetini kaldıracak veya hafifletecek bir aklî ma
luliyeti olmıyacağma göre bunların birçok masraflar, külfetler, jandarma refakatleri altında yalnız 
istanbul'da bulunan müşahedehaneye gönderilecek 5-10 günlük bir müşahededen sonra aynı külfet 
ve malî masraflar karşılığı tekrar yerlerine iade edilmelerini önlemek üzere Bakanlığımız lüzum 
gördüğü ve zaruret hâsıl olduğu takdirde yurdun uzak yerlerinde birkaç müşahedehane kurmanın 
malî ve adlî faydalarına kaanidir, ' 

Keza memleketimizde tek toksikoloji şubesi yalnız İstanbul'daki Adlî Tıp Müessesesindedir, Ge
niş yurdumuzun bütün il ve ilçelerinde zehir araştırılması iem (ahşalar) teneke kutular ve bazan 
kavanozlar içinde bu uzak yerlerden gönderilmekte, birçokları postalarda dökülmekte, kırılmakta, 
çürümekte ve bu suretle hakikati aydınlatacak ve adalete varmak için en büyük bir delil hazinesi 
olan parçaların zıyaı, çürümesi ve kokması yüzünden tahlil edilememekte ve hak'ikata varılacak yol 
kapanmaktadır. Filvaki bu kanun ile Ankara Tıp Fakültesi Adlî Tıp Enstitüsünde kurulmuş olan 
ve Avrupa'da bu sahada yetiştirilmiş bir mütehassısın idaresi altındaki toksikoloji lâboratuvarında 
Bakanlığımız Ankara ll'i için istifade imkânı sağlamaktadır. Fakat ilerde uzak bir ilimizde de böy
le bir toksikoloji şubesinin açılması yukarda sayılan zaruretlerden dolayı zaruridir kanaatindeyiz, 

Nitekim Türkiyemiz Fransa 'dan bir buçuk kere büyük olduğu halde yalnız İstanbul'da bir 
toksikoloji lâboratuvarı mevcuttur. Halbuki Fransa'nın birçok illerinde tam teçhizatlı mükemmel 
toksikoloji lâboratuvarları mevcuttur ve muayyen bölgelerde zehir ve sair araştırmalar bu lâbora-
tuvarlara gönderilir. 

Madde 2 : Adlî Tıp Müessesesi Adlî Tıp Genel Müdürlüğü ile morg, müşahedehane, şimik - analiz 
ve fizik araştırma ihtisas şubeleri ile Adlî TıpMeclisi ve Adalet tabipliklerini ihtiva eder. 

Bakanlığımız bu tasarıda ilim ve fennnin bir çeyrek asır zaman içindeki terakki ve inkişafının 
tıp ilminin ne kadar ihtısasdleştiğihi bir ilim gözlüğü ile inceliyerek toksikoloji şubjesinin serolo-
jik, biyolojik ve şimik tahlilleri yapmak, hayvan tecrübeleri yapmak suretiyle bu lâboratuvarları 
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takviyede zaruret görmüş ayrıca müessesede yeni bir fizik araştırma şubesinin tesisini de bu 
madde ile derpiş etmektedir. Bu şubenin yeniden tesisi ile bu sahada yeni eleman mütehassıslar 
yetiştirmek zarureti de hâsıl olacaktır. Çünkü - gerek fizik - analiz ve gerek kriminalâstik işleri 
mahkemeleri ve adaleti pek çok zorluklara düşürdüğü, şüphe ve tereddütler içinde bıraktığı bir 
saha olduğundan bu şubenin Adlî Tıp Müessesesinin camiası içerisinde kurulup inkişaf etmesin
de Bakanlığımız fayda mülâhaza etmektedir. Şimdiye kadar bu fizik - analiz bilirkişiliği Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünde yaptırılıyordu. Fakat mezkûr 
umum müdürlük bu gibi fizik tahlilleri (ki, buna ballistik ilmî ve kriminalâstik değil lekelerin 
tetkik ve muayenesi için ultra - viple ve enfr!a - ruj şuaları sinir felçlerinin tesbiti ve devresinin 
anlaşılması için galvani ve faradi cereyanları ile işliyen pantosta muayeneleri, diğer birçok husus
lar için mikrofotoğrafi, fotometrik muayeneler, grafoloji, daktiloskopi, porografi de girmek
tedir). Pek haklı olarak ihtisası dışında gördüğünden ve polis enstitüsü de yalnız tedrisat ile 
meşgul bir müessese olup bu gibi devamlı ekspertiz işi yapacak kapasitede olmadığından bu şu
benin kurulması, Avrupa'da yeni birkaç genç adlî tabibin bu sahada yetişmesi adaletin en çetin 
olan problemini adalet cihazı içinde yerleştirilmesi bakanlığımız hak ve hakikata varmak için 
faydalı görmüştür. 

Madde 8 ı Adlî Tıp Meclisi : Genel Müdürün başkanlığında birer (akıl - sinir), (iç hastalık
ları), (kadın - doğum), (cerrahi hastalıkları) ile (Anatomi Patolojik), biyoşimi mütehassıs
ları ile memur veya serbest iki adlî tıp mütehassısından terekküp eder. 

Adlî Tıp Meclisinin üyeleri genel müdürün teklifi ve Adalet Bakanlığının inhası üzerine 
Millî irade ile tâyin olunurlar. 

(813 numaralı Kanunda Adlî Tıp Meclisi : Adlî Tıp İşleri Umum Müdürü, yardımcısı, morg, 
müşahede, toksikoloji şube müdürlerinden mürekkep olmak üzere beş kişilik bir heyetten ibarettir. 
Fakat bütün illerde ve bütün mahkemelerde tahlil işleri, İstanbul Şehri içinde otopsiler, müşa
hede vakaları bu 26 yıl içinde o nispette artmıştır ki bu şube müdürlerinin kendi ihtisasları da
hilindeki görevlerini bile büyük güçlüklerle yapmaları ve hummalı bir faaliyet ve gayretle işleri
nin başından ayrılmamaları zaruretini doğurmuştur. Esas vazifelerinden ayrılarak yine dosya 
adedi fevkalâde artan Meclisten istenecek mütalâaları ve gelen dosyaları okumaya ve tetkik et-
miye değil, hattâ görmeye bile imkânları kalmamıştır. Bu itibarla Meclisin durumu maalesef yıl
lardan beri sembolik bir hale gelmiş ve Adlî Tıp Meclisine gelen dosyalar ya umum müdür veya 
muavini tarafından acele okunup raporları yazıldıktan sonra bu şube müdürlerinin imzalarını 
koymaları şekline inkılâp etmiştir. Bu hal kanunun ruh ve metnine tamamiyle aykırıdır. Yine bu 
yüzden birçok raporlar gecikerek bazan mahkemelerin uzamasına ve birçok vatandaşların nâdir 
de olsa haksız olarak mevkuf kalmaları neticesini doğurmaktadır. Kaldı ki, bir şube müdürünün 
otopsi veya müşahede neticesi verdiği raporlar ya mahkemeyi tatmin etmemesi veya her hangi 
bir suretle tavzih veya tetkik için meclise gönderdiği zaman bu mecliste rapor veren şube mü
dürünün bulunması bu işte en salâhiyet sahibi zât kendisine olduğuna göre yine bu zâtın noktai na
zarının kabul "edilmesi gibi paradoksal bir vaziyet hâsıl olmaktaydı. Meclise dâhil alâkalı şube mü
dürünün dâhil olmadığı takdirde ise bu defa da mütehassısı bulunmıyan bir mesele hakkında 
karar veriliyordu ki, bunun da ne kadar tatmin edici ve ilmî bir karar olduğu çayı sualdir. Bu 
itibarla Bakanlığımızın hazırladığı yeni tasarıda müessese şube müdürlerinin Adlî Tıp Meclisi ile 
olan alâkaları tamamiyle kesilmiş ve kendi şubelerinde daha verimli çalışmaları sağlanmıştır. 

Yeni tasarıda bu meclisi yeni birçok ihtisas şubelerine ayırmak üzere üye adedi dokuza çıka
rılmış ve her şubeye memleketçe tanınmış en salahiyetli otoritelerin ve profesörlerin getirilme
si imkânı sağlanmıştır. Aynı zamanda yukarda kanunun umumi gerekçesinde tafsilâtınızı Yüksek 
Heyetinize arzettiğimiz gibi tıp dalları bugün birçok tâli şube ve dallara bölünmek suretiyle çok 
daralmış ve ihtisasileşmiştir. Bir doktor ve mütehassıs ne kadar âlim olursa ve ne kadar çok çalı
şırsa çalışsın bir adlî tıp mütehassısının bir kadın - doğum veya bir iş hastalığı veya bir ana
tomi - patalog gibi bu şubelerde salâhiyet sahibi olamıyacağı gibi, keza bir cerrahın, bir biyoşi-
mistin bir psikiyatri mütehassısının bilgisini de diğerinin orta dereceden yukarı bilmesine imkân 
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yoktur. Halbuki adlî tıp meclisine tıbbın birçok ihtisas kollarını yakından alâkadar eden çeşitli 
problemler gelmektedir. Bu mucip sebepler dolay isiyle Adlî Tıb Meclisi yeni ihtisas şubeleri 
ile takviye edilmiştir. Yine bu tasarının dokuzuncu maddesi ile Adlî Tıp Meclisine dâh'il olmıyan 
diğer ihtisas şubeleri mensuplarının indelhacce davet edilerek mütalâalarının alınması imkânı da 
sağlanmış bulunmaktadır. Binaenaleyh Meclise lüzum ve zaruret halinde bir göz, kulak, ürolog, cil
diye ve çocuk mütehassısı da davet edilmek yetkisi verilmiştir. 

813 numaralı Kanunda Adlî Tıp Meclisini teşkil eden üyeler Adalet Bakanlığının emri ile tâ
yin edildikleri halde bu tasarıda Umum Müdür ve Meclis üyelerinin tâyini millî irade ile tekem
mül etmektedir. Hakikaten en yüksek bir adlî îhtibar .meclisi olan bu kurul üyelerinin verecekleri 
rapor ve kararlar nihai ve kesin mahiyette olacağına göre bu kadar önemli, şerefli, mesuliyetli ve 
salahiyetli bir kurulun üyelerinin millî irade ile tâyin olmasında Bakanlık lüzum ve hattâ zaruret 
görmektedir. Yine bu tasarıya göre Adlî Tıp Meclisi Üyeliğine üniversite profesörleri maaş ve öde
neklerini almak suretiyle yalnız huzur hakkı vermek suretiyle tâyin edilebilecek ki, bu meclisin 
en yüksek irfan müesseselerimizin kürsülerinde bulunan bu otoritelerin Adlî Tıp Meclisine dâhil 
olmaları ile bu kurulun ilmî kudret ve otoritesi fevkalâde kuvvetlenmiş ve artmış olacaktır. 

Madde 10 : Adlî Tıp Meclisi bu kanunun şümulüne giren işlerde bilirkişiler tarafından verilip 
mazmunları itibariyle mahkemelerce, sorgu yargıçlarınca veya Cumhuriyet savcılarınca kanaat veri
ci mahiyette görülmiyen veya birbirlerine mübayin bulunan raporlar hakkında ilmî ve fennî mü
talâasını bildirir. 

Meclis, üyelerinin üçte ikisinin mevcudu ile toplanır. Ve hazır bulunanların çoğunluğu ile ka
rarını verir. Ancak tetkik edilecek mevzuun ilgili bulunduğu üye bulunmadıkça o husus hakkında 
müzakere icra edilemez. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraffm reyi tercih edilir. 
Meclis Başkanının mazereti veya gaybubeti İmlinde en kıdemli üye Başkana vekâlet eder. Maze

ret ve gaybubet hali on beş günü tecavüz ettiği takdirde Adalet Bakanı mevcut üyelerden birisini 
başkan vekilliği ile görevlendirebilir. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde karar vermeden önce tetkik ettiği mevzu ile ilgili bulunan ev
rakın tasdikli örneklerini istiyebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat icrasına zaruret olan 
ahvalde her hangi varakanın aslını da getirtebilir. İlgili şahısları muayene usulüne tevfikan istic
vap edebilir. Her türlü tetkikleri yapar veya yaptırabilir. Meclis acele olan işleri diğerlerinden ev
vel karara bağlar. Acelecilik halinin takdiri Başkana aittir. Meclisin karar vereceği hususlarda 
bilirkişi sıfatiyle başka bir mercie gidilemez. 

Adlî Tıp Meclisinin kararları mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki selâmetini tak
yit etmez. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri mahfuzdur. 
Çok hakimli mahkemelerde olduğu gibi Meclisin tam üyesi ile teşekkülü bir veya birkaç üyenin za

ruri yokluğu halinde aynıdır. Mevcut olmıyanlarrn yerini vekâleten o şubeden mütehassıs bir üye ile 
tamamlamak ideal ise de tatbikatta ve realitede buna imkân olmadığından bu maddenin ikinci fıkra
sında «ancak tetkik edilecek mevzuun ilgili bulunduğu üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez» 
hükmü ile telâfi edilmeye çalışılmıştır. 

Bakanlığımız adaletin selâmeti ve sürati temin için Adlî Tıp Meclisine lüzum ve zaruret halinde 
kararını vermeden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulunan evrakın tasdikli örneklerini istemek 
salâhiyetini tanımış ve mutlaka aslı üzerinde tetkikat icrasına zaruret olan ahvalde ise ancak o vara
kanın aslını getirmek yetkisini vermiştir. 

Adlî Tıp Meclisince tetkik edilecek evrakın asıllarının, gönderilmesi meclis karar verinceye. 
kadar duruşmaya bakılamaması ve bu suretle mahkemelerin uzamasını intaç edeceği tabiîdir. 
Halbuki dosyanın asılları mahkemede kaldığı takdirde Adlî Tıp Meclisinden gelecek rapor ve 
mütalâa ile ilgili olmamak üzere duruşmaya devam edebilmek imkânına malik olabilmelidir. 
Dosyanın asıllarının gönderilmesinde mahkemelerimiz çok titiz ve hassas davranmaktadırlar. 
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Bu dosyaların asıllarının kaybolması ihtimali Adlî Tup için büyük bir endişe konusu olduğun
dan suretlerinin gönderiimesi hususu bakanlığımızca çok lüzumlu görülmüştür. 

813 numaralı ve 19 Nisan 1926 tarihli Kanunun 4 ncü maddesi Adlî Tıp Meclisinin vazife ve. 
salâhiyetim şu şekilde hasır ve tahsis etmekte : «Adlî Tıp Meclisi mahakim ve devairi adliye
ce kanaatbahş olmadan ve aynı -meseleye mütedair mazmunları muhtelif bulunan ihtibaratı 
tı'bbiyei adliyenan nihaii hal ve teffckifeıdır» demektedir. 

Yıllarca devam eden tecrübeler bu hükmün hata ve sakatlığını göstermiş, mahkemelerin 
elini ayağını bağlamış, vicdani ve kamaaıtbahş ve takdire müstenit karâr verme yetkilerini da-
raltmıştır. Bütün mahkemelerimiz ve hâkimlerimiz bu dar. çerçevenin içinde kalmak ve takdir 
haklarını kullanmamak zararlarını meslekî hayatlarında tecrübe etmiş olduklarına hiç şüphe 
yoktur. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun delilleri takdir hususunda mahkemelere tanımış ol
duğu yetki Adlî Tıp Meclisinin kararlarının kesin ve nihai olduğuna dair eski kanunun 4 ncü 
maddesindeki hükümle tam bir tezat teşkil eetdği bir realitedir. 

Usul Kanununun takdire fazla yer bırakan hükümlerinde bir değişiklik yapılmadan 813 
numaralı Kanunun yargıcı kayıt altına alacak ve takdir yetkisini baltalıyacak hir hükmün 
nasıl telif edilebileceği çayı sualidir. 

Mahkemeler adaılet işlerinde nihai merciler olduğuna göre vicdanlarını tatmin ve adalete 
varıncaya kadar her vasıtaya baş vurabilmesi her ilmî bilgi ve otoriterlerden1 istifade edebil
mek veya istifade imkânına yer vermelidir. Adlî Tıp adalet işlerimin birçok problemlerine girmiş 
bir ilim dalı. olduğuna göre birçok meselelerin, çözülmesinde vicdanını tatmin edememiş, ha-
kikata varamamış olan bir yargıcı kanunla bağlayıp Adlî Tıp Meclisinin kararı ve hükmü altı
na koymak mahkemelerin delil takdiri hususundaki egemenliğini kaldırmak demektir. 

Filvaki yeni kanun tasarısı ile AdH Tıp Meclisi üyelerinin adedi dokuza çıkarılmak, bu mec
lise yeni birçok ihtisas dalları koymak ve otoritelerin meclise girmesini sağlamak suretiyle 
bu meclisin salâhiyetle vereceği kararların mahkemelerimizin vicdani kanaatlerinin daha ehem
miyetle, daha kuvvetle tatmin edeceği muhakkak olmakla beraber yine hâkimin takdir yetkisi
ne halel getirmemek için1 bu maddeye §u fıkra eklenmiştir : «Adlî Tıp Meclisinin kararları mah
kemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki salâhiyetleri takyit etmez.» Yalnız mahkemeleri 
mütemadiyen bilirkişiden bilirkişiye müracaata mecbur ederek dâvaların uzamasını ve tehirini 
mucip olmamak için yine bu maddeye şu fıkra eklenmiştir : «Meclisin karar verdiği hususlar
da bilirkişi sıfatiyle başka mercie gidilemez.» 

Madde 14 : Üniversite bulunan şehirlerdeki Adlî Tıp ye biyokimya enstitüleri ile sinir ve ruh 
hastalıkları klinikleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesine göre resmî bi
lirkişi sayılır: 

Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek Adlî Tıpla ilgili işler 15 nci madde mucibince ya
pılacak talimatname ile tesbit olunur. 

Bu şehirlerdeki adlî tabiplerden bir'kısmı veya tamamı müessese ile alâkaları devam etmek kay-
diyle adları geçen enstitülerle kliniklerin emrinde çalıştırılabilirler. 

Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesine göre resmî bilirkişi hü
viyeti teyit edilmiş oluyor. Dünyanın her yerinde en yüksek ilim müesseseleri üniversitelerdir. Dün
yanın en büyük otorleri ve otoriteleri de dâhil hepimiz ilim ve irfanımızı üniversitelere borçluyuz. 
Üniversitelerin AdH Tıp kürsüleri asabiye ve akliye klinikleri ordinaryüs prof esör, prof esör, doçent, 
ve kariyere girmeye hazırlanmış mütehassıs asistanların rey ve mütalâaları en iyi yetişMği ma
ruf bir adlî tabibin fevkmda olduğu gibi enstitü ve kliniklerdeki materyel ve malzemenin binde 
birini bile bir adH tıp merkezinde bulmak imkânı yoktur. Esasen gerek Üniversiteler Kanunu ve 
gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 68 nci maddesi fakülteleri resmî ehlihibre mahiye
tinde kabul etmekle beraber maalesef tatMkatta bu yüksek ilim müesseselerinden istifade edilme
diği de bir vakıadır. 

813 numaralı ve 19 Nisan 1926 tarihli Adlî Tıp Müessesesi Kanunu hazırlandığı ve kabul edildi-
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ği zaman memlekette yalnız bir üniversite ve yalnız bir Tıp Fakültesi vardı. Bu fakültelerin Adlî 
Tıp Kürsüsünü işgal eden profesör aynı zamanda Adlî Tıp Müessesesi Umum Müdürü idi. Bu 
itibarla aynı zat üzerinde toplanan bu vazife dolayısiyle Adlî Tıp ve Morga gelen vaka ve otopsi
lerden Tıp ve Hukuk fakülteleri talebeleri bol bol istifade ediyorlar. Travo pratiklerine katılmak 
suretiyle iyi bir şekilde Adlî Tıp nosyonu ile yetişmek imkânı sağlanıyordu. Fakat İstanbul Darül
fünununun lağvı ve yerine istanbul Üniversitesi kurulduktan ve Adlî Tıp işleri de Umum 
Müdürlük olup başka bir zatın uhdesine verildikten sonra İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Enstitü
sü ile Adlî Tıp Umum Müdürlüğü arasındaki irtibat kalktı ve kolla'borasyon yapmak imkânı zail 
oldu. 

Filvaki İstanbul Tıp Fakültesi Adlî Tıp Müessesesi ile müşterek bir binada oturduklarından 
bu Fakültenin Adlî Tıp dersi gören talebeleri morga gelen otopsilerden ve lâboratuvar çalışmala
rından ve muayenelerinden kısmen istifade edebilmektedirler. Fakat Ankara Tıp Fakültesi tale
belerinin yarısı askerî ve büyük bir kısmı da Devlet namına okuyan yurt talebeleridir. Mecburi 
Devlet hizmetine tabidirler. Doktor olur olmaz memleketin ilçelerinde Hükümet ve belediye he
kimliği almak zorundadırlar. Bu genç doktorlar vazife aldıkları kazalarda daha ilk ıgünden Ad
lî Tıp vazife ve meseleleri ile karşı karşıya kalmakta ve müstakilen karar vermek zorundadır
lar. İyi bir adlî tıp nosyonu ile ve bol bir tatbikat görerek yetişmeleri adalet için ve mahkeme
lerimizin hatadan kurtulmaları ve hakten sürüncemede kalmaması için zaruridir. 

Adlî Tıp çok geniş, zor, çetin bilgi ve müşahede lâboratuvar, morg tecrübe ve tatbikat istiyen 
bir tıp dalıdır. Başka memleketlerde doktor çıkan bir hekim beş sene doktorluk yapmadan ken
disine adlî bilirkişilik vazifesi verilemez. Yurdumuzun bugünkü idari taksimatı 63 il ve 493 il
çeye bölünmüştür. Bunlardan yalnız sekiz ilde adlî tabip vardır. Bu tasarı kanuniyet kesbet 
tikten ve adlî tabiplik maddeten terfih edilerek cazip bir hale getirildikten ve tıp fakültelerinde 
iyi kalitede adlî tıp mütehassısları yetişmeye başladıktan ancak on sene sonradır ki, her ilimizde 
birer mütehassıs adlî tabip bulunduraJbilmefc imkânı sağlanacaktır. Kamlarımızı ise adlî tıp mü
tehassısı ile teçhiz etmeyi bugünden düşünmek biraz otopiye kaçmak olur. Bu sebeple daha çok 
uzun yıllar ilçelerde adlî tıp işleri Hükümet hektanlermin umuzları üzerine yüklenecek ve resmî ödev
leri meyanında kalacaktır. O halde kendilerine daha fakülteden çıktığı günden itibaren bu geniş 
tıp dalının çeşitli konularını vereceğimiz ve mesuliyet yükleneceğimiz bu hekimlerin gerek ken
dilerini mesuliyetten kurtarmak ve gerek adalete varma bakımından iyi bir tıbbi adlî nosyonu 
ile yetişmeleri ve yetiştirilmeleri Bakanlığımız için en başta gelen zaruret ve vazifedir. Bu iti
barla üniversite bulunan şehirlerdeki adlî tıp enstitülerini asabiye, akliye kliniklerini, biyokim
ya enstitülerini resmî ekspertiz saymak ve adalet hekimlerinin bir kısmını Adlî Tıp Müessesesi em
rinde çalıştırmak adalete gelen bol materyalden bu klinik ve enstitülerin istifadelerini sağhyacak 
tıp stajyerleri, profesörler ve doçentlerinin nezareti altında tahlil ve otopsilerini görerek iyi ka
litede yetişecek Adlî Tıp Müessesesinin omuzları üzerinde bulunan ve her gün biraz daha artarak 
bar gün maddeten altından kaJkamıyacağı yük hafifletilmiş olacak, kısmen malî külfet azalacak, bu 
madde ile Ankara gibi memleketin İstanbul'dan sonra nüfusu en kesif olan başşehrimizde bütün 
adlî tıp problemleri bir tek adlî tabibin eline ve bilgisine bırakılmıyarak adalette sürat ve emni
yet temin edilecek ve otopsiler, şuur muayeneleri, tahliller Adlî Tıp Enstitüsünün akliye ve asa
biye kliniklerinin salahiyetli profesör ve doçentlerine tevcih edilmek suretiyle hem ilme, hem ye
ni yetişecek tabiplerin iyi bir adlî tıp bilgisi ile mücehhez olarak yetişmelerine ve bilhassa ada
leti ve mahkemelerimizi ve alâkalıları temin edecek salâhiyetlere bırakılmak gaye ve hedefi istih
daf edilmiştir. 

Madde 16 : Adlî Tıp ıgenel kadrosuna alınacak asistanlar ihtisaslarını tıp fakültelerinde yaparlar. 
Adlî Tıp ihtisası tıbbın en zor, en çetin, en geniş bir ihtisas dalıdır. Bu ihtisas şubesinde hak-

kiyle yetişebilmek için bütün diğer medeni ve kültürel memleketlerde olduğu gibi bu ihtisasına 
yalnız ve yalnız Tıp Fakültelerinin ilgili enstitü, klinik ve lâboratuvarlarında muayyen müddet 

asistanlık yapmak, travo pratiklerde olduğu gibi salahiyetli profesör ve doçentlerin travo teo-
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riklerinde bulunmak seminerler hazırlamak, verilecek tez ve konularda inceleme yaparak yetiş
mek zarureti vardır. 

Adlî Tıp.Müessesesi bir tedris ve yetiştirme ve ihtisas müessesesi olamaz. Oradaki şube mü
dürü, asistan olarak giren gençten birkaç sene evvel yetişmiş kıdemli ve şubesinde mütehassıs 
bir hekimden başka bir şey değildir. İlmî kariyere sahip değildir. İhtisas yaptırmaya ve ihtisas 
vermeye salâhiyeti yoktur. Vazifesi başından aşkındır. Adlî Tıp Müessesesinde nazari .ders veri
lemez, ve verecek otorite de yoktur. Ne seminer yaptırılabilir nede tez ve inceleme yafanaya 
müessesenin bünyesi müsaittir. Nitekim şimdiye kadar yetişmiş olan adlî tabiplerden bir kısmı 
pek zayıf yetişmişlerdir. Bâzan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bile asistanlarını Üniversite 
hocalarının emrinde yetiştirmekte ve Üniversiteden yetişmiş mütehassıslar almaktadır. Yahut da 
istanbul ve Ankara'nın büyük ve mahdut hastanelerinde memleket çapındaki ve profesör aya
rındaki zatların yanında yetiştirmeye önem vermektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da adlî 
tıp ihtisasının yalnız tıp fakülteleri enstitü ve kliniklerinde yetişebileceği noktai nazarındadır. Ada
let Bakanlığı namına alınacak ve kadrosu Bakanlığa bağlı bulunacak olan adlî tıp asistanları is
tanbul ve tıp fakültelerinin adlî tıp enstitüleri emrine verecek, bu enstitülerde ve adlî tıp4a 
ilgili Anatomi - Patolojik Enstitüsü ile akıl ve sinir, kadın ve doğum kliniklerinde ve bu klinik
lerin profesör ve doçentleri nezareti altında nazari derslere devam etmek, pratik çakşmakurı, 
otopsileri, tahlilleri yapmak, seminerler hazırlamak ve tez yapmak suretiyle talimatnamesinde tas
rih edilecek muayyen bir asistanlık müddeti geçirdikten sonra yine bu kürsülerin profesörlerinden 
mürekkep teşkil edilen bir jüri huzurunda ihtisas imtihanlarını vereceklerdir. îlmin bir ifadesi 
olarak katiyetle söylenebilir ki, anatomi - patoloji bilmeden adlî tıp ihtisası yapmıya ve adlî tabip 
olmaya imkân yoktur. Halbuki adlî tıp müessesesindeki morg şubesi müdürü yalnız adlî tabip
tir. Anatomi - pataloji mütehassısı değildir. Olsa bile kariyere mensup değildir. Nazari ders yok
tur. Burası bir fakülte olmadığı için biyopsi ve epikriz gibi ayrıca tetkikat yapılamaz, burada yal
nız adlî bakımdan otopsi yapılabilir. *; •»••»• 

Psikiyatri adlî tıbbın temel direklerinden biridir. Nitekim adlî tabibe (Tababeti Ruhiye ve Ad
liye) unvanı verilerek bu şekilde mütehassıs diploması tevcih edilir. Bu itibarla adlî tıbda ye
tişecek asistan akliye ve asabiyenin ayrı ayrı kliniklerinde ve salahiyetli profesör ve doçentlerin 
vesayeti altında nazari derslere girmek, hastaları tetkik, müşahede, takip ve tedavi etmek ve mu
ayyen seminerler hazırlamak suretiyle yetiştirilir. Halbuki adlî tıp müşahedenamesine gelenler 
ya akıl hastası veya mütemarızdırlar. Bu müşahedehanede teşhise varılmcaya kadar kıs» bir 
müddet müşahede altında bulundururlar. Teşhise varılınca ve bir kanaat elde edilince ya gelıÜgi 
yere iade edilir veya hasta ise akıl hastanesine sevkedilir. Müşahede müdürü yalnız bir müte
hassıstır, ihtisas vermeye salâhiyeti yoktur. Burada uzun müddet hasta ilmî bir şekilde incelen
mez, tedavi yapılmaz. Bu itibarla Adlî Tıp Müşahedehanesinde yetişecek bir tabibi ad%«e ta
babeti ruhiye ihtisası yapmıştır, denemez. 

26 yıllık tecrübe adlî tıp müessesesinde ne kemiyet ve ne de keyfiyet itibariyle hakiki müteı» 
hassıs yetişmediğini göstermiştir. Bakanlığımız hakiki ve iyi kalitede ve kısa zamanda meiöİGkê  
tin adlî tıp boşluğunu dolduracak mütehassıslar yetiştirmek için ilmî karakterleri salâifciyetijeri 
ve imkânları tiaha geniş olan üniversitelerde yetiştirilmesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının ve üniversitelerimizin noktai nazarına tamamiyle iştirak ederek bımdaa evvelki tecrübe
leri de göz önüne alarak bunun zaruri ye lâzım olduğu kanaatine varmıştır. 

Madde 18 : Müessese umum müdürü ile yardımcısı, meclis raportörleri, şube müdürieriş mü-
tehassıslar, adlî tabipler, asistanlarla eczacıya aylıklariyle birHkte 503:7 saytrh Kanonu»' feirâsei 
maddesine bağlı cetvelde gösterilen miktarda mezkûr kanun hükümleri dairesinde ödea*k verilim 

(Bu kanun tasarısı île memleket adaletinin görür gözü, işitir kulağı, tutar eli ve b§î»»feewe 
işliyen kafası olan adlî tıp müessesesi asrın ve Garbın ihtiyaç ve örneklerine gwe âşka* MP fatâe 
getirilmek istenirken bir yandan da bu geniş bilim dalının cazip bir hale sokulması bu tıp şu
besine intisap edecek hevesli ve idealist genç hekimlere istikbal, refah, terakki ve terfih sağ
lanması en esaslı ve en önde gelen bir vazife, bir zaruret ve bir ihtiyaçtır. 
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Tıbbın daha mütevazi, ilim hudutları ve konusu daha dar şubelerindeki mütehassıs hekimler 

hem Devlet eliyle terfi ve terfih edilir, hem de bu şubeler hariçte bol bol müntesiplerine malî 
imkânlar sağlarken yetişmesi, çalışması, mesuliyeti en fazla fakat dışardaki kazancı sıfır olan 
bu ilim şubesinin fedakâr mensupları hakkında Hükümetin yapacağı fedakârlık asla çok görül
memelidir. Zira bir memleketin temelinin adaletedayandığı bir realitedir. Adlî tabip ise adaletin 
en kıymetli hadimidir. Medeni dünyada bir çeyrek asır içinde adlî tıp sahası günden güne geniş
lemiş, eczacıların elinde cürüm üzerine çevrilmiş bir pertavsız olmak mahiyetinden çıkmış, huku
ka, sosyolojiye daha esaslı, daha geniş yardımlarda bulunulmasına müsait kabiliyetler ve şahsi
yetler kazanmıştır. îş tababeti, meslek hastalıkları, meslek ve iş kazaları, işçi sigortaları, meslekî ta
babet bu ilmin şubeleri meyanma girmiştir. Halbuki bugünkü Adlî Tıp Kanunu ve Adlî Tıp Mü
essesesi bu konulara cevap vermekten ve bu problemleri inceliyecek elemanlardan, teşkilâttan, ilmî 
kudretten tamamiyle mahrum ve kötürüm bir hale gelmiş ve bu sebeple de adaleti ve mahkemeleri 
hatalara sevkedecek bir duruma düşürmüştür. Yurdumuzda iki üniversitenin ve ilk Tıp Fakülte
sinin mevcudiyetine ve her yıl bu fakültelerin yurda verdiği hekim adedi muntazaman artmakta 
olmasına ve tıbbın diğer şubelerinde ihtisas yapabilmek için bu genç. hekimlerin akın akın bu bilim 
dallarına baş vurarak hattâ fahrî bile olsa birçok mahrumiyetleri göze alarak bir klinik ve lâbora-
tuvara asistan olabilmek için âzami gayret sarfetmelerine ve yurdun en uzak ve hücra köşelerine 
gitmeyi göze almalarına rağmen Adlî Tıp Müessesesinin kapısından bakana bile raslanmaması çok 
acıdır. Adlî Tıp Müessesesinde on beş asistanlıktan yalnız üçü doludur. Halbuki tıbbın diğer şube ve 
kollarında ücretsiz olarak bütün mahrumiyet ve yoksulluk içinde çalışan hekimler fahrî asistanlık 
kadrolarını bile doldurmuşlardır. Bu realite bu şubeye rağbetsizliğin maddi ve rakamla en delil mi
salini vermektedir. 

Tababeti ruhiye ve adliye tıbbın kafası ve beynidir, denebilir. Birçok Garp milletlerinde adlî 
tıp- şubesine fakültelerden çıkan en liyakatli, en istidatlı, en bilgili gençleri rağbet gösterirler. 

Fert sağlığına ve adalet gibi insaniyete iki sosyal cepheden hizmet eden bu geniş şube mensup
larına Devlet en yüksek maaşı verir. Terfih imkânlarını sağlar. Bu memleketlerde adlî tabiplere ve
rilen bilirkişi ücretleri çok fazladır. Hattâ adlî tabiplere resmî protokolde bile tababeti en son 
safında yer verilmek âdettir. 

Adlî Tıp Şubesi tıbbın en güç, en zor, en mesuliyetti ve en yorucu ve hayati tehlikelerle dolu otop
si ve mezar açmalarda bir şubesidir. Hariçte geçer akçe değildir. Alıcısı yoktur. Alıcısı Devlet ve 
betahsis adelet ve sosyal müesseselerimizdir. 26 küsur sene içinde üniversitelerimizin adlî tıp pro
fesörleri, mebusları da dâhil bu şube müntesibiııin mevcudunun yurtta bir düzüneyi bile bulamamış 
olması cidden dikkati çekecek bir olaydır. 

Bu tasarı ile Adlî Tıbba yeni inkişaflar, yeni terakkiler ve yeni veçheler verilirken bu şube 
müntesiplerinin yargıçlarımız gibi ödenek almak suretiyle terfihleri lüzumlu ve zaruridir. Aksi hal
de Adlî Tıbbın istikbali tehlikeye girebilir. Serdodilen bu uzun mucip sebeplerle Bakanlığımız Adlî 
Tıbbın istikbali ve inkişafı için bu şube münteşir)!erine ödenek verilmesi üzerinde hassasiyetle durul
maktadır. 

Yine bu madde ile Adlî Tıp Meclisine raportör alınması da derpiş edilmiştir. Şimdiye kadar Ad
lî Tıp cemiyetinde raportörün bulunmaması mahkemelerden gelen yüzlerce sahifelik yüzlerce dosya
nın okunmasını dikkatle, ehemmiyetle incelenmesini imkânsız kılmakta idi. Meclisten istenilen müta
lâaların çokluğu karşısında ya bu dosyaların lâkaydiyle tetkik edilmemesi yahut da işlerin uzamasını 
intaç etmek gibi iki ehemmiyetli mahzur ortaya çıkmakta idi. Bu hal mahkemelerimizi bazan uzat
makta bazan ise tereddüde düşürerek tatmin edici ve bir kanaate varıcı kalitede olamıyordu. îşte bu 
esaslı ve doğrudan doğruya adaletin süratine ve neticesine tesir edecektir. Noksanı telâfi etmek için 
Meclis adlî dosyaları Adlî Tıp Meclisine sevketmeden evvel iyice incelemek ve tahlil etmek üzere 
iki raportör alınmasında katî zaruret bulunduğunu arzederiz. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 20 .1.1953 

Esas No. 1/469 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Ad/lî Tıp Müessesesi kanunu lâyihası Yük
sek Reisliğin 24. X I . 1952 tarihinde 1/469 sa
yılı havaleleri ile komisyonumuza gelmiş ol
makla Hükümet adına Adalet Vekilliği Teftiş 
Kurulu Reisi Rüştü Üskent'in huzuru ile gö
rüşüldü. 

Mahkemelerimizin, bilhassa ceza mahkeme
lerinin bâzı ahvalde memleket efkârımı tatmin 
edebilecek bir hakikata ulaşabilmesi için ken
dilerine hukuk kaideleri ile bağdaşabitecek 
tıbbi mütalâa beyan edecek bilirkişilere ihtiyaç 
vardır. 

Ancak, memleketin her tarafında mevcut 
bulunan resmî veya hususi tabiplerin mütalâ
aları bâzan birbirine zıt fikirler tanımakta ve 
böyle hadlerin zuhurunda mahkemeler daha 
yüksek bir heyetin mütalâasına baş vurmak zo
runda kalmaktadır. Bu sebepledir İd, 19 Nisan 
1926 tarihinde bir tıbbi adlî müessesesi kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu müessese tıbbı adlî ile alr 
aklı adlî hâdiselerde mahkemeler karşısında res
mî bilirkişi olarak vazife görmektedir. Zamanla 
tıbbı adli müessesesinin kadroları tevsi edilmiş ve 
göreceği işler silâh muayenelerine kadar teşmil 
edilerek mahkemelere muhtelif, ilim şubeleri ba
kımından bir yardımcı müessese haline getiril
miştir. 

1926 senesinde kurulan müessesenin mensup 
olduğu ilim şubelerindeki ileri hamleler ve ce 
miyetin inkişafı bakımından müessesenin de ye-
nibaştan ele alınarak daha mütekârm] ve faydalı 
bir tarzda çalışmasını temin bakımından mevcut 
lâyiha hazırlanarak sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek müessesenin bugünkü hali ile ve gerekso 
sevkedilen lâyiha muhteviyatına göre müessese
deki tabip ve mütehassıslar aynı zamanda hariçte 
hususi olarak muayenehane açabilmekte ve iş gö
rebilmektedir. Bu hal ise adaletin, adlî temi
natın tam bir yardımcısı olan bu müessesede iş 
lerin terakümüne ve bu müesseseden çıkacak ra
porlara intizar eden mahkemelerin uzamasına ve 
adaletin geç tecelli etmesine sebebiyet vermekte
dir. 

Tıbbı Adlî müessesesindeki meclis âzaları
nın ve tabip ve mütehassısların kendilerini ta-
ınamiyle uhdelerine tevdi edilmiş bulunan va
zifelerin icabına hasredebiLmeleri için hususi 
faaliyetler ile alâkalarının kesilmesine bağlıdır. 
Böyle bir halin temini için de tıbbı adlî müesse
sesinde vazife görecek kimselerin maddi bakı
mından temini icabetmektedir. 

İşte komisyonumuz bu esas prensibi nazarı 
itibara alarak mahkemeler karşısında resmî bi
lirkişi vaziyetinde olan tıbbı adlî müessesesi 
kanun lâyihasını hükümet mümessilinin de mu
vafakati ile yeni baştan tanzim etmiş bulun
maktadır. 

1. Lâyihanın birinci maddesinde, adalet iş
lerinde bilirkişilik vazifesiyle mükellef olmak 
üzere Adalet Vekâletine bağlı bir adlî tıp mü
essesesinin kurulduğu tesbit edilmiş ve memle
ketin gerek coğrafi durumu ve gerekse müna
kale imkânları ve bilhassa adlî tıbba müracaatı 
gerektiren hâdiselerin yükünü nazarı itibara 
alınarak madde ile hükümete lüzum gördüğü 
yerlerde bu müessesenin şubelerini açmak sa
lâhiyeti de verilmiş bulunmaktadır. 

Yarın hükümet bu salâhiyetine istinaden ve 
meselâ İzmir, Ankara Erzurum, Diyarbakır gibi 
yurdun muhtelif mmtakalarında tıbbı adlî mü
essesesinin şubelerini adaletin daha çabuk sağ
lanmasını' teminen açabilecektir. 

2. İkinci madde ile adlî tıp müessesesinin 
nelerden teşekkül edeceği belirtilmiştir. Bu 
maddeye göre tıbbı adlî müessesesi, adlî tıp 
meclisi ki, bu meclis adlî tıp müessesesi reisinin 
riyasetinde toplanır ve 8 muhtelif tıp ilmî mü
tehassıslarından teşekkül eder. Bu müessesede 
meclisten başka bir reislik, bir ölülerin mua
yene ve gereğinde otopsisi yapılarak ölüm sebe
binin tesbiti için bir morg mevcuttur. Bundan 
başka lüzumu halinde akli haletlerin tetkiki 
için bir müşahedehane ve kimyevi tahlil ve 
fizik tetkikleri yapabilmek için ihtisas şubeleri 
ve gereğinde lâboratuvarlar ve nihayet mahke
meler karşısına ilk bilirkişi olarak çıkabilecek 
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adlî tabiplerde bu müessesenin teşkilâtına dâhil 
bulunmaktadır. 

3. Hazırlanan lâyihanın 3 ncü maddesi adlî 
tıp müessesesinden hangi müesseselerin ve ma
kamların istifade edeceği yazılı bulunmaktadır. 
Umumi esbabı mucibede de izah edildiği veçhile 
adlî tıp müessesesi adlî ihtilâfların hallinde ge
rek ceza dâvalarında ve gerekse icabettiği za
man hukuki hâdiselerde mahkemelerin güvene
rek, itimat ederek baş vuracakları resmî bilir
kişidir. 

Şu h a k göre maddede tasrih edildiği veçhile 
bu müesseseye gerektiğinde mahkemeler, sorgu 
hâkimleri ve cumhuriyet müddeiumumileri 
müracaat edeceklerdir. 

İhtilâfları hâdiselerin bu müesseseden gele
cek raporlara intizaren uzun müddet sürünce
mede kalmaması ve bilhassa ceza hâdiselerinde 
vatandaşların ceza ve tevkif evlerindeki kalış 
müddetlerini uzatmamak ve mahkemelerin ha
kiki neticeye en kısa zamanda ulaşmasını temin 
etmek bakımından bu müessesece verilen ra
porların gecikmemesi icabetmektedir. 

îşte bu sebepledir ki, maddenin sonuna mü
essesenin raporlarını hazırlanacak nizamnamede 
gösterilen müddetler içinde vermekle mükellef 
olduğu hükmü ilâve edilmiştir. 

4. Dördüncü madde ile müessese reisinin 
aynı zamanda Adlî Tıp Meclisinin de reisi oldu
ğu ifade edilmiştir. 

Müesseseyi idare edecek ve aynı zamanda 
meclise riyaset ile meclisin çalışma metodunu 
tanzim edecek bulunan reis ile meclisi teşkil eden 
ve her biri birer ilim şubesinin mütehassıs otori
tesi olan meclis âzalarının müessesenin bağlı bu
lunduğu vekâlet vekilinin inhası üzerine Millî 
iradeye iktiran etmek suretiyle tâyinlerinin ya
pılacağı derpiş edilmekle müesseseye verilen 
ehemmiyet bu bakımdan da ayrıca tebarüz etti
rilmiş bulunmaktadır. 

5. Beşinci maddede Adlî Tıp Müessesesi Re
isliğine bir de yardımcı kadrosu ilâve edilmiştir. 
Adlî Tıp Müessesesi Reis Yardımcısı reisin bu
lunmadığı zamanlarda reise yalnız müessese reis
liği vazifelerinin cümlesinde vekâlet eder ve 
fakat millî irade ile tâyin edilmiyen bu yardım
cı meclise riyaset edemez. Meclis riyaseti reisin 
bulunmadı ğı zamanlar molisi teşkil eden azanın 
en kıdemlisi tarafından ifa edilir. 

6. Madde ile Adlî Tıp Müessesesinin ikinci 

1 2 -
maddede tadat edilen organlarını teşkil eden ih
tisas şubelerinin teşekkül tarzmı göstermekte
dir. Bu maddeye göre her ihtisas şubesinde bir 
mütehssıs müdür, lüzumu kadar mütehassıs, me
mur ve müstahdem bulunur. Şube çalışmalarında 
müdürün gaybubeti halinde şubeyi en kıdemli 
mütehassıs murakabe ve nezareti altında bulun
durur. 

Şubelerde tetkik edilecek mevzuların hâdi
selerin mahiyetine göre şube ihtisasının dışında 
olması da mümkün olabileceği nazarı itibara 
alınarak bu gibi hallerde şube müdürünün tale
bi ve müessese reisinin muvafakati ile dışardan 
bir mütehassıs çağırılarak tetkikatlarda bu mü
tehassısın ilminden istifade edilebilecektir. Bu 
gibi hallerde mütehassısın sarf edeceği mesai ve 
yapacağı ilmî tetkikler nazarı itibara alınarak 
müessese riyasetince celbedilen mütehassısa bir 
ücret takd'ir edilebilecektir. 

7. Lâyihanın yedinci maddesi müessesede 
tâyinlerin nasıl yapılacağını göstermektedir. Dör
düncü madde de müessese reisi ile meclis âzala
rının Adalet Vekilinin inhası üzerine millî irade 
ile tâyin edileceği derpiş edilmiş idi. Müessese
nin diğer elemanları olan reis yardımcısı, ihtisas 
şubelerinin müdür ve mütehassısları, raportörler, 
adlî tabipler, asistanlar ve idare müdürünün 
müesseseyi her veçhile idare ve tanzim etmekle 
vazifeli müessese müdürünün inhası ve Adalet 
Vekilinin muvafakati ile tâyin edileceği ve mü
essesedeki diğer memur ve müstahdemlerin ise 
adlî tıp müessesesi reisliğince tâyinleri yapılaca
ğı ve bilhassa ihtisasa taalluk eden tâyinlerde 
müessesenin kuruluş gayesine en iyi şekilde hiz
met etmesini temin bakımından adlî tıpta ihti
sasları olanların tercih edileceği hususları mad
deye alınmış bulunmaktadır. 

8. Bu madde adlî tıp meclisinde hangi şu
be mütehassıslarının bulunacağını katî bir şe
kilde tasrih etmiştir. Şu hale göre tıbbı adlî mec
lisinde iki adlî tabip, (bir iç), (kadın ve doğum), 
(akıl - sinir), hastalıkları ile cerrahi, anotomi-
patolojik, biyoşimi veya kimya mütehassısları 
bulunacaktır. 

Ayrıca bunlardan birinin mazereti halinde 
komisyonun prensip olarak diğer maddelerde 
tam kadro ile toplanması esası kabul edildiğin
den iki de adlî tıp müessesesi yedek âzası kabul 
edilmiştir. 

9. Bu madde meclis faaliyetini izah etmek-
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tedir. Şube faaliyetlerinden hariç meclis faali
yetlerinde meclisi terkip eden mütehassıs azala
rın ihtisasları dışında bir mütehassısa müzakere 
edilecek mevzuun mahiyetine göre meclisçe lü
zum görülürse davet edilerek kendisinden mev
zu ile alâkalı bir rapor istenebilecektir. Meclis 
bu rapor üzerine vereceği kararla celbettiği mü
tehassısın raporundan bir suret ait olduğu mer
cie gönderecektir. Bu mercilerin de mahkemeler 
ile sorgu hâkimleri ve Cumhuriyet müddeiumu
milerinden ibaret olduğu yukardaki maddelerde 
izah edilmiş bulunmakta idi. 

10. Onuncu madde adlî tıp müessesesinin 
ve kuruluş sebebinin ruhunu teşkil etmekte ve 
müessesenin vazifesini ve raporlarının değerini 
vasıflandırmaktadır. 

Adlî Tıp Meclisi kanunun şümulüne giren 
işlerde bilirkişi tarafından verilip mazmunları 
itibariyle Cumhuriyet müddeiumumilikleri ve 
kaza mercilerince kanaat verici mahiyette görül -
miyen ve birbirlerine mübayin bulunan rapor
lar hakkında ilmî ve fennî mütalâasını bildirir. 

Maddenin ikinci fıkrası Meclisin çalışma usu
lü ile, toplanma ve karar verme nisaplarını ih
tiva eder ve icabettiği takdirde meclisin tetkik 
eylediği mevzu ile ilgili evrakın suretlerini veya 
aslını celbedip tetkik edebileceğini ve alâkalıyı 
muayene ve isticvap edebileceğini sağlam bir mü
talâa beyan edebilmek için kabul edilmiştir. 

Bu madde ile aynı zamanda meclisin karar 
vereceği hususlarda başka mercie gidilemez de
nilmiş ve meclisin kararlarının nihai ve katî 
olduğu kabul edilmekle beraber mahkemelerin de
lilleri serbest takdir haklarının bu fıkra hükmü 
ile takyit edilemiyeceği tebarüz ettirilmiştir. 

Fıkranın muhtevasına göre katî ve nihai 
olan Tıbbı Adlî Meclisi karan karşısında diğer 
bilirkişilerin meclisin kararının hilâfına olan 
mütalaa ve beyanlarını hâdiseye katî bir mes
net yapamayacak ancak diğer delillerini ve son
radan elde ettiği rapor ve mütalâaları tetkik 
için yine Tıbbı Adlî Meclisine sevkedebilecek ve 
fakat karşısında en son ve nihai bilirkişi müta
lâası bu hallerde dahi Tıbbı Adlî müessesesinin ra
por ve mütalâası olacaktır. Tıbbı Adlî müessesesi
nin raporlarını nihai ve katiyeti karşısında mah
kemelerin takdir haklarını takyit edemiyeceği hu
susu mütenakız iki hüküm gibi gözükmekte ise 
de hâdiseyi bütün delilleri ile ihata ve tesbit eden 

hâkinin rapor ile bunların karşılaştırılması ve 
mukayesesinde vereceği hükme medar olabilecek 
takdir hakkını hukuki görüşleri ve hâdiseye nü
fusları derecesinde takdir edebileceği hususu 
kasdedihniş bulunmaktadır ki, ortada birbirin
den ayrı ve birbirini nakzeden iki hükmün bu
lunmadığını ve işlerin alabildiğine karışık ve do
lambaçlı safhalar arzetmemesi bakımından böyle 
bir hükme ihtiyaç dâhi olduğunu kabul etmek 
bir lâzımei tabiîyedir. 

Maddenin sonuna eklenen fıkra ile Umumi 
Hıfnssshha Kanununun 10 ncu maddesinin hük
münün mahfuz olduğu beyan edilmiştir. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desi (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince 
tevdi edilecek yüksek sıhhi ve içtimai meseleler 
hakkında rey ve mütalâasını beyan ve sıhhi ve 
içtimai hizmet ve muavenetlere ait kanun, nizam
name ve talimatnameleri birinci derecede tetkik 
eylemek ve tababet ve şubeleri sanatlarını ifadan 
mütevellit adlî meselelerde ihtibar vazifesi ile 
mükellef olmak üzere bir Yüksek Sıhhat Şûrası 
teşkil olunmuştur) demekte ve Tababet ve Şu
abatı Sanatlarını Tarzı îcrasına dair Kanunun 
175 nei maddesinde de tababet ve şuabatı sa
natlarının icrasından mütevellit veya icrası sı
rasında hadis olan hâdiselerin muhakemesi sı
rasında sıiMıat şûrasının mütalâasının alınaca
ğını âmir bir hüküm olarak ifade eder. 

Maddede Tıbbı Adlî Müessesesinin kararla
rını nihai ve katı olduğunu zikrederken Taba
bet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı îcrasma da
ir Kanunun 175 nci maddesinin vaz'ı sebepleri 
derpiş edilen tababet şubelerine dâhil olanlara 
sanatlarının icrası sırasında vukua gelen hâdi
selerden dolayı meslekî ihtiyatsızlık, tecrübesiz
lik veya ilmî kifayetsizlik mevcut olup olmadı
ğını anlamak için tıp âleminde otorite sayılan 
kimselerden müteşekkil bir sıhhat şûrasının mü
talâasının alınacağını ifade eden bir fıkranın 
konulmasına izah edilen sebeplerden dolayı lü
zum hissedilmiş bulunulmaktadır. 

11. Adlî hâdiselerin çokluğu ve bunların tıb
bi adlî ile alâkası bakımından buıgünp»Hükümet 
ve belediye doktorlarının kendi vazifelerine ilâ
veten tabibi adlî vazifelerini de görmeleri ve 
bundan doğan müşkiHâtâar bakımından ilerde 
hemen her ilk mahkemenin kaza hududu dâhi
linde bir adlî tabip bulundurmak imkânını te
min edebilmek için vazife hudutları Adalet Ve^ 

(•S. Sayısı: 198) 



— 14 — 
killiğince tâyin ve tesbit edilen mahallerde lü
zumu kadar adlî tabip 'bulundurulması madde 
ile derpiş edilmiştir. 

Günden güne tevsi edilecek bu teşkilât için 
adlî tip ihtisasını yapmış doktorlar yetiştirebil
mek, bilhassa bu ihtisas şubesine girmiş bulu
nan doktorların gerek elde ettikleri ihtisas ba
kımından diğer ihtisas sahibi doktorlar gibi ha
riçte iş yapma imkânlarının mahdudiyeti ve ge
rekse adlî tabiplerin lâyihada kabul edilen 
prensibe göre hariçten iş kabul etmemeleri hu
susları nazarı itibara alınırsa bu ihtisas şubesi
ne tabip arkadaşların iltifat edip etmiyecekleri 
düşünülebilir. Hal böyle iken 5979 sayılı Ka
nun da tabibi adlî olabilmek için asistanlığa 
müracaat imkânlarını biraz daiha önlemektedir. 
5979 sayılı Kanunun birinci maddesi Cgenel, 
katma, özel bütçeli dairelerle, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve sermayesinin tamamı veya 
yarıdan fazlası Devlete ait olan müesseselerde 
ve işçi sigortalarında vazife al'aeak Türk vatan
daşı, tabip, diş tabibi ve eczacılar «mütehassıs
lar dâhil»; coğrafi, iktisadi, içtimai ve idari 
sebeplerle hususi vaziyette görülüp Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunan mahallerde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilecek 
vazifelerde iki yıl müddetle fiilen hizmet et
meye mecburdurlar. 

Bunların tâyin mahalleri kur 'a ile tesbit olu
nur. Bu suretle tâyin olundukları mahallerde 
mecburi hizmetlerini tamamlamıyanlara birinci 
fıkrada yazılı daire, müessese ve teşekküllerce 
vazife verilmez.) demektedir. 

5979 sayılı Kanun ile konulan bu hüküm 
karşısında tabiplerin ancak bu mahallerde va
zife gördükten sonra tıbbı adlî müessesesine 
müracaat ederek tabibi adlî olmak için asis
tanlığa girmesi icabetmektedir. Bu şekil ise 
esasen dışarda ayrıca kazanç imkânı olmıyan 
tıbbı adlî meslekine tabiplerin teveccüh etmi
yecekleri neticesini doğuracaktır. Müessesenin 
ve ihtisas şubesinin fayda ve lüzumu bakımın
dan adedleri mahdut bulunan adlî tabiplerin 
adedlerinin bir an evvel çoğalmasını temin için 
bu ihtisas şubesine gireceklerin bâzı takyidat 
ile 5979 sayılı Kanun hükümlerinden muaf tu-
tumaları icap edeceği kabul edilerek maddeye 
(adlî tıp ihtisası için müracaat edenler 5979 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi değildir. Ancak, 
bu gibiler Adalet Vekâletinin tesbit edeceği 

yerlerde adlî tabip olarak 4 sene vazife gör
meye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmiyenler ile asistanlığı tamamlamıyanlar, ve-̂  
ya tâyin olunan yere gitmekten imtina edenler
den aldıkları maaş ve tahsisatlar istirdat olu
nur.) diye bir fıkra eklenmesi muvafık görül
müştür. 

Yalnız 5979 sayılı Kanundan kurtulmak için 
tıbbı adlî meslekine intisap edenler ilerde hu 
mesleki bir vasıta yapmak isterler ve girdik
leri asistanlığı tamamlamadan bırakırlar veya 
muvaffakiyetsizlik ile ikmal edemezler veya tâ
yin olunan yere gitmez veya gider de 4 sene ten
sip edilen yerlerde tabibi adlî olarak çalışmaz
larsa aldıkları maaş ve tahsisatlar kendilerin
den istirdat edilecek ve müesseseden ayrıldığı 
için yeniden 5979 sayılı Kanun hükümlerine tâ
bi olacaktır. Bu esbabı mucibe ile izah edilen 
madde hükmü karşısında 5979 sayılı Kanun hü
kümlerinden muvazaa ile kaçabilmenin imkân
ları da önlenmiş bulunmaktadır. 

12. On ikinci maddede adlî tabiplerin vazi
feleri belirtilmiştir. Bu maddeye göre adlî tabi
bin bulunduğu mahalle civar kaza merkezlerin
de vukua gelecek adlî hâdiselerden dolayı tet
kik ve mütalâasına lüzum hâsıl olursa, otopsinin 
bizzat adlî tabip tarafından yapılması icap eden 
mühim hâdiseler vukua gelirse hâdise mahallî müd
deiumuminin göreceği lüzum ve tabibi adlînin bu
lunduğu mahal müddeiumumisinin tensibi ile 
tabibi adlî o mahalle vazife görmek üzere gide
bilecektir. 

Adlî teşkilâtımızda otopsi levazımının nok
sanlığı ve bilhassa ölü muayenisinin ve otopsi
nin yapılması için büyük merkez hariç bir yeri 
ve gereken levazımı bulunmadığı gibi tatbikat
ta görülen müşkülâtlar da nazarı itibara alına
rak adlî tabiplerin bulundukları yerlerde mev
cut resmî sağlık müesseselerinin fennî ve tıbbi 
vasıta ve mahallerinden istifade edeceği husu
su da maddeye bir fıkra olarak eklenmesi mu
vafık görülmüştür. 

13, Bu madde ile adlî tıp müessesesi mev
cudiyetinin lüzumu karşısında ilerde adlî tabip
lerin bulundukları mahallerden kadroları baki 
kalmak üzere alınarak başka yerlerde ve vazife
lerde devamlı olarak (12 nci maddede yazılı 
«Adlî tabiplerin memur bulundukları kaza çev
resi dışında bir işe çağırılmaları bulunduğu yer 
müddeiumumisinin tensibine bağlıdır.» hükmü 
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ile kasdedilen mânaya halel gelmemek üzere) is
tihdamını önlemek gayesi istihdaf edilmiş bu
lunmaktadır. 

14. Bu madde ile Üniversite bulunan şehir
lerdeki Üniversiteleri adlî tıp ve kimya enstitü
leri ile ruh ve sinir hastalıkları klinikleri bu 
şehirlerdeki belediye çevresi dâhilinde vukua 
gelen hâdiselerden dolayı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre bilirkişi sayılacağı ka
bul edilmiştir. Bu madde ile hem tıbbı adlî mü
essesesinin işlerinin normal hale gelmesi temin 
edilecek ve hem de üniversitelerin bu mevzular 
üzerindeki şubelerinin tecrübe ve tecrübeye 
müstenit tedris imkânları temin edilmiş ola
caktır. 

15. On beşinci madde ile kanunun derpiş etti
ği bütün vazifelerin ve kanun metninde izahı
na imkân bulunamıyan hususlarla tabibi adlî 
olmak için müracaat edecek asistanların ihtisas
larını nerelerde ve hangi şerait altında yapacak
ları ve bunların yetiştirme şekillerinin bir ni
zamname ile açıklanacağı kabul edilmiştir. 

16. Tatbikatta tıbbı adlî müessesesine mua
yene edilmek veya" müşahede altına alınmak üzen. 
gönderilenlerin çeşitli muamelelere mâruz kaldığı 
ve bunlardan bâzılarının maddi imkânsızlık karşı
sında sefil ve perişan olduğu göz önüne alınarak 
bu hususlarda tatbikatta yanlış muamelelere mey
dan vermemek üzere 13 ncü maddeye «müşahede 
altında bulundurulmak veya muayene edilmek 
üzere müessesede kalmalarına lüzum görülenlerin 
müessesede kaldıkları müddetçe yatacak yerleri. 
yiyecek ve ilâçlarının müessesece temin oluna. 
cağı» açık bir şekilde maddei kanuniye haline 
getirilmiş bulunmaktadır. 

17. Umumi esbabı mucibede de izah edildi
ği veçhile adlî tıp müessesesinin bugün mevcut 
teşkilâtında bu müessese mütehassıslarının ha
riçte de hususî muayenehane açmalart ve iş gör
meleri mümkündür. Hariçte hususi muayeneha
nesi olan bir. doktorun resmî vazifesine ne dere
ceye kadar bağlı bulunacağı mucibi münakaşadır. 
Bu sebepledir ki, bugün Adlî Tıp Meclisi haftanın 
muayyen günlerinde toplantabilmekte ve ancak 
bu şekilde bilirkişi sıfatiyle mütalâasını mercii 
aidine uzun teehhürlerden sonra gönderebilmek-
tedir. 

Bugün Adlî Tıp Meclisinin elinde bine yakın 
hâdise rapor alınmak için sıra beklemektedir. Bu 
hâdiselerin taallûk ettiği ihtilâflar'da uzayıp git

mekte vatandaş mahkemelerden beklediği adlî te
minata aradan seneler geçtikten sonra kavuşabil
mekte ve bâzan da masum bir vatandaş bu rapora 
istinaden ceza ve tevkif evlerinde hürriyetlerin
den mahrum edilmiş bir halde beklemektedir. 

Bu mülâhazalarla adlî tıp müessesesinde ça
lışan mütehassıslar! uhdelerine verilen vazifele 
rine bağlamak ve kendilerine tevdi edilen bilir
kişilik vazifesini zamanında ifa edebilmek için ha
riçte hususi işleri de yaptığı halde elde edecek
leri menfaati kısmen olsun karşılıyabilecek bir 
imkânın kendilerine sağlanması bakımından Tıbbı 
Adlî Meclisi Reisi, meclis asıl ve yedek âzalarının 
ve şube mütehassıs müdür ve mütehassısları ile 
tıbbı adlî müessesesi reis yardımcısının, adlî tabip
lerin ve raportörlerin Hâkimler Kanununda ol
duğu üzere kadroları nispetinde bir tahsisat al
maları lüzumu üzerinde durulmuş ve dışarda her 
an iş yapma imkânında olan bu mütehassıs ta
biplerin tıbbı adlî müessesine hasrünefs etme
leri mümkün olabileceği düşünülmüştür. 

18. On yedinci madde ile geçim imkânları 
ihtisasları nispetinde mehmaemken sağlanan mü
essesenin tabip mütehassıslarının da buna mukabil 
18 nci madde ile dışarda muayenehane açamıya-
cakları gibi her hangi bir ücret ve sair menfaat 
mukabilinde hasta, resmî veya hususi vazife ka
bul edemiyecekleri esası vaz 'edilmiştir. 

Zikredilen esbabı mucibeler muvacehesinde 
23 madde halinde kabul edilen Adlî Tıp Müesse
sesi kanun lâyihası 19 ve 20 nci maddelerin ka
bul ettiği cetvellerle birliklte komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Başkan Sözcü 
İzmir Manisa 

H. Özyörük Ş. Ergin 
Kâtip 

Balıkesir Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur O. T. tltekin 

V. Asena ı Aydın 
Ankara C. Ülkü 

Muhalifim m;> 
Muhalefet şerhim eklidir .-•-:•'.'• 

H. Ş.. İnce 
Çanakkale Çoruh Edirne 

N. Kirişcioğlu M. Güney M. Enginün 
Erzurum Gazianteb Gümüşane 

E. Karan O. Ktnoğlu H. Tokdemir 

( S . Sayısı: 198) 



16 — 
İçel 

Ş. T ol 

istanbul 
A. Moshos 
Konya 

M. Obuz 
Sürd 

§. Türkdoğan 
Tokad 
M. Önal 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 
F. H. Demirelli 

Kayseri Konya 
Y. Z. Turgut H. Aydmer 

Kütahya Maraş 
S. S. Nasuhoğlu M. özsoy 

Sivas Tokad 
N. Ertürk H. ökeren 

Yozgad 
N. Ü. Alalı 

Muhalefet şerhi 
Hâkime delilleri takdir selâhiyetini ve

ren Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 240 ve 154 ncü maddeleri ile nihaî 

ihtiyar tâbiri telif edilemez. 
Adlî Tıp Meclisi nihaî ihtiyar mercii ola 

rak kabul edildiği takdirde hâkim hadisenin 
tatbikatçısı ve Adlî Tıp Meclisi de jüri mahi
yetini almaktadır. 

Halbuki Adlî Tıp Meclisinin istişari ve 
ilmî mahiyetteki mütalâaları mahkemeyi tat
min etmediği takdirde bugünkü Adlî Tıp 
Kanunu muvacehesinde başka bir mercie mü
racaat etmeye imkân kalmıyor. Hukuk ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının hâki
me tanıdığı salâhiyet ile Adlî Tıp Kanunu
nun nihai ihtiyar mercii olarak Adlî Tıp Mec
lisini salahiyetli kılan hükmü arasında esasen 
bir tezat mevcuttur. Hâkimi, serbest çalışan 
veya üniversite muhitinde bulunan memleket 
çapındaki salahiyetli büyük otoritelerin ica-
hında mütalâalarından mahrum bırakan bu 
kaydın yeni kanuna da konulması ve takdir 
salâhiyetinin fennî ve ilmî sahada kösjteklen-
mesi adaletin lehinde olmıyacaktır. Binaena
leyh, bir gerilik ifade eden bu hükmün yerine, 
aynı hükmü tekrar yeni kanuna da koymak, 
Adlî Tıp sahasında ve ilim alanında bir mer
hale katedilmesine engel olur. 

Adlî işlerin, bu kayıt konulmadığı tak
dirde sürüncemede kalacağına dair itirazen 
ileri sürülen mülâhazalar, br idarei masla
hat zihniyetinden doğmaktadır. Halbuki, bu
gün adlî ihtiyar işi, sadece Adlî Tıp Meclisinin 
veya tıbbın sahai tetkikma dâhil olan prob
lemler olmayıp, esasen bu müessesenin salâ
hiyetine dâhil olan işlerden gayrı birçok iş
lerin adlî ihtiyar yoliyle hal ve faslı icabet-

mekte ve tatbikatta bunun birçok örnekleri
ne rastlanmaktadır. Meselâ: Parmak izleri 
tetkikleri, grafoloji, sahteciliğe ait tetkikler 
zimmet ve ihtilas suçlarında muhasebe tekni
ğine vâkıf olanların mütalâalarının alınması 
trafik kazalar, bina yıkılması, toprak çökün
tüleri, motor ve kazan patlamaları, balâstik 
meseleleri, elektrik işleri ve buna mümasil da
ha birçok adlî hâdiselerde bilirkişi işleri, 
adlî tıbbın iştigali sahası dışında kalmakta
dır. Halbuki, sadece memlekette işlenen ve 
adlî tıbbın tetkiki mevzuuna giren suçlar: 
Müessir fiillerle adam öldürme gibi şahıs üze
rinde işlenen cürümler olup diğer suçlar ya
lımda bunlar ehemmiyetli bir yekûn tut
mamaktadır. Ve nihayet işin sürünceme
de kalması endişesi, temini bizim için gaye 
olan (adalete hizmet) görüşünden çok uzakta 
kalan bir düşüncedir. Hiç şüphe yok ki ada
let bâzan süratli şekilde elde edilememek
tedir. Fakat adlî bilirkişilik işlerinden do
layı bâzı dâvaların gecikmesi ihtimali, Adlî 
Tıp Meclisine verilmesi düşünülen ve bağla
yıcı, tahdit edici salâhiyetin doğuracağı kötü 
neticeler yanımda hiç mesabesinde kalır. Za
ten son olarak delililerin hangi hudut içinde 
ikame edileceği de, takdire salahiyetli olan 
hâkimlerin yedi iktidarında kalan bir mev
zudur. Filhakika birtakım avukatların yer
siz ve dâvaları uzatmıya matuf olan iddia
larını hâkimıl erimizin mütemadiyen kabul 
edeceklerini zannetmek de, bunların ehliyeti
ne ve anlayışına karşı bir bahane teşkil eder. 

# 
* * 

Dünyanın demokrasi rejinlilerini tatbik
te ve adalet tevziinde en ileri gitmiş mem
leketlerinin hiçbirinde ne Adlî Tıp Meclisi 
diye bir meclis vardır ve ne de böyle bir mec
lise hâkimlerin takdir salâhiyetini tahdit 
edecek bir imtiyaz verilmiştir. 

Bütün medeni memleketlerin üniversite 
olan şehirlerinde Adlî Tıp işleri, üniversite
lerin alâkalı bulunduğu klinik ve enstitü
lere gönderilir. Oralarda adlî tabipler, Fa
külte Adlî Tıp enstitülerine bağlıdırlar. Otop
siler, Adlî Tıp enstitülerinde yapılır. Akıl 
hastalarının muayene ve müşahedeleri üniver
site akıl hastalıkları kliniklerinde, zehir ara
nılması, üniversitelerin toksikoloji, biyokdm-
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ya lâböratuvarlarında, biyosiler teşrihi ma
raza enstitülerinde görülür. Burada, bu ka
nun lâyihası münasebetiyle bir vakıayı hatır
lamamak mümkün değildir: 

Bu kanun hakkında mütalâaları sorulan 
istanbul ve Ankara üniversiteleri, gönderdik
leri raporlarda, bu tezi müdafaa etmektedir
ler. Filhakika istanbul Üniversitesinde Hu
kuk Fakültesi Ceza Ordinaryüs Profesörü 
Tahar Taner, Tıp Fakültesi Akliye' Ordinaryüs 
Profesörü ihsan Şükrü Aksel, Tıp Fakültesi 
Adlî Tıp Profesörü Hikmet Çalgın'dan mü
rekkep heyetin, Rektör Ordinaryüs Profesör 
Kâzım ismail Grünkan nezdinde yaptıkları mü-
taaddit toplantıları ve tetkikleri neticesi, mü
masil Avrupa memleketlerinde olduğu gibd 
adlî t ıp işlerinin ve meclisinin istanbul ve 
Ankara üniversitelerine bırakılması, Ankara 
ve istanbul'da Adlî Tıp ve Sosyal Tıp profe
sörlerinin başkanlığı altında birer meclis ku
rulması, müşahedehanenin fakülte akıl has
talıkları kliniklerine, t'oksikolüjinin Adlî Tıp 
enstitülerine bağlanmasını neticesini müdafaa 
etmişlerdir. 

Bu şeklin kabulü, memlekette en yüksek 
otoritelerden ibaret iki meclisin kurulmasına, 
adaletin daha emin ve daha tatmin edici bir 
ilim süzgecinden igeçirilmesine, yıllarca çık-
mıyan evrakın ve bilhassa mevkuflu işlerde 
şahsi hukukun heder olmasına vesile veren 
gecikmelerin önlenmesine, hâkimin takdir sa
lâhiyetinin baltalanmamasına imkân vereceği 
muhakkaktır. Fakat nedense Adliye Vekilli
ği medeni dünyanın kabul ettiği bu ilmî esasa 
iltifat etmiyerek, eski bir itiyadın tahtı tesi
rinde kalmayı tercih eylemiştir. 

Ve sonra, Tababet ve Şuabatı Meslek ve 
Sanatlarının Tarzı icrasına dair Kanunun 75 
nei maddesindeki kayıt, Adlî Tıp Kanunun
daki kayıt gibi hâkimi veya mahkemeyi tak
yit edici bir kayıt değildir. 

Hiç şüphe yok ki, meslekî suçlarında/n do
layı yapılan takiplerde kanun vâzıı, bâzı is
tisnalar kabul etmiştir. Meselâ: Memurların 
işledikleri suçlarda «Memurin Muhakemat Ka
nununun» cari olması, gördükleri hizmetlerin 
icaplarına göre memurun hareketlerinin suç 
olup olmadığının aynı idare mekanizması 
içinde çalışan kimselerin dahi iyi takdir ede

cekleri esbabı mucibesinden doğmaktadır. He
kimlik gibi çok geniş, girift ve her gün yeni 
terakki ve tekâmül kaydeden bir meslekte va
zife icaplarının ne suretle ve hangi şartlar 
içinde yapılmış olduğunun, ilmin yeni veya 
metruk bir metodu olup olmadığının, yapılma
sındaki fayda ve zararların ne nispette oldu
ğunun ve hangi ahvalde bu ameliye veya te
daviyi yapmaya ilmen hekimi yetkili kılıp 
kılmadığının takdiri hiç şüphe yok ki bir ke
re de Devlet Sağlık Teşkilâtının en yüksek 
otoritelerinden terekküp eden bir ilim ve içti
hat organı olan Yüksek Sıhhat Şûrasından 
geçirilmesinin içtimai ve adlî faydaları inkâr 
kabul etmez bir hakikattir. Bu gibi tıp mesle
kinin tarzı icrasından mütevellit ve suç isnat 
ve iddiası dermeyan edilmiş işleri tetkik yet
kisinin adlî tıp işlerine verilmesi dahi mah
zurludur. Zira Yüksek Sıhhat Şûrasını terkip 
eden ve hemen bütün tıp ihtisas şubelerinin 
otoritelerini bünyesinde toplıyan zevat, hiçbir 
zaman muayyen bir statüye bağlı olarak ku
rulmuş bulunan Adlî Tıp Meclisinin haiz ola-
mıyacağı kadar üstün bir salâhiyete sahiptir. 
Bununla beraber Yüksek Sıhhat Şûrasının 
mütalâası hâkimi takyit etmiyeceğinden hâkim 
vicdanen tatmin edilemezse üniversitelerarası 
profesörlerinden teşkil edeceği bir kurula mü
racaat etmekte tamamen muhtardır. 

Yurdumuzda tabiplerin ne müşkül şart
lar altında ve ne zorlukları iktiham ederek 
yetiştikleri malûmdur. Bu durum karşısında 
bir hekimin her hangi bir şekilde hastaya mü
dahalesinden doğduğu iddia edilen bir suçun, 
kendi derecesinde veya daha yüksek dereceli 
kimseler tarafından tetkik edilmesi, bir yan
dan hekimin istikbaline ve diğer yandan taba
betin ilerlemesine ve 'inkişafına ve hattâ has
taların durumuna müessir olacağından - böb
reğini evlâdına bırakan kadının ameliyesinde 
olduğu gibi - memleket çapında yurt sağlık 
işlerine veçhe vermek için kurulmuş bulunan 
Yüksek Sıhhat Şûrası gibi bir ilim müessesesi
nin rey ve mütalâasına bigâne kalmak zararlı 
olur kanaatindeyim. 

Ancak bu hükmün mahfuziyeti hakkında 
kanuna bir fıkra veya madde ilâvesine lüzum 
da yoktur. Binaenaleyh meclisin kararlarının 
katiliğini bildiren fıkradan sonraki cümlelerin 

• 

( S. Sayısı : 198 ) 



— 18 
tayyını teklif ediyorum. Bu suretle, hâkimin 
gerek Hukuk, gerek Ceza Muhakemeleri Usu
lün deki hattâ medeni ve cezai mevzuatımıza 
serpilmiş olan hükümlerdeki takdir salâhiye

tinin mahfuz tutulması temin edilmiş olacak
tır. 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

Esas No. 1/469 
Karar No. 12. 

12 .11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Adlî Tıp Müessesesi hakkında Adalet Vekâle
tince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 
X.X.1952 tarihinde Yüksek Meclise Sunulması 
kararlaştırıp ilişik gerekçesiyle oirlikte Yüksek 
Keklikçe 6 . II . 1953 tarihinde 1/469 sayı ile 
komisyonumuza havale buyurulan Adlî Tıp 
Müessesesi kanun lâyihası, Adliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve MaMye Vekâletleri mümes-
sillerinin huzurlariyle müzakere ve tetkik 
edildi. 

22 Nisan 1926 tarih ve 813 sayılı Kanunun; 
hakikaten bugünkü ihtiyaçlara cevap veremiye-
ce'k durumda, olduğu kanaatine varıldı. Yeni 
kanun lâyihasının katı bir ihtiyaca cevap ve
recek mahiyette bulunduğu görülerek Adliye 
komisyonunun değiştirdiği şekil üzerinde mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan incelemelerde 
işlerin raportörlerde birikip kalm-ası. mahzurlu 
görülerek raportörlükler ve yedek üyeler pren
in kabul edilmemiştir. 

Hükümetin getireceği yeni Barem Kanunu
na aykırı olmaması için munzam tahsisat ve 
buma göre de adlî tabiplerin mesai saatleri dı
şında muayenehane açmaları memnuiyette ta
allûk eden hükümler lâyihadan çıkarıldığı hal
de ayrıca adlı tabiplerin taıbaibeti adliye ye mü
teallik hususlarda.hususi rapor vermeleri mah
zurlu görülmüş bu maksadı temin için ayrrea 
bir madde tedvin edilmiştir. 

Adlî tabiplerin bulunmadığı yerlerde kanunun 
bir mecburiyet olarak diğer resmî ve hususî ta 

biplere tahmil ettiği vazifelerin arasında bilhassa 
otopsi ve i'ethikabir izin ayrıca bir ücret öden
mesi prensibi de kabul edilmiş ve buna ait hü
kümler lâyihaya, ilâve edilmiştir. 

Adliye Komisyonunca kabul edilen yirminci 
maddede malî bir usul icabı telâkki edilerek tav-
y edil mistir. 

Kanunun diğer maddelerinde ve cetvellerinde 
bu esaslara göre .yapılan değişikliklerle tümü 
ekseriyetle kabul edildiği arz ve havalesi gere 
ğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Reisi 

Ankara. 
r. v. öz 
Antalya 

H. Onat 
(Çankırı 

(\ 0 Un a 7i 
tstanbul 
N\ Yaver 
Kocaeli 

Z. Ahğ 
Malatya 
//. Fimi 

Ordu 
Z, M. Sezer 

Sivas 
N. Ağamkoğhı 

Sözcü 
Çoruh 

.1. R. Sağlar 
Bilecik 

T. Oran 
tçel 

.1. Koksal 
Kare 

E. Oktay 
Kocaeli 

//. Türkand 
Manisa 
F. İlker 

• Sinob 
.1. S. Şavk 

Kâtip 
Çorum 

S. Haram 
Çankırı 

K. Çtğman 
tstanbul 

A.. V. Bay ar 
Kayseri 

A. R. Küıçkale 
Konya 

S\ S. Burçak 
Niğde 

H. Ülkü 
Sinob 

Muhit Tüm erkan 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
H. T anar 

Tekirdağ 
Z. Erataman 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu S. V. 1958 

Esas No. 1/469 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 

Adlî Tıp Mütssesesi hakkında Adalet Vekâ
letince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 2 1 . X I . 1952 tarihli ve 6/3279 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası Adalet ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım komisyonları raporlariyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Ada
let ve Maliye vekâletleri temsilcileri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Bilhassa ceza dâvalarında tıbbın ve fennin 
sahasına giren adlî meselelerin, tam bir vuzuh
la aydınlanmasını, binnetice adaletin de gereği 
gibi tecellisini temin bakımından ehemmiyeti 
derkâr olan tıbbi ve fennî mütalâalar beyan 
edecek mütehassıs ehlihibreye ihtiyaç bulundu
ğu, ihtibâratı adliyede fikir ve mütalâalarına 
müracaat olunan resmî ve hususi tabiplerin bu 
yoldaki mütalâaları bâzan yekdiğerine müba-
yin, bazen de müphem ve tavzihe ihtiyaç gös
teren mahiyette tecelli ettiği, bu gibi ahvalde 
mahkemelerin daha salâhiyetle ve yüksek ilmî 
bir heyetin fikir ve mütalâalarına müracaatları
nın zaruri olduğu göz önünde bulundurularak 
19 . I V . 1926 tarihli ve 813 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan ve tıbbın diğer şubelerinde olduğu 
gibi Adli Tıp sahasında da her gün kaydedilen 
yeni terakkiler ve cemiyet bünyesindeki tekâ
mül ve tahavvülât ve bilhassa Ceza Hukukuna 
taallûk eden mesail ve hâdiselerin aırzettiği te-
nevvü muvacehesinde günün ihtiyaçlarına ce
vap vermekten uzak bulunan Adlî Tıp meselesi
nin bu terakki ve inkişaflara muvazi ve daha 
rasyonel bir sisteme bağlanması zaruri görül
müş ve kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmış
tır. 

Lâyiha üzerinde umumi mahiyette cereyan 
eden müzakereyi mütaakıp maddelere geçilmesi 
kabul olunduktan sonra Adalet Komisyonunun 
tesbit ettiği metin görüşmeye esas tutulmuş, bi
rinci ve ikinci maddeler şeklen ' değiştirilmek 
suretiyle üçüncü madde aynen ve dördüncü 
madde tadilen beş ve altıncı maddeler aynen 

ve yedinci maddede, son fıkrası tayyedilmek su
retiyle kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddenin müzakeresi esnasında, 
maddenin muhtevası bakımından, lâyihanın bir 
defa da ihtisas komisyonu olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunca tetkiki lüzumlu gö
rülerek dosya bu maksatla Başkanlığa tevdi 
olunmuş ve sekezinci madde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunca tesbit olunan şekilde ka
bul. edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun dokuzuncu maddesi 
aynen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
nun onuncu maddesi, adlî tıp meclisi reisinin 
mazeret ve gaybubeti halinde en kıdemli aza
nın reise vekâlet edeceğine dair hüküm, 7 nci 
fıkra olarak ilâve edilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunun on bir, ve on ikinci 
maddeleri aynen ve 13 ncü maddesi komisyo-

(
;numuzca tayyedilmiş olduğundan 14 ncü mad
de, metinde yazılı madde numarası değiştiril
mek ve müteferrik hükümleri ihtiva eden beşin
ci bölüme nakledilmek suretiyle 13 ncü mad
de olarak ve 15 nci maddesi 14 ncü, ve 16 ncı 
maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
tanzim ettiği 16 ncı'madde komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Adlî tıp müessesesi ve meclisi reisi ile mec
lis azalarına, şube mütehassıs müdürlerine ve 
mütehassıslara, adlî tıp müessesesi reis yar
dımcısına, adlî tıp meclisi raportörlerine ve 
adlî tabiplere hariçte vazife görmemek şartiy-
le yargıç ödeneği verilmesini istihdaf eden ve 
Adalet Komisyonunca tanzim olunan 17 ve 18 
nci maddeler, komisyonumuzda cereyan eden 
müzakerelerde bu vazifeleri ifa edenlerin hâkim
lik vasfını ve kaza salâhiyetini haiz olmayıp 
ehlihibre vaziyetinde bulundukları ve bu tah
sisatın verilmesinin Yargıç ödeneği hakkındaki 
Kanunun mucip sebepleriyle teklifi mümkün 
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olamıyaeağı ve muhtelif devlet memurlarına ay
lıklarına ilâveten, ifa ettikleri hizmetlerin nevi 
ve mahiyetine göre her hangi nam ile bir para 
verilip verilmemesi hususunun Hükümetçe ha
zırlanmakta olup yakında Büyük Millet Mecli
sine sunulacağı Maliye Vekili tarafından Umu
mi Heyette ifade edilen Barem Kanuniyle der
piş edilmesi zaruri olduğu mütalâasiyle kaldı-
nfenıştır. 

Mütehassıs kadroları esasen ihtisas mevkii 
olarak kabul edilmiş olmakla beraber adlî tıp 
müessesesi ve meclisi reisinin kadrosu 125 li
ra ve meclis âzalarının kadroları ise 100 lira as
li maaşlı olarak teklif edilmiş olduğundan, bu 
kadrolara tâyin edileceklerin kadro maaşlarını 
tem alabilmelerini J temin maksadiyle bu kad
roların da ihtisas mevkii olarak kabulü müte
hassıs elemanların bunlara rağbeti temin edece
ği düşünülmüş bu sebeple lâyihaya ilişik cet
velde bu kadroların ihtisas mevkii olarak gös
terilmesi kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 19 ncu maddesi keli
me ve rakam değişikliğiyle 17 nci madde ola
rak kabul edilmiştir ve 20 nci maddeye bağlı 
kadro cetveli, 1953 yılı Bütçe Kanununa ilişik 
«D» cetvelinin Adalet Vekâleti kısmında yer 
almış olduğundan tedvinine lüzum kalmadığı an
laşılan bu madde kaldırılmıştır. Aynı Komis
yonun 21 nci maddesi 18 nci madde olarak, ve 
geçici maddesi ise geçici birinci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın kanuniyet iktisap ettiği tarihte 
müstahdem bulunanlardan ihtisas mevkii olarak 
gösterilen kadrolara tâyin edileceklere 3656 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesindeki kayıtlar 
aranmaksızın kadro aylıklarının verilebilmesini 

temin için geçici ikinci madde komisyonumuzca 
tanzim ve ilâve edilmiştir. 

22 nci yürürlük maddesi şeklen değiştirilmek 
suretiyle 19 ncu madde olarak ve 23 ncü mad
de ise 20 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının komisyonumuzca kabul 
edilen şeklinin ilâveten istilzam ettiği yıllık 
tahsisat miktarı maaşlı kadrolar için (165 213) 
lira «D» cetveline dâhil ücretli kadrolar için 
(58 800) lira emekli keseneği olarak da (8 613) 
liradır. 

Ücretli kadrolat karşılığa olan (58 800) lira 
Adalet Vekâleti bütçesinin 202 nci bölümünün 
ilgili maddelerinde mevcuttur. Maaşlı kadrolar 
karşılığı ile emekli keseneği olarak ilâveten ih
tiyaç görülen miktarlar ise aynı vekâlet bütçe
sinin 201 ve 209 ncu bölümlerinde mevcut tah
sisat tasarruflarından karşılanacaktır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hiisman 
Kâtip 
Sivas Antalya Elâzığ 

/ / . İmre A. Sanoğlu O. F . 8&naç 
Gümüşane İstanbul İstanbul 

K. Yörükoğlu S. Oran F. Sayım er 
Kastamonu Kırklareli Konya 
İT. Türe »y. Bakay R, Birand 

Konya Ordu Seyhan 
M. Â. İJlgen R. Aksoy Ü. Barı 

Siird Trabzon 
7İ, Erden S. F. Kalay co'lhı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Adlî Tıp Müesesesi Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilir kişilik 
vazifesiyle mükellef olmak üzere Adalet Bakan
lığına bağlı Adlî Tıp Müessesesi kurulmuştur. 

Bakanlık lüzum gördüğü yerlerde şubeler 
de açabilir. 

MADDE 2. — Adlî Tıp Müessesesi, Adlî Tıp 
Genel Müdürlüğü ile Morg, Müşahedehane, şi-
mik analiz ve fizik araştırma ihtisas şubeleri 
ile Adlî Tıp Meclisi ve Adalet tabipliklerini j 
ihtiva eder. 

MADDE 3. — Adlî Tıp Müessesesi, mahke
melerle sorgu yargıçlıkları ve Cumhuriyet Sav
cılıkları tarafından adlî tıp la ilgili olarak tev
di edilecek mevzular üzerinde ilmî ve fennî 
mütalâalarını bildirmekle mükelleftir. 

İkinci Bölüm 

T&yinUr 

MADDE 4. — Genel Müdür aynı zamanda 
Adlî Tıp Meclisinin Başkanıdır. Adalet Bakanı
nın inhası üzerine Millî irade ile tâyin olunur. 

MADDE 5. — Genel Müdüre, tensip edeceği 
işlerde yardım ve görevinde bulunmadığı za-
mandalarda vekâlet etmek üzere, bir Genel Mü
dür yardımcısı buluur. 

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdürün 
inhası üzerine Adalet Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 6. — Her ihtisas şubesinin başında 
bir müdür ile lüzumu kadar mütehassıs ve yar
dımcı bulunur. 

İhtisas şubeleri müdürlerinden birinin ma
zereti veya gaybubeti halinde, genel müdürün 
tensip edeceği mütehassıs kendilerine vekâlet 
eder. 

İhtisas şubelerinde incelenecek meselelerin 
mahiyet ve ehemmiyetine göre, gerektiği takdirde, 

( S. Say 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Adlî Tıp müessesesi kanun lâ/yihası 

Bilinci Bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik 
vazifesiyle mükellef olmak üzere Adalet Ve-
kfdetine bağlı (Adlî Tıp Müessesesi) kurulmuş
tur. Vekâlet lüzum gördüğü yerlerde şubeler 
de açabilir. 

MADDE 2. - - Adlî Tıp müessesesi, Adlî Tıp 
Meclisi, Adlî Tıp müessesesi Reisliği ile morg, 
müşahedehane, kimyevi tahlil ve fizik tetkikleri 
ihtisas şubelerini ve adlî tabiplikleri ihtiva eder. 

MADDE ?>. — Adlî Tıp müessesesi, mahke
meler ile Sorgu Hâkim ve Cumhuriyet müddei
umumilikleri tarafından adlî tıp ile ilgili olarak 
tevdi edilecek mevzular üzerinde ilmî ve fennî 
mütalâalarını, nizamnamesinde gösterilecek 
müddetler içinde bildirmekle mükelleftir. 

ikinci Bölüm 

Tâyinler 

MADDE 4. — Adlî Tıp müessesesi Reisi aynı 
zamanda adlî tıp meclisinin de reisidir. 

Adlî Tıp müessesesi Reisi ile meclis asil ve 
yedek azaları, Adalet Vekilinin inhası üzerin* 
millî irade ile tâyin olunurlar. 

MADDE 5. — Adlî Tıp müessesesi reisine 
yardım ve bulunmadığı zamanlarda yalnız mü
essese reisliği vazifelerinde vekâlet etmek üzere 
bir reis yardımcısı bulunur. 

MADDE 6. — Her ihtisas şubesinde bir mü
tehassıs müdür, ve lüzumu kadar mütehassıs, me
mur ve müstahdem bulunur. Müdürlerden biri
nin mazeret veya gaybubeti halinde en kıdemli 
mütehassıs işine vekâlett eder. 

İhtisas şubelerinde tetkik edilecek meselelerir 
mahiyet ve ehemmiyetine göre, lüzumunda şube 
müdürünün talep ve müessese reisinin tensibi ile 
ve şubede bulunan mütehassısların ihtisası hari
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NUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

AdU Tıp Müessesesi kanun lâyihası 

Birinci Bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bu kanunda 
yazılı vazifeleri görmek üzere Adalet Vekâletine 
bağlı (Adlî Tıp Müessesesi) kurulmuştur. Vekâ
let lüzum gördüğü yerlerde şubeler de açabilir. 

MADDE 2. — Adlî Tıp müessesesi, Adlî Tıp 
Meclisi ile, Adlî Tıp Müessesesi Reisliği ve buna 
bağlı morg, müşahedehane, kimyevi tahlil ve fi
zik tetkikleri ihtisas şubelerini ve adlî tabiplik
leri ihtiva eder. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Tâyinler 

MADDE 4. — Adlî Tıp müessesesi Reisi ile 
Meclis azaları Adalet Vekilinin inhası üzerine 
müşterek kararname ile tâyin olunur. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunun 5 ne i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Her ihtisas şubesinde bir mü
tehassıs müdür, ve lüzumu kadar mütehassıs ile 
memur ve müstahdem bulunur. Müdürlerden bi
rinin mazeret veya gaybubeti halinde en kıdemii 
mütehassıs işine vekâlet eder. 

îhtısas şubelerinde tetkik edilecek meselele
rin mahiyet ve . ehemmiyetine göre, lüzumunda 
şube müdürünün talep ve müessese reisinin ten
sibi ile ve şubede bulunan mütehassısların ihtı-

Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyihası 

Birinci Bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bu kanımda 
yazılı vazifeleri görmek üzere Adalet Vekâleti
ne bağlı (Adlî Tıp Müessesesi) kurulmuştur. 
Vekâlet lüzum gördüğü yerlerde şubeler de aça 
bilir. 

MADDE 2. — Adlî Tıp Müessesesi : Adlî 
Tıp Meclisi ile Adlî Tıp Müessesesi Reisliği ve 
buna bağlı morg-, müşahedehane, kimyevi tahlil 
ve fizik tetkikleri ihtisas şubelerine ve adlî ta
biplikleri ihtiva eder. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 neü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Tâyinler 

MADDE 4. — Adlî tıp müesseesi reisi ile 
meclis azaları, Adalet Vekilinin inhası üzerine 
müşterek kararname ile tâyin olunurlar. 

MADDE 5 — Adalet Komisyonunun 5 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 ncı 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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genel müdürün tensibiyle ve şubede bulunan mü-
tehasıslarm ihtisasları dışında olmak üzere ha
riçten bir mütehassıs davet edilebilir. Bu halde 
davet edilen mütehassısa, genel müdür tarafın
dan'20 liraya kadar takdir edilecek münaaip bir 
ücret verilir. 

MADDE 7. — İhtisas şubelerinin müdürleri 
ile mütehassıslar, raportörler ve idari memurlar 
genel müdürün inhası üzerine Adalet Bakanlı
ğınca, müstahdemler genel müdür tarafından tâ
yin olunurlar. 

Üçüncü Bölüm 

Adlı Tıp Meclisi 

MADDE 8. — Adlî Tıp Meclisi, genel mü
dürün Başkanlığında olmak üzere birer (Akıl -
Sinir), (iç), (Kadın - Doğum) hastalıkları ile 
(Cerrahî), (Anatomi Patalojik), (Biyoşimi) mü
tehassıslarından, memur veya serbest İM adlî 
tabipten terettüp eder. 

Adlî Tıp Meclisinin üyeleri genel müdürün 
teklifi ve Adalet Bakanının inhası üzerine millî 
irade ile tâyin olunurlar. 

MADDE 9. — Adlî Tıp Meclisince incelene
cek meselenin mahiyet ve ehemmiyetine göre mec
lis, müzakere konusu ile ilgili tıp ve sair ihtisas 
şubelerinden bir mütehassısın davet edilmesine 
karar verebilir. Bu suretle davet edilen mütehas
sıs reye iştirak edemez. 

Davet 'edilecek mütehassısa Meclisçe 20 lira
ya kadar takdir edilecek bir ücret verilir. 

MADDE 10. — Adlî Tıp Meclisi, bu kanunun 
şümulüne giren işlerde, bilirkişiler tarafından 
verilip mazmunları itibariyle mahkemelere» 
sorgu yargıçlıklarınca veya Cumhuriyet Savcı
lıklarınca kanaat verici mahiyette görülmiyen 
veya birbirlerine mübayin bulunan raporlar hak
kında ilmî ve fennî mütalâasını bildirir. 

Meclis, üyelerinin üçte ikisinin mevcudu ile 

Ad. K. 

cinde olmak üzere dışarıdan bir mütehassıs çağı-
rılabilir. Bu mütehassısa riyasetçe mesaisiyle 
mütenasip bir ücret takdir edilir. 

MADDE 7. — Adlî tıp müessesesi reis yar-
dımcısiyle ihtisas şubelerinin müdür ve müte
hassısları, raportörler, adlî tabipler, asistanlar ve 
idare müdürü, adlî tıp müessesesi reisinin inhası 
üzerine Adalet Vekâletince ve diğer memur vo 
müstahdemler ise adlî tıp müessesesi reisliği tara
fından tâyin olunurlar. 

Tâyinlerde adlî tıpta mütehassıs olanlar ter
cih edilir. 

Üçüncü Bölüm 

Adlî tıp meclisi 

MADDE 8. — Adlî tıp meclisi, adlî tıp mü
essesesi reisinin riyaseti altında olmak üzere iki 
adlî tabip ile birer (İç), (Kadın doğum), (Akıl -
sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Anatomi) pa
toloji), (Biyoşimi veya kimyager) mütehassısla
rından terekküp eder ve adlî tıp mütehassısı ye
dek iki âzası bulunur. 

MADDE 9. — Meclisçe incelenecek meselenin 
maiıiyet ve ehemmiyetine göre Meclis, müzakere 
mevzuu ile ilgili tıp ve sair ihtisas şubelerinden 
bir mütehassıssın davet edilmesine karar verebi
lir. Mütehassıs reye iştirak etmemekle beraber 
mütalâasını bir rapor ile Meclis riyasetine bildi
rir. Mütalâanın bir sureti meclis kararı ile be
raber ait olduğu mercie gönderilir. Bu müte 

, hassısa mesaisi ile mütenasip meclisçe bir ücret 
tekdir olunur. 

MADDE 10. — Adlî tıp meclisi, bu kanunun 
şümulüne giren işlerde bilir kişi tarafından veri
lip mazmunları itibariyle cumhuriyet müddei
umumilikleri ve kaza mercilerince kanaat verici 
mahiyette görülmiyen veya birbirlerine mübayin 
bulunan raporlar hakkında ilmî ve fennî müta
lâasını bildirir. 

Meclis, mevcut azasının tamamiyle toplanır 
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sası haricinde olmak üzere dışardan bir mütehas
sıs çağırılabilir. Bu mütehassısa riayetçe mesai-
siyle mütenasip bir ücret takdir edilir. 

MADDE 7. — Adlî Tıp Müessesesi reis yar
dımcısı ile ihtisas şubelerinin müdür ve müte
hassısları, adlî tabipler, asistanlar ve idare mü
dürü; adlî tıp müessesesi reisinin inhası üzeri
ne Adalet Vekâletince ve diğer memur ve müs
tahdemler ise adlî tıp müessesesi reisliği tara
fından tâyin olunur. 

Üçüncü Bölüm 

Adlî Tıp Meclisi 

MADDE 8. — Adlî tıp meclisi adlî tıp mü
essesesi reisinin riyaseti altında olmak üzere iki 
adlî tabip ile birer (iç), (kadın - doğum), (akıl -
sinir) hastalıkları ve (cerrahi), (anatomi pato
loji), (tıbbi kimya veya kimya) mütehassısla
rından terekküp eder. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 10. — Adlî tıp meclisi, bu kanunun 
şümulüne giren işlerde bilirkişi tarafından veri
lip mazmunları itibariyle Cumhuriyet müddet 
umumilikleri ve kaza mercilerince kanaat verici 
mahiyette görülmiyen veya birbirlerine mübayin 
bulunan raporlar hakkında ilmî-ve fennî müta
lâasını bildirir. 

Meclis, mevcut azasının üçte iki ekseriyetiy-

B. K. 

MADDE 7. — Adlî Tıp Müessesesi reis mu-
avinleriyle ihtisas şubelerinin müdür ve müte
hassısları, raportörler, adlî tabipler, asistanlar 
ve idare müdürü, Adlî Tıp Müessesesi reisinin 
inhası üzerine Adalet Vekâletince ve diğer me
mur ve müstahdemler ise Adlî Tıp Müessesesi 
reisi tarafından tâyin olunurlar. 

Üçüncü Bölüm 

Adlî Tıp Meclisi 

MADDE 8. — Sağlık Komisyonunun 8 nci 
maddeıi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 9 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştin 

MADDE 10. — Adlî Tıp Meclisi, bu kanunun 
şümulüne giren işlerde bilirkişi tarafından ve
rilip muhtevaları itibariyle Cumhuriyet Müd
deiumumilikleri ve kaza mercilerince kanaat 
vörici mahiyette görülmiyen veya birbirlerine 
mübayin bulunan raporlar hakkında ilmî ve 
fennî mütalâasını bildirir. 

Meclis, mevcut azasının üçte iki ekseriyetiyle 
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toplanır ve ha/ır bulunanlarm çoğunluğu ile 
kararını verir. Ancak tetkik edilecek mevzuun 
ilgili bulunduğu üye hazır bulunmadıkça o hu
sus hakkında müzakere icra edemez. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
tarafın reyi tercih edilir. 

Meclis başkanının mazereti veya gaybubeti 
halinde en kıdemli üye başkana vekâlet eder. Ma
zeret veya gaybubet hali on beş günü tecavüz et
tiği takdirde Adalet Bakanı mevcut üyelerden 
birisini başkanvekilliği ile görevlendirebilir. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde, kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulu
nan evrakın tasdikli Örneklerini isteyebileceği gi
bi mutlaka aslı üzerinde tetkikat icrasına zaru
ret olan ahvalde her hangi bir varakanın aslını 
da getirtebilir. İlgili şahıslan muayene, usulüne 
tevfikan isticvap edebilir. Her türlü tetkikleri 
yapar veya yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar. Acelelik halinin takdiri başkana 
aittir. Meclisin karar verdiği hususlarda bilir
kişi sıf atiyle başka bir mercie gidilemez. 

Adlî Tıp Meclisinin kararları, mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususundaki salâhiyet
lerini takyit etmez. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 11. — Adlî Tıp Meclisi haftada en 
c,ok üç gün toplanır. Her toplantı günü için top
lantıda bulunan başkan ile üyelere çalışma saat
leri haricinde geçen mesailerine mukabil 20 şer 
liraya kadar huzur ücreti verilir. 

Bu kanuna göre verilecek huzur ücretleri, il
gililerin sair kanunlarla almakta oldukları ma
aş, ücret, ödeneklerine halel getirmez. 

Dördüncü Bölüm 

, Adalet Tabipleri 

MADDE 12. — Adalet tabipleri, adalet ta
bipliği ihtisasını yapmış olanlardan Adlî Tıp 
Müessesesi Genel Müdürünün inhası üzerine Ada
let Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

( S. S 

| Ad. K. 

ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin maze
ret veya gaybubeti halinde eksiklik yedek âza ile 
tamamlanır. Ancak tetkik edilecek mevzuun il 
gili bulunduğu mütehassıs âza hazır bulunmadık
ça o husus hakkında müzakere icra edilemez. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde Kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulu
nan evrakın tasdikli suretlerini mahallînden iste
yebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat ic
rasına zaruret bulunduğu takdirde bunları da. 
getirtebilir. \ 

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve usu
lüne tevfikan isticvap edebilir. Her türlü tetki-
katı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden) önce 
karara bağlar. Müstaceliyetin takdiri reisin 
teklifi ve meclis ekseriyetinin kararı ile olur. 

Meclisin karar verdiği hususlarda bilirkişi 
sıfatiyle başka mercie gidilemez. Meclisin ka-

I rafları nihai ve katı almakla beraber mahke
melerin delilleri serbestçe takdir hususundaki 
salâhiyetlerini takyit etmez . 

I Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 neu mad-
I d esinini hükümleri mahfuzdur. 

Dördüncü Bölüm 

Adlî tabipler 

MADDE 11. — Vazife hudutları. Adalet 
Vekâletince tâyin ve tesbit edilen mahallerde 
lüzumu kadar adlî tıp bulundurulur. Adlî ta
bipler, adlî tababet ihtisaslarım yapmış olau-
•1 ardan kur'a ide tâyin olunurlar. 

Adlî tıp ihtisası için müracaat edenler, 5979 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi değildir. An-
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lc toplanır ve ekseriyetle karar verir. Ancak tet
kik edilecek mevzuun ilgili bulunduğu mütehassıs 
âza hazır bulunmadıkça o husus hakkında mü
zakere icra edilemez. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bu
lunan evrakın tasdikli suretlerini mahal inden 
istiyebieceğ'i gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat 
icrasına zaruret bulunduğu takdirde bunları da 
getirtebilir. 

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve 
usulüne tevfikan istievap edebilir. Her türlü 
tetkikatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar müstaceliyetin takdiri, reisin tek
lifi ve meclis ekseriyetinin kararı ile olur. 

Meclisin karar verdiği hususlarda bilirkişi 
sıfatiyle başka mercie gidilemez. Meclisin karar
ları nihai ve katı olmakla beraber mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususundaki salâhiyet
lerini takyit etmez. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ucu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

Detrdünott BÖIttm 

Adlî tabipler 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 11 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( * . ŞftTISl 

B. K. 

toplanır ve ekseriyetle karar verir. Ancak tet
kik edilecek mevzuun ilgili bulunduğu müte
hassıs âza hazır bulunmadıkça o husus hakkın
da müzakere icra edilemez. 

Meclisi lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bu
lunan evrakın tasdiki suretlerini mahallinden 
istiyebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetki
kat icrasına zaruret bulunduğu takdirde bun
ları da getirtebilir. 

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve 
usulüne tevfikan isticvap edebilir. Her türlü 
tetkikatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar müstaceliyetin takdiri reisin tek
lifi ve meclis ekseriyetinin karariyle olur. 

Meclisin karar verdiği hususlarda bilirkişi 
sıfatiyle başka mercie gidilemez. Meclisin ka
rarları nihai ve katî olmakla beraber mahkeme
lerin delilleri serbestçe takdir hususundaki sa
lâhiyetlerini takyit etmez. 

Meclis reisinin mazeret veya gaybubeti ha
linde en kıdemli âza reise vekâlet eder. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

Dördüncü Bölüm 

Adlî Tabipler 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 11 nei 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Adalet tabipleri, memur bu
lundukları asliye mahkemelerinin kaza hudutla
rı dahilindeki mahkemelerle sorgu yargıçları ve 
Cumhuriyet savcıları tarafından adlî tıpla il
gili olmak üzere lüzum gösterilecek muayene ve 
tetkikleri yaparak bu hususta rapor vermekle ve 
icabında vukubulacak davete binaen sözlü mü
talâalarını bildirmekle mükelleftirler. 

Adalet tabipleri, bulundukları yerlerde mev
cut resmî sağlık müesseselerinin fennî ve tıbbi 
vasıtalarından istifade ederler. 

MADDE 14. — Üniversite bulunan şehirler
deki adlî tıp ve kimya enstitüleri ile sinir ve 
ruh hastalıkları klinikleri Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 66 ncı maddesine göre res
mî bilirkişi sayılır. 

Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek ad
lî tıpla ilgili işler on beşinci madde mucibince 
yapılacak talimatname ile tesbit olunur. 

Bu şehirlerdeki adlî tabiplerden bir kısmı ve
ya tamamı, müessese ile alâkaları devam etmek 
kaydiyle, adları geçen enstitülerle kliniklerin 
emrinde çalıştırılabilirler. 

Ad. K. 

cak bu gibiler Adalet Vakâdetinöır. tensip ede
ceği yerlerde adlî tıp olarak dört sene vazife 
görmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmiyenler ile asistanlığı tamamiamıyanlar ver 
ya tâyin olunan yere gitmekten imtina edenler
den aldıkları maaş ve tahsisatlar, istirdat olu
nur. 

MADDE 12. — Adlî tabipler, memur ıbulun-
dukları kaza çevresi içindeki mahkemeler, 
sorgu hâkimleri ve Cumhuriyet müddeiumu
mileri tarafından adlî tıpla ilgili olmak üzere 
ve icabında mahalline de gitmek ve lüzum 
gösterilecek otopsi, muayene ve keşifleri yapa
rak bu husustaki raporunu vermek ve vuku
bulacak davete binaen sözlü mütalâalarını bil
dirmekle mükelleftirler . 

Adlî tabiplerin memur bulundukları kaza 
çevresi dışında bir işe çağırıLmaları, bulundu
ğu yer müddeiumumisinin tensibine bağlıdır. 

Adlî tabipler bulundukları yerlerde mevcut 
resmî sağlık müesseselerinin fennî ve tıbbi va
sıta ve mahallerinden istifade ederler. 

MADDE 13. — Adlî tabipler, bulunduğu 
yer ve vazifeler dışında her hangi bir yer ve 
vazifede istihdam olunamazlar . 

MADDE 14. — Üniversite bulunaın şehirlerde
ki adlî tıp ve kimya enstitüleriyle sinir ve ruh 
hastalıkları klinikleri de, bu şehirlerdeki adlî 
hâdiselerden dolayı, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununa göre bilirkişi sayılır. Bu ensti
tü ve kliniklerde tetkik edilecek adilî tipi a il
gili işler, 15 nei madde mucibinıce yapılacak 
nizamname ile tesbit olunur. 

S. Sayısı : 198 ) 
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'MADDE 12. — Adlî tabipler, vazife hudut
ları içindeki mahkemeler, sorgu -hâkimleri ve 
Cumhuriyet müddeiumumileri tarafından adlî 
tıpla ilgili olmak üzere ve icabında maihalline 
de gitmek ve lüzum gösterilecek otopsi, muaye
ne ve keşifleri yaparak bu husustaki raporunu 
vermek ve vukubulacak davete binaen sözlü 
mütalâalarını bildirmekle mükelleftirler. 

Adlî tabiplerin merkez ittihaz ettikleri ma
hal dışında bir işe çağınlmaları, bulunduğu 
yer müddeiumumisinin tensibine bağlıdır. 

Adlî tabipler bulundukları yerlerde mevcut 
resmî sağfrk müesseselerinin fennî ve tıbbi va
sıta ve mahallerinden istüfade ederler. 

MADDE 13. — Üniversite bulunan şehirler
deki adlî tıp ve kimya enstitüleriyle sinir ve 
ruh hastalıkları klinikleri de, bu şehirlerdeki 
adlî hâdiselerden dolayı, Ceza Mulhakemeleri 
Usulü Kanununa göre bilirkişi sayılır. Bu en
stitü ve kliniklerde tetkik edilecek adlî tıpla il-
?,;U işler, 14 ncü madde mucibince yapılacak 
ııizr» unnme ile tesbit olunur. 

B> K. 

MADDE 12. — Adalet Komisyonunun 12 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Beşinci Bolüm 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 13. — Üniversite bulunan şehirler
deki adlî tıp ve kimya enstitüleriyle sinir ve 
ruh hastalıkları klinikleri de bu şehirlerdeki 
adlî hâdiselerden dolayı, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre bilirkişi sayılır. Bu ens
titü ve kliniklerde tetkik edilecek adlî tıpla il
gili işler 14 ncü madde mucibince yapılacak ni
zamname ile tesbit olunur. 

( S. Sayısı : 198 ) 
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Beşinci Bölüm Beşinci Bölüm 

Müteferrik Hükümler Müteferrik hükümler 

MADDE 15. — Bu kanunda gösterilen vazi
felerin sureti icrası, başasistanların kabul şart
ları bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 16. — Adlî Tıp Genel Müdürlüğü 
kadrosuna alınacak asistanlar ihtisarlarını Tıp 
Fakültelerinde yaparlar. 

MADDE 17. — Adlî tıp müessesesine müşahe
de veya muayene maksadiyle getirilecek olanlar 
müşahedelerinin veya muayenelerinin sonuna 
kadar müessese tarafından iaşe ve ibate olu
nurlar. 

MADDE 18.:.•— Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine ilişik (2) sayılı cetvelde derece, sayı ve un
vanları yazlı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 19. — 19 Nisan 1926 tarihli ve 813 
sayılı Tıbbı Adlî Müessesesi Kanunu yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 15. — Bu kanunda gösterilen bü
tün vazifelerin icra sureti ve asistanların ka-
'bul ve yetiştirme şartları nizamname ile tesbit 
mlunur. 

MADDE 16. — Müşahede altında bulundu
rulmak veya muayene edilmek üzere 'müesse
sede kalmalarına lüzum-görülenlerin, müesse
sede kaldıkları müddetçe yatacak yerleri, yi
yecek ve ilâçları müessesece temin olunur . 

MADDE 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Meclk 
Reisi ile Meclis asıl ve yedek azaları, şube müte
hassıs müdürleri ve mütehassıslar, Adlî Tıp Mü
essesesi Reis Yardımcısı. Adlî Tıp Meclisi ra
portörleri ve Adlî Tabipler, Hâkimler Kanununda 
olduğu üzere kadroları nispetinde ayrıca tahsisat 
da alırlar. 

MADDE 18. — On yedinci madde mucibince 
tahsisat alabilecek olanlar muayenehane açanıı-
yacakları gibi her hangi bir ücret veya sair 
menfaat mukabili ha.sta, resmî veya hususi bir 
vazife kabul edemezler. 

MADDE 19. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Vekâ
leti bölümünden ilişik (1) sayılı cetveldîe yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve bağlı (3) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı memuriyetler, 
Adalet Vekâleti bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 20. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı «D» işaretli cetvelin Adalet Vekâleti bölü
münden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı hizmet
liler kadrosu çıkarılmış ve bağlı (4) sayılı cet
velde sayı ve unvanları yazılı hizmetliler kadro
su eklenmiştir. 

MADDE 21. — 22 Nisan 1926 tarih ve 813 
sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu meriyetten 
kaldırılmıştır. 
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„. Beşinci bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun 15 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunun 16 ncı 
maddem aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Adlî tıp mensupları adlî ta
babete mütaallik hususatfca ıhususi mahiyette 
rapor veremezler. 

MADDE 17. — Adlî tabibin bulunmadığı ve
yahut bulunup da mazeret veyahut başka bir 
işle meşgul bulunması sebebiyle otopsi veya fet-
hikabre memur edilen resmî yahut hususi tabip
lere Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekâ-
letlerince müştereken hazırlanacak bir tarifeye 
göre ayrıca ücret verilir. 

B. K. 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 
neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

19 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunun 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun 15 nci 
maddesi 14 ncü madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Adalet Komisyonunun 16 ncı 
maddesi 15 nci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. . 

MADDE 16. — Sağlık Komisyonunun 16 ncı 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin Adalet Ve
kâleti kısmında ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sayı
lı cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı me
muriyetler, Adalet Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 21 
nci maddesi 18 nci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna göre Adlî 
Tıp Meclisi kuruluncaya kadar eski Meclis vazi
fesine devam eder. 

MADDE 20. — Bu kanun 1 . III .1953 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanunun 
Adalet Bakam j'urütür. 

hükümlerini 

Başbakan 
A. Menderes * 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

(T. ve Tekel Bakanı 

Ulaştrma Babanı 
8. Kurtbek 

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Vstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı ve 
Gümrük ve Tekel Bafeanı V. 

S. Yırcah 

Ad. K. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna göre Adlî 
Tıp Müessesesi kuruluncaya kadar eski müesse
se vazifesine devam edecektir. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini icra
ya, Adalet Vekili memurdur. 
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. GEÇİCİ MADDE — Adalet Komisyonunun 
geçici maddesi aynen kebul edilmiştir. 

MADDE 20; — Adalet Komisyonunun 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iMAiDDE 21. ~ AdaleT; Komisyonunun 23 
neii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Komisyonu
nun geçici maddesi geçici birinci madde olarak 
ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADPE 2. — Bu kanunun neşri 
tarihinde müstahdem bulunanlardan bağlı (2) 
sayılı cetvelde ihtisas mevkii olarak gösterilen 
kadrolara tâyin edilenlere 3606 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesindeki kayıtlar aranmaksı
zın kadro "•> aylıkları Verilir. 

MADDE 19. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun 23 
ncü maddesi 20 nci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

CS. Say m i 198) 
• 
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D, CJörevin çeşidi 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller , .". 

[1] BAYILI 01TVBL 

Sayı Aylık | D. ööı*eviıı çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

AdU Tıp İğleri Vmum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Umum Müdür muavini 
Morg Müdürü 
Müşahedehane Müdürü 
Müşahedehane Doktoru 
Kimyahane Müdürü 
Bakteriyolog 
Kimyager 

(D 

10 Asistan 

1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
2 

13 

100 
80 
70 
60 
70 
70 
60 
60 
35 

5 Adlî tabip ] 

9 
10 

12 
12' 
13 
13 
14 

» » 
» » 

I- (2) 
I 
J 

Sayı 

1 
3 
4 
6 

AdU T%p İşleri Kaleci 

Başkâtip 
îdare ve hesap memuru (Ay
niyat muhasibi) 
Dosya memuru 
îdare ve hesap memur reftkı 
Mubassır ve mustahzir 
Kâtip 

70 

1 
1 
1 
3 
4 
1 

,.â& 
25 
Î5 
20 
20 
15 

D. Görevin çeşidi 

[2] BATILI OBTVSL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

AdU Tıp İşleri Genel Müdürlüğü 

Genel müdür ve meclis başkanı 
Genel müdür yardımcısı 
Meclis raportörü (Doktor) 
Meclis raportörü (Doktor) 
Müdür (Mütehassıs) ihtisas 
mevkii 
Mütehassıs (Başasistan) ihtı-

80 

1 
1 
1 
1 

100 
80 
80 
70 

8 
8 

11 
11 
11 
1.1 

; 12 
12 

1 1-2 

İdare müdürü 
Başkâtip 
Hesap memuru. 
Dosya memuru 
Emanet memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Miistahzır 

6 
7 

İd 
1 

sas mevkii 
Mütehassıs ihtisas mevkii 

» » » 
Asistan 
Eczacı (Ayniyat memurluğu« 
mı da yapar) 

1 
6 
6 

15 

1 

80 
70 
60 
35 

m 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Adalet Tabibi 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 

tLim 

Sayı Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
1 

50 
50 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 

1 
S 
S 
4 
5 
7 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

(i) Müşahedehane Müdürlüğü de yapar. 
(2) Müessese dâhilinde müdür muavinlikleri ve asistanlık gibi tıbbi vazifelerde de kullam-

labilirUr, # 
(-§. Sayı»-:. WS) 



Adalet Komisyonunun değiştirişine bağh cetveller 

[1] SAYILI OfcTVEL 

D. 

>1 

5 
6 
7 
6 
6 

(•7 

7 
40 

Vazifenin çeşidi 

Adalet Vekâleti 

MERKEZ 

Adlî Tıp İğleri Umum M\ 

Umum müdür 
» » . yardımcısı 

Morg müdürü 
Müşahedehane müdürü 

» doktoru (1) 
Kftnyahane müdürü 
Bakteriyolog 
Kimyager 
A fistan 

Sayı 

idürlüğü 

1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
2 

33 

Aylık 

.100 
80 
70 
60 
70 
70 
60 
60 
35 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 

9 
10 

12 
12 
13 
13 
14 

Vazifenin çeşidi 

Adlî tabip 

» » 
» » 

• ( 2 ) 

/i d/t fop idleri kalemi 

Başkâtip 
İdare ve hesap memuru (Ay
niyat muhasibi) 
Dosya memuru 
İdare ve hesap memur refiki 
'Mubassır ve müstahzır 
Kâtip 

» 

Sayı 

1 
3 
4 
6 

,8 

1 

1 
1 
1 
3 

• . 4 -

X. 

Aylık 

80 
70 
60 
50 
40 

40 

35 
25 
25 
20 
20 
15 

[2] «AYILI CETVEL 

Vazifenin çeşidi Sayı Ücret 

Adalet Vekâleti 

Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğü 

Kaloriferci 1 
Dağıtıcı 1 
Aş§ı 1 
Çamaşırcı 1 
Gardiyan 3 
, •» 2 

Odacı 6 
Şoför 1 
Adlî tıp meclisi odacısı 3. 

115 
75 
75 
90 
90 
75 
70 

175 
75 

• ••••#*&?•* • ~*m ~-R* 

(1) Müşahedehane müdürlüğü de yapar. 
(2) Müessese dâhilinde müdür yardımcılıkları ve asistanlık ffibi ttbbi vazifelerde de kuttaki-

UbiUr. 
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0. 

V ' 

2 

«1 
O 

.4 
4 

4 
r> 

"6 
5 

6 
7 

T [3] SAYIU OBTVEL T 

Vazifenin çeşidi Sayı Aylık 

Adalet Vekaleti 

MERKEZ 

Adlî tıp müessesesi reisliği 
Adlî tıp müessesesi ve 
meclis reisi 1 125 
Mccjis âzası 8 100 

» yedek âzası 2 90 
Adlî tıp müessesesi reis 
yardımcısı 1 90 
Şube mütahassıs müdürleri 4 90 
Adlî tıp meclisi rapor
törü (Doktor) 1 80 

» > » » 1 70 
Mütahassıs (ihtisas mev
kii) 1 80 

» » » 4 70 
» » » 4 60 

Taz
minat 

400 
300 
250 

250 
250 . 

200 
150 

200 
150 
150 

D. 

10 
5 

8 
8 

11 
11 
İ l 
11 
12 
12 
12 
' 4 

5 
6 
7 
8 

. 9 

Y'-"" 

Vazifenin çeşidi 

Asistan 
Eczacı (ayniyat memur
luğunu da yapar) 
İdare müdürü 
Başkâtip 
Hesap memuru 
Emanet memuru 
Dosya memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
müstahzır 
Adlî tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sayı Aylık 

15 35 

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

10 

80 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

Taz
minat 

250 
200 
150 
150 
100 
100 

>*'•' [4] SAYILI CETVEL 

Ücretliler kadrosu 

Vazifenin çeşidi Sayı Ücret 

Mütehassıs fotoğrafçı 
Atış ve silâh mütehassısı 
Daktilo 
Şoför 
Kaloriferci (yazın bahçede çalışır) 
Daktilo 
Laborant 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Gfece nöbetçisi 
Çamaşırcı ve ütücü 
Hastabakıcı 
Müvezzi 
Odacı 
Aşçı yamağı 

1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
5 
1 

300 
300 
200 
200 
200 
175 
150 
150 
125 
125 
125 
100 
100 
100 
100 

(>«; Sayısı: 198) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 

değiştirişine bağlı cetvel 

b. Vazifenin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D. 

Adalet Vekâleti 

MERKEZ 

Adtâ tıp müessesi reisliği 

2 Adlî tıp müessesi ve meclis 
reisi 

3 Meclis âzası 
4 Adlî tıp müessesi reis yardımcısı 
4 Şube mütehassısı müdürleri 
5 Mütehassıs (İhtisas mevkii) 
6 » ( > » ) 
7 » ( > • > ) 

10 Asistan 
5 Eczacı (Ayniyat memurluğu

nu da yapar) 

1 
8 
1 
4 
1 
4 
4 

15 

1 

125 
100 
90 
90 
80 
70 
60 
35 ; 

80 

Vazifenin çeşidi 

8 İdare müdürü 
8 Başkâtip 

11 Hesap memuru 
11 Emanet memuru 
11 Dosya memuru 
11 Hemşire 
12 Kâtip 
12 Mubassır 
12 Müstahzır 
4 Adlî tabip 
5 » » 
6 » > 
7 » » 
8 > » 
9 > » 

Sayı Aylrk 

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

10 

50 
50 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

D. 

Bütçe Komisyonumun değiştirişine bağlı cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

Vazifenin çeşidi Sayı Aylık J D. Vazifenin çeşidi Sayı Aylık 

2 

3 
4 

4 
5 

6 

5 
6 
7 

Adalet Vekâleti 

MERKEZ 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi 
Reisi (İhtisas mevkii) 
Meelis âzası (İhtisas mevkii) 
Adlî Tıp Müessesesi Beis Mua
vini 
Şube mütehassıs müdürleri 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Doktor) 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Doktor) 
Mütehassıs (İhtisas mevkii) 

» » > 
» » » 

1 
8 

1 
4 

1 

1 
1 
4 

125 
100 

90 
90 

80 

70 
80 
70 

4 60 | 

10 
5 

8 
8 

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

m 

Asistan 
Eczacı (Ayniyat memurluğunu 
da yapar) 
İdare müdürü 
Başkâtip 
Hesap memuru 
Emanet memuru 
Dosya » 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahzır 
Adlî tabip 

» > 
> > 
» » 
» > 

15 

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

10 

35 

80 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
26 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
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S. SAYISI : 216 
Osmanlı Bankasiyle yapılan Mukavelenin onanması hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/492) 

T. C. 
BaşbakankU 16. XII. 1952 

Muamelât Oend Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: Tl/2476, 6/3441 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Osmanlı Bankasiyle yakılan mukavelenin) onanması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 20. XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanunr tasarısının gerekçe ve ilflsikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla /arzederim. 

• Başbakan 
A. Menderes 

j 

OEREKÇE 

Osmanlı Bankasiyle 11. VI . 1952 tarihinde ilişik mukavele ile iki mektup imzala'nmısjtır. Bun
lardan Anlaşmanın ekini teşkil eden birinci mektup Bankanın personıeldne, ikinci mektup ise 
limanlar ve Samsun - Sivas 'konsorsiyumları namiyle Bankanın Paris merkezinde açılmıış olan he
saplardan mütevellit ihtilâfın tasfiyesine nıütaajlliktir. 

Hükümetimizle Osm/anlı Bankası arasında akdedilmiş bulunan bu Anlaşmanın yerine kaim 
olacağı 1933 Mukavelesi ve mütakaddem anlaşmalar tamamen imtiyaz mukaveleleri mahiyetinde 
idi. 

Filhakika bu mukavelelerle mezkûr Bankaya : 
1. Kanun ve nizamlarımızın taanamiyetini dnlâl eden akdî bir statü ; 
2. Bâzı vergi ve resimlerden muafiyet; 
3. Türkiye'ye muhassas sermaye ile bundan Türk parasına çevrilecek miktarın mukavede ile 

tesbit edilmiş meblâğlara hasrı; 
4. Millî bankaların istifade ettiği menfaatlerden aynen istifade ettirilmesi; 
5. Kanun ve mukavelesine ait kontrolün banka nezdinde bir Hükümet komiseri marife

tiyle yapılması; * . • 
Gibi geniş ve çeşitli imtiyazlar bahşedilmiş bulunmakta idi. 
Bu defa imzalanan mukavele müzakerelerinde ise hareket mebdei bankanın teşekkülüne ait 

(özellikler göz önünde tutulmakla beraber bankaya her hangi bir imtiyaz kabul edilmiyerek mev
zuatımıza tâbi kılınması ollmuştur. ' 

Bu banka, ecnebi sermayesi ile müteşekkil olup hakiki idare organları memleketimiz dışın-
, da olduğu halde merkez ve ikametgâhı memleketimizde bulunmaktadır. Bankanın bu özelliği 4 

ncü madde ile tesbit edilmiş ve bunun tabiî bir neticesi olarak hariçteki kazançlarının Türki
ye'de vergiye tâibî olmaması kabul edilmiştir. 

Bankanın yirite bu özel durumu ve hariçle olan geniş münasebetleri göz önüne alınarak ya
bancı bankalardan alacağı teminat mektupları üzerine Millî Bankalara tatbik edilen hükümler 
dairesinde teminat mektubu verebilmesi 4 ncü maddenin son kısmı ile kabul edilmiştir. 

Evvelce mukavele ile Türk parasına çevrilecek miktarı 3,5 milyon lira olarak tesbit edümiş bu-



kınan sermaye, ilişik mukavelenin tanzim tarihinde mevzuatımıza göre Türk parasına çevrilmiş 
bulunması gereken miktar olan 8 milyon liraya iblâğ edilmiştir. Statüsü icabı banka sermayesi
nin İngiliz lirası ile ifade edildiği göz önüne alınarak memleketimizde yeni şubeler küşadınm 
icabettirebileceği sermaye tezyidinin ingiliz lirası satışı suretiyle, bunun haricinde kalan sebep
lerin gerektirebileceği tezyitlerin ise rapor muameleleriyle karşılanması kabul edilmiştir. 

Bankanın Hazine emrine vereceği karşılıksız cari hesap kredisi 1 250 000 sterlinden 2 000 000 
sterline çıkarılmış ve evvelki mukaveleye nazaran asgari % 4 âzami % 7 olan faiz ingiltere Ban
kası iskonto haddinin % 1 fevkmda olarak tesbit edilmiştir. 

Mukaveleye ek olarak imzalanan mektup Türk memurları sayı ve maaşlarının Türkiye'deki 
merkez ve şubeleri memurlarının umumi yekûnunun gerek sayı gerek maaş bakımından % 80 ni 
nispetine çıkarılmasını ve staj için ecnebi memleketlerine gönderilmelerini derpiş etmektedir. 

Bu mukavele münasebetiyle senelerden beri muallâkta kalmış olan bir mevzuun da hallinde 
mutabık kalındığına yukarda işaret edilmişti. Bu mutabakat lef fen sunulan ayrı bir mektuba der-
cedilmiş ve banka mukavelesiyle eki ve işbu mektup tasdik edilmek kaydiyle bankaca icrası ta
ahhüt olunmuştur. 

Mevzuu % 5 faizli 1914 dış istikrazından ayrılan ceman 6 000 000 Fransız frangının Osman
lı Bankasında kalmış olan bakiyesine taallûk etmektedir, 

Filhakika Osmanlı Hükümeti bu istikraz hâsılından ceman 6 milyon Fransız frangını hariç
te yapacağı tediyeler için ayırmış ve bu meblâğı Paris Osmanlı Bankası nezdinde % 2 faizli bir 
hesaba aldırmıştı. Bu hesaptan mütaakıben yapılan tediyat düşülmek ve faizleri ilâve edilmek 
suretiyle neticede lehimize 2 266 641 franklık bir bakiye kalmıştı. 

Banka bu matlubumuzun cari hesap mahiyetinde olduğunu ileri sürerek mezkûr frankları 
aynen veya muadili Türk paralarım cari kur üzerinden iade etmeyi kabul etmişse de bunun 1914 
de yatırılmış bir para olduğunda, vedia mahiyetinde bulunduğunda, ısrar olunarak altın frank 
değeri üzerinden iadesi istenilmiş ve mesele bu yüzden senelerce muallâkta kalmıştı. Bu defa 
maktu bir şekil olmak üzere bir taraftan mevcudun yani 2 266 641 Fransız frangının aynen Hü
kümetimiz hesabına geçirilmekle beraber ayrıca banka tarafından 331 866,87 liranın Hazineye 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Bunun sureti hesabına gelince; bankanın ödemeyi kabul ettiği miktar 350 000 Türk lirasıdır. 
Fransız mevzuatı Paris ' teki hesapta görülen miktardan fazlasının tediyesine mâni bulunduğun
dan hesap mevcudu kadar Fransız frangı alınmakta bakiye Türk lirası olarak tahsil edilmektedir. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 8.1. 1953 
Esas No. 1/492 

Karar No. 20. . 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümettin, Osmanlı Bankası ille yapılan 
11 Haziran 1952 tarihli (mukavele ile personel 
hakkında ^teati edilen aynı ıtarilhri mektubun ve 
Osmanlı Bankası Paris merkezinide Limanlar 
konsorsiyumu ve Samsun - Sivas lboniso(rsiyomu 
adlı hesaplarda mevcut olup Hükümetimize ia
desi gereken ımebaMğ hakkında 11 Haziran 1952 
tarihli mektupla yapılan anlaşmanın onanma
sına dair kanun teklifi Maliye Bakanlığı ve T. 

C. Merkez Bankası temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzca incelendi. 

Verilen izahata ve gerekçede gösterilen hu
suslara göre gereğini düşünen komisyonumuz : 

1856 'tarihinde Türkiye'de kurulan Osmanlı 
Bankasının 1865 tarihinden itibaren hükümetle
rimizle mütaaddit imtiyaz mukaveleleri akdetti
ğini ve en son 1933 tarihinde akdedilmiş bulu
nan ve halen mer' i oilan mukavelenin bir im<ti-
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yaz mukavelesi olduğunu ve bu mukavele ile 
bankaya kendisini diğer bakanlara nazaran çok 
rüçhanlı bir duruma sokan imtiyazlar bahşedil
miş bulunduğunu nazara alanış ve bu imtiyaz
ların başlıcalarmı aşağıda tesbit etmiştir. 

1. Banka Türk kanunlarına tâbiiyeti ahkâ
mı mukavele mündericatına ve statü hükümleri
ne- tehalüf etmediği takdirde kabul etmiş/tir. 

2. Bankanın Türk parasına çevrilmiş ser
mayesi 3,5, milyon lira olduğu halde banka, Ban
kalar Kanununa muhalif olarak 8 milyon lira 
sermayeli bir bankanın kabul edebileceği miktar
da tasarruf mevduatı kaJbul etmiştir. 

3. 'Sermaye ile mukayyet olmadan şube ku
şat edebilmiştir. Nitekim bugün mevcut 34 şu
besi Bankalar Kanunu gereğince asgari 5 mil
yon lira sermayenin mevcudiyetini icafbettir-
mektedir. 

4. Banka % 5 ihtiyat akçası ve % 5 ileride 
vukuu muhtemel zarar karşılığı ayırmamış. İn
giltere'de ayrılmış ve kullanılması şekli komi
teye terkedilmiş bulunan 250 000 sterlinle ik
tifa edilmiştir. 

6. Bankalar, mevduatın % 20 sini Devlet 
iç istikraz tahvillerine yatırmakla mükellef ol
dukları halde Osmanlı Bankası bu lâzimeyi ye
rine getirmemiş ve Devletten olan plasman bo
noları gibd alacaklarını karşılık olarak 'göster
mek istemiştir. 

6. Bankalar Kanununa muhalif olarak Tür
kiye için bir bilanço tanzim etmemiş ve bütün 
muamelelerini muhtevi bilançoyu ingiltere'de 
neşretmdştir. 

7. Kazanç Vergisi hariç bütün vergi ve re
simlerden muaf tutulmuştur. 

1 1 . V I . 1952 tarihli mukavele ahkâmını eski 
mukavele ile karşılaştıran komisyonumuz: 

Yeni mukavelenin tamamen ayrı bir zihni
yetle hazırlandığını, Osmanlı Bankasının mu
kavele ve eklerinde tesbit edilen hususlar mah
fuz olmak üzere ecnebi memleketlerde teşekkül 
etmiş olup Türkiye'de şube açmak suretiyle fa
aliyette bulunan bankalar gilbi bilcümle Türk 
ımevzuatına tâbi bulunacağını görmüş ve bu mu
kavelede maMuz tutulan hususlar üzerinde has
sasiyetle tevakkuf ederek bu noktaların; 

1. Bankanın merkez ve ikametgâhı İstan
bul 'da bulunduğu halde Türkiye dışındaki şu
belerimin gelirlerinin Kurumlar Vergisi Kanu

nunun 9 ncu maddesine muhalif olarak Türki
ye'de vergiye tâbi bulunmamasıdır, 

2. Ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş 
olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faali
yette bulunan bankaların tâbi olacakları hüküm
lere tâbi bulunan bankanın yalbancı bankalar
dan alacağı teminat mektupları üzerine millî 
bankalara tatbik edilen hükümler dairesinde 
teminat mektupları verebilmesi, 

3. 8 milyon liranın fevkında olarak yeni 
şube veya şubeler küşadı haricinde kalan sebep
lerle getirilmesi kanunen icabeden sermayenin 
Merkez Bankasiyle yapılacak röpor muamelele-
riyle tesis edilmesi, olduğunu tesbit etmiştir. 

1. Bankanın her ne kadar merkez ve ika
metgâhı istanbul'da ise de bunun hakikatta 
Londra ve Paris'te olduğunu ve hariçte 70 şi 
mütecaviz şubesi bulunduğunu ve merkezin 1856 
dan beri bir tarihî gelenek olarak istanbul'da 
bırakıldığını nazarı dtübara alarak bankanın ha
riçteki faaliyetinden dolayı Türkiye'de vergiye 
tâbi tutulmasının doğru olmıyacağını, 

2. Bankanın hakiki merkezinin hariçte bu
lunması ve merkeziyle geniş münasebetleri ol
ması ve dış ticaretimdzdeki nispeten ehemmiyet
li mevkii nazarı itibara alınarak ve senelerden 
beri tatbik edilegelmis bir usul olduğu mülâha-
zasiyle yabancı bankalardan alacağı teminat 
mektupları üzerine vereceği mektupların millî 
bankalara tatbdk edilen usuller dairesinde 2490 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde gösterilen 
limitlere dâhil edilmemesinin kabulünü de ban
kayı millî bankalara nazaran imtiyazlı bir duru
ma sokmadığı mülâ'hazasiyle uygun olduğunu, 

3. Bankanın 3 1 . X I I . 1951 vaziyetine göre 
Bankalar Kanununa tevfikan bulundurması 
i'ca'bedien Sermaye miktarı 8 milyon Üra olup 
bunun tamamen temimi kabul edildikten sonra 
bankanın tamamen kendi ihtiyarında olan şube
ler küşadı sebebiyle sermaye artırıHması gerek
tiği zaman katî satış suretiyle, diğer sebepler
le artması gerektiği takdirde ise röpor suretiyle 
temin edilmesinin kabulü de bankanın özelliği
nin bir neticesi olarak "ı mütalâa edilmiş, röpor 
muamelesinin vadeli satış olduğu ve bankanın, 
kanunun gerektirdiği Türk parasını daima bu
lunduracağı düşünülerek beş milyon sterlin
lik ödenmiş sermayesinin statüsü icabı ingiliz 
lirası olarak ifade edildiği nazarı itibara alına-
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rak kabulünde bir mahzur olmıyacağını müta
lâa etmiştir. 

Bankanın Hazineye temin edeceği karşılık
sız cari hesap kredisi miktarının artırılması ve 
faiz nispetinin de İngiltere bankası iskonto 
haddinin (halen % 4) % 1 fevkmda olarak tes-
bit edilmesi ve Osmanlı Bankasının seneler
den beri süregelen imtiyazlarına bu mukavele 
ile bir nihayet verilmesi ve diğer bankalarla arala
rında fark bırakılmaması yerinde görülmüştür. 

Samsun, Sivas ve limanlar konsorsiyomu ad
lı hesaplarda bulunan paranın iadesi hakkında
ki 11 . VI . 1950 tarihli Anlaşmanın tetkikmda : 

, % 5 faizli 1914 istikrazından ayrılmış ve 
adı geçen hesaplara yatırılmış bulunan 6 milyon 
Frasız frangından bankada kalan bakiye ha
len 2 263 851 Fransız frangı olup Osmanlı Ban
kası bunu cari kur üzerinden ödemekte ısrar 
etmiştir. Bu takdirde ödenecek miktar 10110,18 
liradır. Bu maktupla bankanın 350 000 Türk 
lirası muadilini hesap mevcudu kadar frank 
bakiyesini Türk lirası olarak ödemeyi kabul ey
lediği anlaşılmış ve bu mütalâalarla tasarının 

ve maddelerinin aynen kabulüne karar verilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 

Zonguldak Amasya 
F. Açıksöz H. Koray 

Kocaeli 
E. Alican 

imzada bulunamadı 
Konya 

Ümran Nazif Yiğiter 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
Ş. Uluçay B 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

H. Tathoğlu 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Erzurum 
8. Erdumm 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
H. Anbas 

Yozgad 
'. Nizamoğbı 

Büte» Komisyon* rakoru 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/492 
Karar No : 91 

26 .V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Osmanlı Bankası ile yapılan mukavelenin 
onanması hakkında Maliye Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 16 . XI I . 1952 
tarihli ve 6/3441 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Komisyonu raporu ile bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
Vekâleti temsilcileri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Osmanlı Bankasiyle Hükümetimiz 
arasında 11 . VI . 1952 tarihinde imzalanan 
Mukavele ile teati olunan mektupların tasdikini 
istihdaf etmekte olup Maliye Komisyonunca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den ve Maliye Vekâleti temsilcilerinden alınan 

izahattan anlaşıldığına göre Osmanlı Bankası
nın statüsüne nazaran Bankanın merkez ve 
ikametgâhı istanbul'da bulunmakta ve binne-
tice Kurumlar Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desi gereğince, bankanın hariçte bulunan şube
lerinin kârlarının da Türkiye'de vergiye tâbi tu
tulması icabetmektedir. Bu vaziyet muvacehe
sinde memleketimiz dışıda müesses olduğu yer
lerdeki kârlarının memleketimizde vergiye tâbi 
tutulmamalını temin için Kurumlar Vergisi Ka
nununun mezkûr maddesini tadil eder mahi
yette bir kanunun mevcudiyeti veya Yüksek 
Meclisin tasdikına arzedlen bu mukavelede ol
duğu gibi sarih bir hükmün kabulü lâzımgel-
mektedir. 

Osmanlı Bankasının bu yolda bir hüküm mev-

( S. Seyisi : 216 ) 



eut olmadan idameı faaliyetine imkân olma
dığına göre merkezini harice nakletmek ve hat-
tâ memleketimizdeki teşkilât ve faaliyetini tah
dit etmek mecburiyetinde kalacaktı. Bu hal ise 
yabancı sermayenin memleketimize celbine ça
lışıldığı bir zamanda bu gayretlerle ahenkli bir 
vaziyet teşkil etmiyeceği tabiî idi. 

Bu mülâhazalarla yapılmış olan mukavele, 
Osmanlı Bankasına her hangi bir imtiyaz tanır 
mahiyette olmadığı gibi ıbanlkayı MÜlı (banka
larımıza nazaran farklı !bir duruma da sokma
makta, diğer taraftan mukavelenin devamı 
müddetdnce Bankaf Hazine emrine iki milyon 
sterlinlik bir kredi amade bulundurmayı kabul 
etmekte ve mukaveleye elk olaraîk teati edilen 
mektupla da Türk > memurlarının sayısını ve 
maaşlarını % 80 nispetine iblâğ etmeyi kabul ve 
taahhüt eylemektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmeler
den ve Hükümet mümessillerinden yukarda ya
zılı izahat alındıktan sonra maddelerin görü
şülmesine geçilmiş ve birinci madde Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kalbui edilmiştir. 

1914 istikrazından vakftiyle ihriaz edilmiş bir 
meblâğa taallûk eden tesviye şeklinin bu kanun 
lâyihası ile tasdiki istenilen mukavele ile ilgisi 
bulunmamasına ve esasen bahis mevzuu melba-
liğin Hükümet isteğine uygun olarak tesviyesi 
banka tarafından kabul -edülerek muayyen müd
det içinde tediyesi taahhüt edilmiş olmalına bi

naen 2 nci maddenin metinden çıkarılması 
komisyonumuzca uygun görülmüş ve Hükümet
çe de bu görüşe iştirak edilmiş bulunduğundan 
bahis mevzuu madde tayyedilmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştiıdlmek su
retiyle hazırlanan kanun lâyahası Umumi Heye
tin tasvibine arzedilmek üzene Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis V. Sözcü Kâtip 
Giresun İstanbul Sivas 

M. Şener H. Hüs man H. îmre 
Antalya îstanbuü îzmir 

A. Sanoğlu S. Oram, Sete hakkım mahfuz 
B. Bilgin 

Kırşehir 
R. özdeş 

Kırklareli 
Ş. Baka/y 

îz-mir 
Muhalifim. 
T. Gürerek 

Konya 
R. Birand 
Malatya 

Bazı mülâhazalar dolayısriyle 
muhalifim. 
M. 8. Eti 

Ordu 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

imzada bulunamadı 

R. Aksoy 
Seyhan 

Muhalifim. 
C. Türk 

Samsun 
T. İleri 
Trabzon 

Bâzı noktalara 
muhalifim. 

C. R. Eyüboğhı 

Seyhan 
8. Barı 

Van 
F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavelenin onan
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Osmanlı Bankasiyle 11 Hazi
ran 1952 tarihinde imzalanan mukavele ile bu 
banka personeli hakkında teati edilen aynı tarihli 
mektup onanmıştır. 

MADDE 2. — Osmanlı Bankası Paris Mer
kezinde Limanlar Konsorsiyomu ve Samsun - Si
vas Konsorsiyomu adlı hesaplarda mevcut olup 
Hükümetimize iadesi gereken mebaliğ hakkmda 
ilişik 11 Haziran 1952 tarihli mektupla yapılan 

MADDE 3. — Bu 
yürürlüğe girer. 

kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakamt 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
0. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstünâağ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Y. Üresin 8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. Yvrcalı 

BÜTÇE KOMİSYONUUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavelenin onan
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1, — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETIYLE OSMANLT BANKASI ARASINDA MUKAVELE 

Bir taraftan, 
işbu mukavele metninde «Hükümet» diye anılan Türkiye €umhuriyeti Hükümeti adına hare

ket eden Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 
Diğer taraftan, 
«Banka» diye anılan Osmanlı Bankası Komitesinin 12/13 Mart 1952 tarihli karariyle mezkûr 

müesseseyi yapılacak müzakerelerde temsile salâhiyettar kılınan Türkiye Umum Müdürü Mösyö 
Ph..Garelli, 

Arasında aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 

J Madde — 1. 

işbu mukavele ve eki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdiki mütaakıp yürürlüğe 
girecek ve 1 Mart 1975 tarihine kadar muteber olacaktır. . 

Madde — 2. v 
Bu mukavelenin akdini mütaakıp banka hissedarları umumi heyeti de ortaklık süresini işbu 

mukavele müddetinden az olmamak üzere temdit edecektir. 

Madde — 3. 

Banka, işbu mukavele ve ekinde tesbit edilen hususlar mahfuz olmak üzere, ecnebi memleket
lerde teşekkül etmiş olup Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bil
cümle Türk mevzuatına tâbi olacaktır. 

Madde — 4. ' â 

işbu mukavele yürürlükte bulunduğu müddetçe bankanın merkez ve ikametgâhı istanbul'da 
kalacak, şu kadar ki, Türkiye dışındaki şubelerinin gelirleri Türkiye'de vergiye tâbi bulunmı-
yacak ve banka-Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş yabancı bankalardan alacağı teminat mek
tupları üzerine Millî bankalara tatbik edilen hükümler dairesinde teminat mektupları verebile
cekti*. 

Madde — 5. 

Banka evvelce 3 500 000 liralık kısmı Türk parasına çevrilmiş bulunan sermayesini yürür
lükte bulunan Bankalar Kanununa tevfik etmek üzere bu mukavelenin tasdikini takip eden 30 
gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına katî şekilde ingiliz lirası satmak suretiyle 
8 000 000 Türk lirasına iblâğ edecek ve işbu 8 000 000 lirayı mukavele müddetinin inkızasma 
kadar azaltamıyacaktır. 

Buna mukabil zikri geçen 8 000 000 Türk lirası fevkında olarak: 
a) Mevcut şubelere ilâveten yeni şube veya şubeler küşadı dolayısiyle mevzuatın tesisini ge

rektireceği sermayeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına katî şekilde ingiliz lirası satılmak 
suretiyle, 

b) Yeni şube veya şubeler küşadı dışında kalan bilcümle sebeplerle getirilmesi icabeden 
sermayeler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasiyle yapılacak ingiliz lirası mukabili Türk 
lirası röpor muameleleriyle, • . . . . * . 

Karşılanacaktır. 
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Madde •-*- 6. 

Banka, işbu mukavelenin devamı müddetince Hazine emrine 2 000 000 İngiliz liralık karşılık
sız bir cari hesap kredisi amade bulunduracaktır. Hazinece, istimal edilen meblâğlar üzerin
den, mezkûr meblâğların bankaca tediye olundukları tarihlerden iptidar etmek üzere, hesap olu
nacak zimmet faizi, İngiltere Bankasının iskonto nispetinin i% 1 fevkmda olarak tesbit edilmiştir. 

t§bu kredi Londra, üzerine yapılacak keşidelerle ingiliz lirası olarak 'istimali edilecek ve aynı 
suretle ingiliz lirası olarak tediye edilecektir. 

Hazineye yapılacak olan bu avans bankanın (Türkiye dışındaki şubeleri 'tarafından yapılacak 
ve bu muamelelerde bankanın merkezi mutavassıt olarak hareket edecektir. 

Hesap kesimi faiz ve resühnal dlarak her yılın 31 Ocak ve 31 Temmuz tarihlerinde yapıla
caktır. # 

Madde — 7. 

İşbu Mukavelenin Türkiye Millet Meclisi tarafından tasdikiyle 5 Haziran 1933 tarihli Mu
kavele, ek ve tadilleri mülga olacak ve bunların yerine işbu Mukavele ve eki kaim olacaktır. 

Hükümet işbu Mukaveleyi inkızasında yenilemek niyetinde değilse,^ bankayı inkıza tarihin
den en az iki yıl önce keyfiyetten haberdar edecektir. 

Mukavelenin yenilenmiyeceği ihbarının yapıldığı tarihte avans hesabı kesilir ve Hazine uh-
* desindeki bakiye Maliye Bakanlığınca mezkûr iki senelik müddet zarfında bu bakanlığın ar

zusuna göre defaten veya aylık taksitlerle bankaya ödenir. 
Zikri geçen ihbar yapılmadığı takdirde işbu Mukavelenin müddeti iki tarafın zımni muva

fakatiyle uzamış addolunacak, ancak bu takdirde iki taraftan her biri bundan evvelki fıkrada 
lyazi'lı iki yıllık peşin ihbar müddetini ve varsa avans bakiyesinin tediyatını cereyana başlat
ma/k üzere işbu Mukaveleyi her an feshetmek ihtiyarını muhafaza edecektir. 

İşbu Mukavele Ankara'da 11 Haziran 1962 tarihinde Türkçe ve iki nüsha olarak tanzim ve 
imza olunmuştur. 

' Osmanlı Bankası adına T. C. Hükümeti adına 
1 Osmanlı Bankası Maliye Bakanı 

' " ' " " "Türkiye Umum Müdürü 

OsmanU Bankası 
Türkiye Vmum Müdürlüğü Ankara, 11 .VI . 1952 

Ek No : 1 Posta kutusu No : 1297 

Bay Bakan, 

Bugünkü tarihle imzaladığımız mukaveleye atfen aşağıdaki hususları arzetmekle şeref duyarım. 
1. Bankamız Türk memurlarının sayısını ve maaşlarını Türkiye'deki merkez ve şubeleri me

murlarının umumi yekûnunun sayı ve maaşlarının % 80 i nispetine çıkarmayı ve bu nispeti işbu mu
kavele süresince muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bankanın Türkiye Umum Müdürü ile tâ
yini melhuz muavin bu nispetlere ithal edilmez. 

2. Keza bankamız bankacılık meslekinde ihtisas edinmek üzere staj yapmak için Fransa ve 
ingiltere'deki şubelerine Türk memurları göndermeyi ve bunları iki yıl müddetle mezkûr staj 
yerlerinde bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. Bu memurlar banka tarafından müsabaka ile 
intihap edilecek ve sayıları hiçbir zaman 8 in dununa düşmiyecektir. Bu staj dolayısiyle banka-
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ca stajyerlere tahmil edilebilecek mecburi hizmet en çok 3 yıl olabilir. 

Bunlardan mezkûr müddetin sona ermesinden önce serbestilerini iktisap etmek istiyecek olan
lar bu stajları için ihtiyar edilmiş olan masraftan banka hizmetinde geçen müddetle mütenasip 
miktarı tenzil edildikten sonra kalacak bakiyeyi bankaya tesviye ile mükellef bulunacaklardır. 

Bu münasebetle saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Osmanlı Bankası 
Bay Hasan Polatkan Türkiye Umum Müdürü 

Maliye Bakanı 

(Hükümet teklifinin 2 nci maddesine bağh mektup) 

Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü Ankara 11 .VI. 1952 

Ek No. 2 s 

Bay Bakan, 

Bugünkü tarihle imza edilen mukavele müzakereleri sırasında Paris Merkezimizde, 
«Consortium des Ports» 
«Consortium Samsun - Sivas» 

namları altında mevcut olup Hükümetinize iadesi gereken bakiyelere tatbik edilecek hesap şekli do-
layısiyle Hazine ve Osmanlı Bankası arasında tahaddüs etmiş olan ihtilâfın da müştereken tetkik 
edilmesi ve bir hal şekline raptı istenilmiştir. 

Uzun zamandan beri devam eden bu ihtilâfın sulhen giderilmesi bankamızca da arzu edilmekte 
olduğundan, Hükümetin, işbu frankların hesap şekline mütedair olarak, şimdiye kadar ileri sür
düğü görüşünden katî ve nihai surette feragati mukabilinde ve bugünkü tarihli mukavele ve eki ve 
işbu hal sureti Büyük Millet Meclisince tasdik edilmek kayıt ve şartiyle, zikri geçen tasdiki takibe-
den on beş gün içinde : 

1. Paris Şubemizde mevcut ve yukarda unvanları yazılı iki hesap mevcudunun mecmuunu teş
kil eden 2 266 641 (iki milyon iki yüz altmış altı bin altı yüz kırk bir) Fransız Frangını, Hazine 
lehine Merkez Bankasının Banque de France nezdindeki Tediye Anlaşması hesabına, 

2. Birinci madde gereğince ödenecek meblâğdan başka maktuan 331 866,87 (üç yüz otuz bir bin 
sekiz yüz altmış altı, 87/100) Türk Lirasını Osmanlı Bankası Türkiye Umum Müdürlüğü tarafın
dan Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına, 

ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. 
Şurasını da bilvesile arzederim ki, yukarıda yazılı tediyat için salahiyetli Fransız makamlarından 

izin istihsali gerekirse bu hususu temin tamamen Bankamıza ait olacaktır. 
Saygılarımın kabulünü rica ederim.. 

Osmanlı Bankası 
Bay Hasan Polatkan Türkiye Umum Müdürü 

Maliye Bakanı 
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S. SAYISI t 238 
Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe komisyonları raporları (1 /398) 

T. C. 
Boğbakmhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71 - 2372, 6/1705 
Büyük Millet Meclisi Yükstk Bakanlığına 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
26 . V . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

1935 yılında kurulmuş olan Amortisman Sandığının 2794, 3136, 3322 ve 5119 sayılı kanunlar
la tasrih edilen başlıca vazifeleri, devlet borçlarına alt tahvil ve bonoların piyasasını tanzim et
mek ve bu borçları azaltmak veya ortadan kaldırmak olduğu malumdur. Vazifelerinin mahi
yeti itibariyle Maliye Bakanlığına bağlanması uygun görülen bu Sandık biri Maliye Bakanlığın
dan ikisi merkez baıııkasından olmak üzere üç kişilik bir yönetim kurulu .tarafından idare olunu
yor ve büro hizmetleri de Merkez Bankası memurları tarafınıdam ifa olunuyordu. 

35 526 517 lirası ödenmiş olan sermayesinden başka zaman aşımına uğrıyan kupon ve tahvil 
bedelleri gibi mütevazı imkânları ile mahdut bir sahada ikailân hizmetleri, fiiliyatta Maliye Ba
kanlığı tarafından tahakkuk ettirilen bâzı raşa mukavelelerinin uyguLaranasından ve Millî Sa
vunmanın olağanüstü masrafları için kabul edilen üç tertip tasarruf bonolarının ihracından iba
ret kalmıştır. 

Böylece şimdiye kadar daha ziyade nazari bir hüviyet taşımış olan Sandığı, gereği gibi faa
liyete getirmek ve uzun tatbikat yılları ile taayyün eden ihtiyaçlarını kaarşıdamak üzere, ana pren
siplerini muhafaza etmekle beraber tamamlayıcı im'kân ve salâhiyetlerle teçhiz etmek lüzumlu ve 
faydalı görülmüş ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bu tasarı ile Sandığın eöki görevlerinde yapılan genişleme, devlet borçlarının .azaltılması ve 
itfasına zamimeten kendisine bunları tevhit, tahvil ve tahkim vazifelerinin veriteeisi suretiyledir. 

Diğer taraftan sandığın devlet tahvilât piyasasının nâzımı olduğu ve kendisine bu defa 
tahvil ihraç, yetkisinin de verildiği göz önüne alınarak, kanunlarında ta lMl ihraç salâhiyeti mev
cut olan idare ve teşekküllerin malî piyasaya tevcih edecekleri gelişi güzel taleplerin menfi ne
ticelerini önlemek maksadiyle bunların istikraz salâhiyetlerini kullanmaları Sandığın mütalâasına ve 
Maliye Bakanlığının muvafakatine tâ*bi tutulmuştu*. 

Sandığa verilen diğer bir mühim vazife de tasarının 3 ncü maddesinde sayılan idare ve teşek
küllerin uzun vadeli yatırımlarına karz suretiyle yardım etmektir. Tasarı, bu bakımdan Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunan «1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» ile ahenkli bulunmak-
tadiî. 



Filhakika mezkûr tasafı ile bir taraftan yukarda mevzuubahis idare ve teşekküllerin kısa va
deli işletme kredisi ihtiyaçlarının karşılanması temin edilirken diğer taraftan bunlardan en mü
himlerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına bu tasarı ile cevap verilmeye çalışılmıştır. 

Sandığın kaynaklarına gelince; Amortisman Sandığının ödenmiş sermayesinin 35 milyon lira
ya baliğ olduğuna ve bu membaa zaman aşımına uğrıyan tahvil ve kupon bedelleri gibi cüzi meb
lâğların da katılmakta bulunduğuna yukarda işaret edilmiştir. Bu defa sunulan tasarı ile bu im
kânlara bâzı yeni membalar da ilâve olunmuş ve ayrıca itibari sermayesinin iki misline kadar tahvil 
ihraç yetkisi verilmek ve bakanların munzam karşılıkları Merkez Bankasınca Sandığa devrolunmak 
suretiyle imkânları geniş ölçüde artırılmıştır. 

Sandığın faaliyet ve organlarına gelince; yukarda arzedildiği veçhile teşekkülün idare meclisi, 
ikisi Merkez Bankasından biri de Maliye Bakanlığından olmak üzere üç kişiden terekküp ediyordu. 
Bu defa yapılan değişiklik ile Maliye mümessilleri ikiye çıkarılmakta, Merkez Bankası yalnız Umum 
Müdürü ile temsil olunmakta ve Sandıktan kredi alma imkânına malik bulunan idare ve teşekkül
lerin idare meclisine iştiraki temin edilmektedir. Eski kanunla kabul edilen murakabe şekli ise ay
nen muhafaza edilmiştir. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 19 . VI . İM2 

Esas No, î/398 
Karar No. 76 

Yüksek Başkanlık > 

Amortismaa ve Kredi Sandığı kanunu tasa
rısı, Hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası temsilcileri huzuriyle incelenip görü
şüldü. 

1935 yılında kurulan Amortisman Sandığına 
Devlet bonolariyle tahvillerinin piyasasını tan
zim etmek, bu borçları azaltmak veya ortadan 
kaldırmak hususunda muhtelif kanunlarla veri
len vazifeler, Sandık teşkilâtının kifayetsizliği 
ve kaynaklarının mahdudiyeti yüzünden lâyı-
kiyle ifa edilemediğinden Sandıktan beklenilen 
gayenin bihakkin tahakkuk ettirilebilmesi için 
kendisine şimdiye kadar muhtelif kanunlarla 
verilen vazifelerin tavzihi ve uzun tatbikat,yil-
larmiTi ortaya koyduğu ihtiyaçları karşılamak 
üzere fonksiyonlarının genişletilmesi Komisyon
ca da lüzumlu ve zaruri görülmektedir. Bu iti-
birla Sandığın, Devlet borçları mevzuunda, 
bunları tevhit, tahvil ve tahkim salâhiyetine de 
malik bulunmasını teminen tasarıda yer alan 
hükümler muvafık olduğu gibi tahvil piyasasın
da nâzım rolünü daha iyi ifa etmesi bakımından 
bâzı salâhiyetlere ve bu meyanda tahvil ihraç 
yetkisine de malik bulunması faydalı görülmüş

tür. Diğer taraftan Bankalar kanunu gereğince 
bankaların ayırmak mecburiyetinde bulunduk
ları munzam karşılıkların Sandıkça idaresi 
halinde imkânları genişi iveceğinden Devlet ik
tisadi Teşekküllerinden mühim bir kısmının 
uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının bu kay
naklardan karşılanması hususunda tasarıda yer 
alan hükümler isabetlidir. 

Bütün bu hususları göz önünde bulunduran 
Komisyonumuz tasarının esasından kabuliyle 
maddelere geçilmesine ittifakla karar verilmiş
tir. 

Başhk, «Amortisman ve Kredi Sandığı hak
kında Kanun Tasarısı » şeklinde değiştirilmiş
tir. «Kuruluş ve görev », «Kuruluş ve vazife » 
şekline konulmuştur. 

Birinci maddeye vuzuh vermek üzere 3. fık
rada «Sandığa ilişkin», «Sandığa ait» şeklinde 
düzeltilmiş ve son fıkrada sayılan fiillerin bun
ların vahametlerine göre bir sıra takip etmesi 
uygun görülerek fıkraya şu şekil verilmiştir : 

«Bunları ihtilas edenler, zimmete geçiren
ler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal 
edenler veya çalanlar Devlet malları ve paraları 
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hakkında işlenen bu gibi suçlar için uygulanan 
cezalara çarptırılırlara 

(Maddede Sandığm ticari usullerle idare olu
nacağı tasrih edildikten sonra Sandığa ait mal
ların Devlet malı olduğu hakkında yer alan 
hükmün bu müessesenin mallarının icabında 
haczedilip edilemiyeceği hususunda tereddüdü 
mucip olabileceği mülâhaza edilmişse de Sandık 
mallannm Devlet malı olduğu kabul edilince 
bunun neticesi olarak Devlet mallarının tâbi ol
duğu bilcümle hükümlerin bu mallar hakkında 
da tatbik olunması gerekeceğinden komisyon 
Devlet mallarının haciz edilememesi hakkındaki 
îcra, îflâs Kanunu hükmünün Sandık malları 
hakkında da cari bulunduğu neticesine varmış 
ve bu hususu teminen tasarıya hüküm ilâvesine 
lüzum görmemiştir. ( 

İMadde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
İkinci maddede Sandığın vazifeleri «aşağıda 

gösterilmiştir» ibairesi kaldırılarak «Sandığın 
vazifeleri şunlardııl» şeklinde tadil edilmiş \ e 
(a) fıkrası «Öîvletin iç ve dış borçlarına ait tah
villerim ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu 
borçlan tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli şart
larla itfa için gereken muameleleri yapmak» şek
line konulmuştur, (b) fıkrasında bâzı küçük ta
diller yapılmıştır. 

tkîrici maddenin (c) fıkrasında yer alan ten-
miye kelimesinin Sandığa, kaynaklarının gayri
menkul iktisabında kullanılması imkânını da ve
rebileceği düşünüldüğünden Sandığın gayrimen
kul mubayaa etmek veya inşaata girişmek sure 
tiyle elindeki paralan bağlamasına mâna olmak 
maksadiyle mezkûr fıkraya, Sandıktan kredi 
alan idare ve teşekküllere şâmil olmamak üzere 
«gayrimenkul iktisabı dışında» ibaresinin ithali 
uygun görülmüştür. 

Madde bu şekliyle reye konularak kabul edil
miştir. 

3 ncü maddenin birinci fıkrası, «Sandıktan 
kredi istiyebilecek idare ve teşekküller aşağıda 
yazılıdır» şeklinde tadil edilmiş ve madde bu ta
dille kabul edilmiştir. 

Bundan sonra «Sandığın sermayesi» baslığı 
aynen kabul edilmiş ve dördüncü maddeye geçil 
mistir. 

Sandık sermayesinin eskiden 150 milyon ol 
duğu nazan dikkate alınarak vazifeleri genişle-
tilirken sermayesinin 100 milyon olarak tesbiti,. 
tenkis mahiyetinde görüleceğinden 5119 sayılı 

Kanunda olduğu gibi 150 milyona çıkarılması 
muvafık görülmüştür. 

(B) fıkrasında yer alan «Bütçe gelir fazlar 
lan» nın kesînhesap kanunile tahakkuk edecek 
hakiki bütçe fazlalannı ifade ettiği malûm bu
lunmakla maksadı teminen fıkranın tadiline lü
zum görülmemiş yalnız (F) fıkrasındaki «Bilâ-
vâris» tâbirinin «vâris bırakmadan» şeklinde ve 
Medeni Kanundaki ifadeye uygun olarak değiş
tirilmesi suretiyle madde kabul edilmiştir. 

«Sandığın çıkaracağı tahviller» başlığı «çıka 
rılacak tahviller» şeklinde tadil edilmiştir. 

5 inci maddenin sonuna «Sandık bu tahviller 
mukabilinde Merkez Bankasından avans alamaz» 
fıkrası ilâve edilmiştir. MJakasat enfilâsyonu ön
lemektir. Madde bu ilâve ile kabul edilmiştir 

6 ncı maddenin birinci fıkrasında «Maliye 
Bakanlığının tasvibi» yerine «Teklifi» denilmek 
suretiyle fıkraya vuzuh verilmiştir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki «idare, 
teşekküller», «idare ve teşekküller» şeklinde 
düzeltilmiştir. 

Madde bu cüzi tadillerle kabul edilmiştir. 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
«Sandığa veya Sandık tahvillerine yatırıla

cak paralar» başlığı aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «sene-

dat cüzdanı» tâbirinin kısa vadeli senetler cüz
danı mânasında anlaşılabileceği düşünülerek 
«senedat» kelimesinin kaldınlmasınınâ uygun 
bulunacağı neticesine varılmış ve fıkıŞnın so
nunda «istikraz tahvilleri yerine» denilmiyerek 
«istikraz tahvilleri gibi» denilmesi uygun görül
müştür. Onuncu madde bu cüzi tacillerle kabul 
edilmiştir. 

11 nci maddenin ikinci fıkrasının* son cüm
lesi tadil edilerek «satın almak mecburiyetin
dedir» yerine «satın alır» denilmiş ve bunun 
âmir bir hüküm olduğu nazarı dikkate alınarak 
buna takaddüm eden «derhal» kelimesi kaldı
rılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
«Sandığın ikraz muameleleri» başlığı «ikraz 

muameleleri» şekline konulmuştur. 
13 ncü maddenin sonuna enfilâsyonu önle

mek maksadiyle şu fıkra eklenmiştir : 
«Bu suretle Sandığın eline geçen tahviller 

mukabilinde Sandık Merkez Bankasından avans 
alamaz. 
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Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
«Sandığın teşkilâtı» başlığı «Teşkilât» şek

linde tadil edilmiştir. 
15, 16 ve 17 nei maddeler aynen kabul edil

miştir. 
"18 nei madde. Sandık memurlarının aynı za

manda 5434 sayılı Kanun hükümlerine tâbi ol
masını temin edecek şekilde tadil edilmiştir. 

19 ncıı madde aynen kabul edilmiştir. 
20 nei madde, Sayıştay Başkaniyle üyeleri

nin asli vazifelerinin Sandığın hesaplarını tet
kik etmesine müsait bulunmadığı nazarı itiba
ra alınarak bir Başmıırakıpça rapor hazırlan
dıktan sonra bunların neticeler üzerinde tet-
kikat yapmalarını sağlamak maksadiyle ve alâ
kalılara bu munzam görevlerinden ötürü ayrı
ca ücret verilmesini teminen şu şekilde tadil 
edilmiştir. 

«Amortisman ve Kredi Sandığının hesap ne
ticeleri heı- sene Sayıştay Birinci Başkanının 
seçeceği bir Başmurakıp tarafından hazırlana
cak rapor üzerine Sayıştay Birinci Başkanı ile 
Daire Başkanlarından en kıdemli bir üye tara
fından müştereken tetkik olunarak karara bağ
lanır. Bunlara verilecek yıllık ücret Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur». 

21 nei madde, «Yıllık kârından» yerine «Yıl
lık safi kârından» şeklinde tadil edilmiştir. 

22, 23, 24 ve 25 nei maddeler aynen kabul 
edilmiştir? 

Sandığın idare etmekle mükellef tutulduğu 
munzam karşılıkların, mevduatın çekilmesi halin
de süratle iadesini temin etmek ve icabında tah
vil piyasasının tanziminde kullanılmak üzere 

Sandığa Maliyece avans verilmesinde fayda gö
rüldüğünden 26 ncı madde olarak tasarıya aşağı
daki madde ilâve edilmiştir: 

«Devlet tahvillerinin ve bonolarının piyasa
sını tanzim etmek ve 9 ncu maddeye göre yatırı
lan paraların iadesinde kullanılmak üzere Maliye 
Bakanlığı lüzumu halinde ve ihtiyaç nispetinde 
Sandığa kısa vadeli avans vermeye yetkilidir. 

26 ncı madde, 27 nei madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

28, 29 ve '30 ucu maddeler teselsül zarure
tiyle numaraları değiştirilerek aynen kabul edil
miştir. Bundan sonra tasarının heyeti umumiyesi 
reye konulmuş ve Sandığın bu yeni hüviyetiyle 
malî ve iktisadi bakımdan iktisap edeceği ehem
miyet ve memlekette kalkınma faaliyetine hız ve
rilmesindeki zaruret dolayısiyle öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi teklifiyle ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı B. R. Sözcüsü 
Rize Siird 

1. Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 
Urfa Amasya Hatay 

N. Açanal H. Koray C. S. Siren 
Mardin Niğde 

A. Kalav H. Aribaş 
İmzada bulunamadı 

Samsun Seyran Seyhan 
Ş. Uluçay Z. Akçalı R. Güçlü 

Zonguldak Zonguldak 
F. Açıksöz R. Sivi§oğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/398 
Karar No. 96 

Yüksek Reisliğe 

»S . VI. 1953 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 6/1705 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Komisyonu raporiyle bir

likte komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
Vekâleti temsilcileri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Devlet tahvilâtı piyasaları hemen hiçbir mem
lekette serbest bırakılmış olmadığı gibi bâzı 

( S. Sayısı : 238 ) 



memleketlerde bu piyasaların spekülatif tesir
lerden ve geçici teımevvüçlerden korunması mak-
sadiyle ve Devlet itibarının muhafazasının ar-
zettiği ehemmiyet bakımından bu vazifeyi ifa et
mek üzere kuvvetli kaynaklara malik muhtar 
malî müesseseler de teşkil edilmiştir. 

Kanun lâyihası; memleketimizde de bu mak
satla 1935 yılında Maliye Vekâletine bağlı olarak 
kurulan Amortisman Sandığının, mevcut imkân
larının mahdut olmasından bugünkü ihtiyaçlara 
cevap verememesi hasebiyle eski metinlerdeki 
ana prensiplerin aynen muhafaza edilmekle be
raber diğer taraftan yabancı memleketlerdeki 
emsallerinden de faydalanılarak imkân ve salâ
hiyetlerinin genişletilmesi ve bu suretle yeni baş
tan teşkilâtlandırılması maksadını istihdaf et
mektedir. 

Lâyiha üzerinde komisyonumuzda cereyan 
eden müzakerelerden ve Maliye temsilcilerinden 
gerekli izahat alındıktan sonra maddelerin görü
şülmesine geçilerek Maliye 'Komisyonunun hazır
ladığı metin müzakereye esas tutulmuş, ve San
dığın kuruluşuna ait birinci ve ikinci maddeler 
şekle mütaallik bâzı tadillerle kabul edilmiştir. 

üçüncü madde; Sandıktan kredi talep edebi 
lecek Devlet idare, müessese ve teşekküllerinin 
isimlerinin metinde tesbit edilmiş olması âtiye?; 
âmme hizmeti ifa etmek üzere teşekkül edecek 
Devlet idare, müessese ve teşekkülleriyle, un
vanları değiştirilecek olanların faydalanmala
rını imkânsız kılacağı nazarı dikkate alınmak 
Amortisman ve Kredi Sandığından, sanayi, ma
den, ulaştırma, enerji ve su işleriyle uğraşan 
veya bu gibi işlerin finansmanına yardım et
mekle vazifeli bulunan Devlet idare, müessese 
ve teşekküllerinin kredi istiyebilmelerini temin 
edici şekilde komisyonumuzca yeniden hazırlan
mıştır. Metinde tesbit edilen hususlar kredi 
alabilecek müesseselerin hüviyetlerinin tesbi-
tine mütedair olup bu müesseselerin alacakları 
veya temin edecekleri kredilerin kullanılması 
hususunda tahdidi bir mahiyeti haiz bulunmak
tadır. 

Üçüncü madde gereğince kredi talep edebile
cek idare, müessese ve teşekküllerin finansman 
ihtiyaçlarını karşılıyaccak olan Sandığın, bu 
bakımdan is ve faaliyetine daha geniş imkânlar 
sağlıyacak bir itibari sermayeye sahip olması 
zaruri görülmüş ve 5 nci madde ile itibari 
sermayesinin iki misli nispetinde istikraz tah-

( S . S*yı 

vili çıkarmak salâhiyetinin de aynı maksatla 
tevsiini temin için ve aynı zamanda yeni kuru
lacak sandığa, sermaye teşkili için nispeten ge
niş kaynaklar temin ve tahsis edilmiş olması 
da nazarı dikkate alınarak itibari sermayenin 
(250) milyon lira tesbiti ve fıkralarında da ge
rekli bâzı ilâve ve tadiller yapılmak suretiyle 
dördüncü madde komisyonumuzca yeniden ha
zırlanmıştır. 

5 nci maddeye Maliye Komisyonunca eklenen 
ikinci fıkra tatbikatta esaslı bir fayda temin 
edemiyeceği gibi Merkez Bankasının tahvil üze
rine avans muamelesinin sureti ifası hakkında 
ki prensip ve hükümlerin umumi mahiyette ol
mak üzere Merkez Bankası Kanununda mütalâa 
ve derpiş edilmesi daha isabetli olacağı müta-
lâasiyle kaldırılmıştır. 

6 nci madde, komisyonumuzca yeniden ha
zırlanan 3 ncü maddedeki esasa göre tadil, edil
mek ve metinde yazılı bâzı kelimeler değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

7 ve 8 nci maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen, 9 nen maddeye bir kelime ilâve
siyle, 10 ncu madde sadece Ticaret Kanunu
na atıf yapılmak suretiyle metinden mezkûr 
kanunun madde numarası çıkarılarak ve 11 
nci madde ise Maliye Komisyonunun teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddenin diğer kanunlara ait olarak 
teklif edilen hükümlerinin o kanunlarda tadi
lât teklifi suretiyle temini muvafık görüldü
ğünden madde komisyonumuzca yeniden ha
zırlanmıştır. 13 ncü maddenin Maliye Komis
yonunca ilâve olunan son fıkrası 5 nci madde 
hakkındaki serdolunan mütalâaya göre tayye
dilmek suretiyle ve 14 ncü madde ise Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

ıSandı^ın teşkilâtına mütedair olan 15, İG, 
17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri bâzı tadillerle 
kabul edilmiştir. 

21 nci madde; sandığın yıllık kârından ay
rılacak % 15 ihtiyat akçesinin, itibari serma
yenin % 50 sine baliğ oluncaya kadar devamı
nı temin maksadiyle gerekli kayıt ilâve edil
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

22 ve 33 neü maddeler kelime değişiklikleri 
ile ve 34: ncü maddeye kabul olunan 3 neü 
maddeye mütenazır hüküm ilâvesiyle ve 25 nci 
mackk Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 
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Maliye Komisyonunun 26 nci maddesi, ke

lime değişikliği ile, Hükümetin 26 ve 27 nci 
maddeleri 27 ve 28 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

(Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek 
suretiyle hazırlanan kanun lâyihası Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Bursa Giresun 

K. Yılmaz M. Şener 
Kâtifp 
Sivas 

26 meı maddeye) muhalifim 
fl. İmre 

Diyaırbakıır 
Y. Azizuğlu 

Sözcü 
istanbul 

//. Hüsman 

Anıta.lya 
il. Hanoğlu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Elâznğ 
Ö. F. Sanaç 

Brzinıoan 
N. Pdkoan 

İmzada bulunamadı! 
tstanibuil listamıbul 
S. Oran F. Sayımer 

Kastamonu Konya 
H. Türe R. Bir and 

İMaılıatya 
M. ,S. Eti 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

Bâzı hususta muhalifim 
R. Aksoy 

ttiıird Trabzon 
B. Erden Bâzı noktalardan muhali if im 

C. R. Eyüboğlu 
Trabzon 

16 ııcı maddenin son fııkrasunta nruthaıMkn 
S. F. Kalaycıoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
T. Gür erk 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Maırdıin 
R. Erten 

Imzıada bullumamadı 
Seyhan 
S. Barı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amortisman ve Kredi Sandığı 

Kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak ve 
muamelelerinde bu kanunla hususi hukuk hü
kümlerine tâbi bulunmak üzere Maliye Bakanlı
ğına bağlı bir Amortisman ve Kredi Sandığı 
kurulmuştur. 

Sandık, ticari usullerle idare olunur. Mua
melelerinde Artırma, Eksiltme ve İhale ve Genel 
Muhasebe kanunlarına tâbi değildir. 

Sandığa ilişkin mallar Devlet inalıdır. Bun
ları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçiren
ler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal 
edenler, Devlet malları ve paraları hakkında 
işlenen bu gibi suçlara uygulanan cezalara çarp
tırılır. 

MADDE 2. — Sandığın vazifeleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Devletin iç ve dış borçlarına ilişkin 
tahvil ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu 
borçları elverişli şartlarla azaltmak, tevhit, tah
vil, tahkim veya itfa için gereken müdahale 
ve işlemleri yapmak, 

. MALÎYE KOMİSYONUNUN DKĞlŞTÎRlŞÎ 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında kanun 
tasarısı 

Kuruluş ve vazife 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak ve 
muamelelerinde hususi hukuk hükümlerine tâbi 
bulunmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı bir 
Amortisman ve Kredi Sandığı kurulmuştur. 

Sandık ticari usullerle idare olunur. Mua
melelerinde Artırma, Eksiltme ve ihale ve Ge
nel Muhasebe kanunlarına tâbi değildir. 

Sandığa ait mallar Devlet malıdır. Bunları 
ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her n% 
sur elle olursa olsun suiistimal edenler veya ça
lanlar Devlet malları ve paraları hakkında işle
nen bu gibi suçlar için uygulanan cezalara çarp
tırılırlar. 

MADDE 2. — Sandığın vazifeleri şunlardır: 
a) Devletin iç ve dış borçlarına ait tahvil

lerin ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu 
borçları tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli 
şartlarla itfa için gereken muameleleri yapmak; 

b) Üçüncü maddede yazılı idare ve te
şekküllerin uzun vadeli yatırımlarının finana-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ I 

Amortisman ve Kredi Sandtği hakkında kanun 
lâyihası 

Kuruluş ve vazife 

MADDE 1. — Hükmi şahsiyeti haiz olmak 
ve muamelelerinde hususi hukuk hükümlerine 
tâbi bulunmak üzere Maliye Vekâletine bağb 
bir Amortisman ve Kredi Sandığı kurulmuştur. 

Sandık ticari usullerle idare olunur. Mua
melelerinde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve I 
İhale Kanunu ile 1150 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa tâbi değildir. 

Sandığa ait mallar Devlet malıdır, bunları 
ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her 
ne suretle olursa olsun suiistimal edenler veya 
çalanlar Devlet malları ve paraları hakkında 
işlenen bu gibi suçlar için uygulanan cezalara 
çarptırılırlar. 

MADDE 2. — Sandığın vazifeleri şunlardır: 
a) Devletin iç ve dış borçlarına ait tahvil- I 

lerin ve bonoların piyasasını düzenlemek, bu 
borçları tevhit, tahvil, tahkim veya elverişli 
şartlarla itfa için gereken muameleleri yapmak; 

b) Üçüncü madde gereğince kredi talep 
edebilecek Devlet idare, müessese ve teşekkül- | 
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b) Bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı 
idare ve teşekküllerin uzun vadeli yatırımlarının 
finansmanlarına, idare meclisinin kararı, Maliye 
Bakanlığının tasvibi ve Bakanlar Kurulunun 
tasdiki ile Sandığın malî imkânları nispetinde 
ve karz suretiyle yardım etmek, 

e) Bu kanun gereğince kendisine verilen 
kaynakları idare ve tenmiye etmek. 

MADDE 3. — Sandıktan kredi talep edebile
cek idare ve teşekküller aşağıda gösterilmiştir : 

1. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü, 

2. Tekel Genel Müdürlüğü, 
3. P. T. T. Genel Müdürlüğü, 
4. îller Bankası, 
5. Sümerbank, 
6. Etibank, 
7. Makine ve Kimya Endüstrsi. 

Sandığın sermayesi 

MADDE 4. — Sandığın itibari sermayesi 100 
milyon liradır. 

Bu sermayenin karşılığı şunlardır : 
A) Bu kanunla ilga edilen Amortisman San

dığından devralınacak sermaye, 
B) Bütçe gelir fazlaları, 
C) Devlet ve Sandık tahvillerinden zaman 

aşımına uğrıyanlarm kupon, ikramiye ve amor
tisman karşılıkları, 

Ç) 2999 sayılı Bankalar Kanununun 41 no i 
maddesi gereğince Devlete intikal edecek para
larla ayınlar, 

D) 2308 sayılı Kanun gereğince zaman aşı
mına uğrıyarak Devlete intikal eden faiz, temet
tü ve ikramiyelerle ortaklıklara ilişkin hisse se
netleri ve tahviller, 

E) Sandığın yıllık safi kârından ihtiyat ak
çası ve Sandık memur ve müstahdemlerine veri
lecek ikramiyeler çıktıktan sonra kalan meblâğ
lar, 

F) Bilâvâris vefiat edenlerden Hazineye in
tikal edecek menkul mallar ve kıymetler. 

8 — 
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inanına idare Meclisinin kararı, Maliye Bakanlı-
I ğınm tasvibi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile 

Sandığın malî imkânları nispetinde karz sure
tiyle yardım etmek; 

c) Bu kanun gereğince kendisine verilen 
kaynaklan idare ve gayrimenkul iktisabı dışın
da tenmiye etmek; 

MADDE 3. — Sandıktan kredi istiyebilecek 
idare ve teşekküller aşağıda yazılıdır : 

1. Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü, 

2. Tekel Genel Müdürlüğü, 
3. P. T. T. Genel Müdürlüğü, 
4. İller Bankası, 
5. Sümerbank, ^ 
(5. Etibank, 
7. Makine ve Kimya Endüstrisi. 

Sandığın sermayesi 

MADDE 4. — Sandığın itibari sermayesi 
150 milyon liradır. Bu sermayenin karşılığı 
şunlardır : 

A) Bu kanunla ilga edilen Amortisman 
Sandığından devralınacak sermaye, 

B) Bütçe gelir fazlaları, 
C) Devlet ve Sandık tahvillerinden zaman 

aşımına uğrıyanlarm kupon, ikramiye ve amor
tisman karşılıkları, 

Ç) 2999 sayılı Bankalar Kanununun 41 nci 
maddesi gereğince Devlete intikal edecek para
larla ayınlar, 

D) 2308 sayılı Kanun ereğince zaman aşı
mına uğrıyarak Devlete intikal eden faiz, te
mettü ve ikramiyelerle ortaklıklara ilişkin his
se senetleri ve tahviller, 

E) Sandığın yıllık safi kârından ihtiyat 
akçesi ve Sandık memur ve müstahdemlerine 
verilecek ikramiyeler çıktıktan sonra kalan 
meblâğlar, 

F) Vâris bırakmadan vefat edenlerden Ha
zineye intikal edecek menkul mallar ve kıy
metler. 
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lerin uzun vadeli yatırımlarının fjnansma-
nına idare komitesinin kararı, Maliye Vekâ- İ 
letinin tasvibi ve îcra Vekilleri Heyetinin tas
diki ile Sandığın malî imkânları nispetinde 
karz suretiyle yardım etmek; 

e) Bu kanun gereğince kendisine tahsis 
edilen kaynaklardan elde edeceği para ve diğer 
kıymetleri idare ve gayrimenkul iktisabı dışın
da tenmiye etmek; 

MADDE 3. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğından, Sanayi, mâden, ulaştırma, enerji ve su 
işleriyle uğraşan veya bu gibi işlerin finans
manına yardım etmekle vazifeli bulunan Dev
let idare, müessese ve teşekküllerinden icra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunanlar kre
di talep edebilirler. 

Sandığın sermayesi 

MADDE 4. — Sandığın itibari sermayesi 
(250) milyon lira olup bu miktar aşağıda yazılı 
kısımlardan teşekkül eder : 

A) Bu kanunla ilga edilen Amortisman San 
dığmdan devralınacak sermaye, 

B)« Bütçe fazlaları, 
C) Devlet ve Sandık tahvillerinden zaman 

aşımına uğrıyanlarm kupon, faiz, ikramiye ve 
amortisman karşılıkları, 

Ç) 2999 sayılı Bankalar Kanununun 41 ne i 
maddesi gereğince Devlete intikal edecek para
larla aymlar, 

D) 2308 sayılı Kanun gereğince zaman ası
mına uğrıyarak Devlete intikal eden faiz, temettıi 
ve ikramiyelerle ortaklıklara ilişkin hisse senet
leri ve tahvil bedelleri, 

E) Sandığın yıllık safi kârından ihtiyat 
akçesi ve Sandık memur ve müstahdemlerine ve
rilecek ikramiyeler çıktıktan sonra kalan meblâğ
lar, 

F) Vâris bırakmadan vefat edenlerden Ha
zineye intikal edecek menkul mallar ve kıymetler, 
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Scmdığm çıkaracağı tahviller 

MADDE 5. — Sandık uzun vadeli istikraz 
tahvili çıkarmaya yetkilidir. Bu suretle çıkarı
lacak tahvillerin itibari resülmâli Sandığın iti
bari sermayesinin iki nıislind tecavüz edemez. 

MADDE 6. — Sandık tarafından çıkarıla
cak istikraz tahvillerinden her tertibin itibari 
resülmâli, itfa müddeti, dhraç fiyatı ve faiz 
nispeti Maliye Bakanlığının, tasvibi ve Bakan
lar Kurulu karariyle, diğer şartları, Maliye 
Bakanlığının muvafakatiyle, Sandık tarafın
dan (tesbit olunur. 

Bu tanvillerin ihracına mütaallik her türlü 
Alanlar, muvakkat ve ka)tî tahviller ve bunla
rın kuponlariyle tediyelerine mütaallik evraik 
ve- senetler, faiz, ikramiye ve itfa bedelleri ve 
diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına 
kadar vergi, resim ve kotasyon ücretleri bakı
mından bu ihraca takaddüm eden en son Dev
let îç İstikraz tahvillerinin tâbi olduğu hü
kümlere tâbidir. 

Bu tahviller 3 ncü maddede yazılı idare, te
şekküllerle genel ve katma bütçe ile idare edi
len daire ve kurumlar ve il özel idareleri ve 
belediyelerce yapılacak artınına, eksiltme ve 
«özüleşmeierde itibari kıymetleri üzerinden te
minat olarak kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği 
takdirde karar* tarihinden önce bu tahvillere 
isabet eden ikramiyelerin ve vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ve 
ancak ikramiye meyanında tahvilin itfa bedeli 
varsa yalnız o miktar, tahvili teminat olarak 
alanlara ait olur. 

MADDE 7. — Tahvillerin itfası, başabaşdan 
aşağı fiyatlarla satıldıkları müddetçe borsadan 
satınalma yoliyle, başabaşı bulmuş veya asmış 
bulundukları takdirde kur ' a çekmek suretiyle 
yapılır. 

MADDE 8. — Bu tahvillerin kupon ve ik
ramiye bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarih
ten itibaren beş yıl ve itfa bedelleri, tedi-

( S , Say 
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Çıkarılacak tahviller 

MADDE 5. — Sandık uzun vadeli istikraz 
tahvili çıkarmaya yetkilidir. Bu suretle çıkarı
lacak tahvillerin itibari resülmâli Sandığın iti
bari sermayesinin iki mislini tecavüz edemez. 

Sandık bu tahviller mukabilinde Merkez 
Bankasından avans alamaz. 

MADDE 6. — Sandık tarafından çıkarılacak 
istikraz tahvillerinden her tertibin itibari resül
mâli, itfa müddeti, ihraç fiyatı ve faiz nispeti 
Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
karariyle, diğer şartları, Maliye Bakanlığının 
muvafakatiyle, Sandık tarafmdan tesbit olunur. 

Bu tahvillerin ihracına müteallik her türlü 
ilânlar, muvakkat ve katı tahviller ve bunların 
kuponlariyle tediyelerine mütaallik evrak ve se
netler, faiz, ikramiye ve itfa bedelleri ve diğer 
muameleler i tikrazm tamamen itfasına kadar 
vergi, resim ve kotasyon ücretleri bakımından 
bu ihraca tekaddüm eden en son Devlet iç istik
raz tahvillerinin tâbi olduğu hükümlere tâbidir. 

Bu tahviller 3 ncü maddede yazılı idare ve 
teşekküllerle genel ve katma bütçe ile idare edi
len daire ve kurumlar ve il özel idareleri beledi
yelerce yapılacak artırma, eksiltme ve sözleşme
lerde itibari kıymetleri üzerinden teminat ola
rak kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce bu tahvillere isabet 
eden ikramiyelerin ve vâdesi gelmiş faiz kupon
larının bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik-
ramiye meyanında tahvilin itfa bedeli varsa yal-

ı nız o miktar, tahvili teminat olarak alanlara ait 
oluı, 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Rüköımetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Çıkarılacak tdhvİUer 

MADDE 5. — Sandık uzun vadeli istikraz 
tahvili çıkarmaya yetkilidir. Bu suretle çıkarıla
cak tahvillerin itibari resülmali Sandığın itibari 
sermayesinin iki mislini tecavüz edemez. 

MADDE 6. — Sandık tarafından çıkarılacak 
istikraz tahvillerinden her tertibin itibari resül
mali, itfa müddeti, ihraç fiyatı ve faiz nispeti 
Maliye Vekâletinin teklifi ve îcra Vekilleri He
yeti karariyle, diğer şartları, Maliye Vekâleti
nin muvafakatiyle, Sandık tarafından tesbit olu
nur. 

Bu tahvillerin ihracına mütaal'lik her türlü 
ilânlar, muvakkat ve katı tahviller ve [bunla
rın Ikuponlariyle tediyelerine mutaallrik evrak 
ve senetler, faiz, ikramiye ve itfa bedelleri ve 
diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına 
kadar vergi, resim ve kotasyon ücretleri bakı
mından bu ihraca takaddüm eden en son Dev
let iç istikraz tahvillerinin tâbi olduğu hüküm
lere tâbidir. 

Bu tahviller 3 ncü madde gereğince sandık
tan kredi talep edebilecek idare ve teşekkül
lerle umumi ve mülhak bütçe ile idare edilen 
daitre ve kurumlar ve il özel idareleri ve bele
diyelerce yapılacalk artırma, eksiltme ve mu
kavelelerde itibari kıymetleri üzerinden temi
nat olarak kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önee bu tahvillere isa
bet eden ikraaıriyetterdn ve vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ve 
ancak ikramiye meyanındıa tahvilin itfa bedeli 
varsa yalnız o miktar, tahlvili teminat olarak 
alanlara ait olur. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesd ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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yesi lâzımgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra 
Sandık lehine zaman aşımına uğrar. 

Sandığa veya Sandık tahvillerine yatırılacak 
paralar 

MADDE 9. — Sandık, Bankalar Kanunu
na Ek . . . sayılı Kanun mucibince bankalar ta
rafından Merkez Bankasına tevdi edilen para
ları işbu kanun hükümleri dâhilinde idare eder. 

MADDE 10. — Bankalarla ortaklıklar 2999 
sayılı Bankalar Kanununun 31 ve 45 nci mad
deleri ile Ticaret Kanununun 462 nci maddesi 
hükümlerine göre ayırmak mecburiyetinde bu
lundukları ihtiyatlara mukabil senedat cüz-
lanlarmda Devlet îç İstikraz Tahvilleri yerine 
Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri de bu
lundurabilirler. 

Sandık, bankalarla ortaklıklardan yukarıki 
maksatlar için Devlet İç İstikraz veya Amor
tisman ve Kredi Sandığı tahvili istiyenlere bu 
tahvilleri ihraç kıymetlerine geçmiş günler fai
zini ilâve etmek suretiyle satmak mükellef iye-
tindedir. 

Sandığın tahvilât mevcudu talepleri karşı
lamaya kâfi gelmediği takdirde, tahvil temin 
edinceye kadar alâkalı banka ve ortaklıklar 
mevzuubahs ihtiyatlarını Amortisman ve Kre
di Sandığına tevdiat olarak yatırmaya mec
burdurlar. 

İşbu tevdiata, en son çıkarılan Devlet tah
villerinin faizi tatbik edilir. 

MADDE 11. — Kanuni mükellefiyetleri do-
layısiyle Devlet İç İstikraz veya Amortisman 
ve Kredi Sandığı tahvil bulundurmaya mec
bur olanların işbu tahvillerinin nakde çevril
mesi icabettiği hallerde banka, ortaklık ve te
şekküller bunları borsaya arzedebilecekleri gi
bi Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 
alınmasını da istiyebilirler. 

Bu takdirde Sandık, sözü geçen tahvilleri 
ihraç bedeline geçmiş günler faizini ilâve et
mek suretiyle derhal satınalmak mecburiye
tindedir. 

12 — 
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Sandığa veya Sandık tahvillerine yatırılacak 
paralar 

MADDE 9. —. Hükümetin 9 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bankalarla ortaklıklar 2999 
sayılı Bankalar Kanununun 31 ve 45 nci mad
deleri ile Ticaret Kanununun 462 nci maddesi 
hükümlerine göre ayırmak mecburiyetinde bu
lundukları ihtiyatlara mukabil cüzdanlarında 
Devlet İç istikraz tahvilleri gibi Amortisman ve 
Kredi ''Sandığı tahvilleri de bulundurabilirler. 

Sandık, bankalarla ortaklıklardan yukarıki 
maksatlar için Devlet İç İstikraz veya Amor
tisman ye Kredi Sandığı tahvili istiyenlere bu 
tahvilleri ihraç kıymetlerine geçmiş günler fai
zini ilâve etmek suretiyle satar. 

Sandığını taihvilât mevcudu talepleri 'kıaırş/.tla1-
maya kâfi gelmediği tekdirde, tahvil temimi edin
ceye kad'ar alâkalı1 banka ve ortaklıklar mevzııu-
bahs ihtiyatlarını Amortisman ve Kredi Sandı
ğı namına Merkez Bankasına tevdiat olarak ya
tırmaya mecburdurlar. 

îşfou tevdiata, en son çıkarılan devlet tah
villerinin faizi tatbik edilir. 

MADDE 11. — Kanuni mükellefiyetleri do-
layisiyle Devlet iç istikraz veya Amortisman ve 
Kredi Sandığı tahvili bulundurmaya mecbur 
olanların işbu tahvillerinin nakde çevrilmesi ica
bettiği hallerde banka, ortaklık ve teşekküller 
bunları borsaya arzedebilecekleri gibi Amortis
man ve Kredi Sandığı tarafından alınmasını da 
istiyebilirler. 

Bu takdirde Sandık, sözü geçen tahvilleri ih
raç bedeline geçmiş günler faizini ilâve etmek 
suretiyle satmalır. 
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Sandığa veya sandık taJıvüUğrine yatırılacak ı 
paralar 

MADDE 9. —Sandik, Bankalar Kanununa 
ek sayı'lı Kanun mucibince bankalar tara
fından kendi hesabına Merkez Bankasına tev
di edilmiş ve edilecek paraları iişlbu kanun hü
kümleri dâhilinde idare eder. 

MADDE 10. — Bankalarla ortaklıklar 2999 
sayılı Banlkalar Kanununun 31 ve 45 nci mad- J 
deleri ile Ticaret Kanununun hükümlerine gö- i 
re ayırmak mecburiyetinde bulundukları ihti
yatlara mukabil cüzdanlarında Devlet iç istik
raz tahvilleri gibi Amortisman ve Kredi San
dığı tahvilleri de bulundurabilirler. 

Sandık, banka'larla ortaklıklardan yukarı-
ki maksatlar için Devlet iç isitikraz veya amor- | 
tisnran ve Kredi Sandığı tahvili istiyenlere bu i 
tahvilleri ihraç kıymetlerine geçmiş günler fai
zini ilâve etmek suretiyle satar. 

Sandığın tahvilât mevcudu talepleri karşıla
maya, kâfi gelmediği takdirde, tahvil temin edin
ceye kadar alâkalı banka ve ortaklıklar mevzıvj-
bahis ihtiyatlarını Amortisman ve Kredi Sandığı 
namına Merkez Bankasına tevdiat olarak yatır
maya mecburdurlar. 

işbu tevdiata, en son çıkarılan Devlet tahvil- I 
lerinin faizi tatbik edilir. I 

MADDE 11. — Maliye Komisyonunun 11 ne i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*J 
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MADDE 12. — Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 22 
nci maddesinin b ve e fıkralarında İşçi Sigor
taları hakkındaki 4792 sayılı Kanunun 5565 
sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinde ve 
4060 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde göste
rilen tertmiye şekilleri Amortisman Sandığın
ca çıkarılacak tahvillere ve bu Sandığa yapı
lacak tevdiata da şâmildir. 

Sandığın ikraz muameleleri 

MADDE 13. — Sandıktan kredi alacak ida
re ve teşekküllerin borçlarına tatbik edilecek 
faiz nisbeti ile itfa süresi ve şartları ve diğer 
hususlar alâkalı idare veya teşekkül ile Sandık 
arasında akdedilecek bir mukavele ile tesbit 
olunur. 

Sandık bu idare ve teşekküllerin tahvil ih
racına mezun olanlarından yaptığı ikraz karşı
lığında tahvil talep edebilir. 

MADDE 14. — Sandık bu kanun gereğince 
kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiatın ve 
diğer kaynaklarının istimali suretiyle yapacağı 
ikraz muamelelerinde bankalar ve ödünç para 
verme kanunlarına bağlı değildir. 

Sandığın teşkilâtı 

MADDE 15. — Sandığın idare uzuvları İda
re Meclisi ve Umum Müdürlükten ibarettir. İda
re Meclisi Maliye Müsteşarının Başkanlığında 
Merkez Bankası Umum Müdürü, Hazine Genel 
Müdürü ve bu kanunun 3 ncü maddesinde ya
zılı idare ve teşekküllerin umum müdürleri ara
sından Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu karariyle bir yıl için seçilecek bir üye
den mürekkeptir. 

Sandığın Umum Müdürü yönetim kurulu 
toplantılarına ve reye üye sıfatiyle iştirak eder. 

Başkan ve üyelere bu munzam görevlerinden 
dolayı verilecek ücretler Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

MADDE 16. — İdare Meclisi, işbu kanunun 
esasları dairesinde Sandığın faaliyetlerini tan
zim, kaynaklariyle plasmanlarını sevk ve idare 

MADDE 12. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddâsi 

İkraz muameleleri 

MADDE 13. — Sandıktan kredi alacak idare 
ve teşekküllerin borçlarına tatbik edilecek faiz 
nispeti ile itfa süresi ve şartları ve diğer hususlar 
alâkalı idare veya teşekkül ile Sandık arasında 
akdedilecek bir mukavele ile tesbit olunur. 

Sandık bu idare ve teşekküllerin tahvil ihra
cına mezun olanlarından yaptığı ikraz karşılığın
la tahvil talep edebilir. 

Bu suretle Sandığın eline geçen tahviller mu
kabilinde Sandık Merkez Bankasından avans 
alamaz. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Teşkilât 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — 4060 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilen tenmiye şekli Amortisman 
ve Kredi Sandığınca çıkarılacak tahvillerle San- j 
dığa yapılacak tevdiata da şâmildir. • j 

İkraz muameleleri 

MADDE 13. — Sandıktan kredi alacak idare 
ve teşekküllerin borçlarına tatbik edilecek faiz nis
peti ile itfa süresi ve şartları ve diğer hususlar 
alâkalı idare veya teşekkül ile Sandık arasında 
akdedilecek bir mukavele ile tesbit olunur. 

Sandık bu idare ve teşekküllerin tahvil ihra
cına mezun olanlardan yaptığı ikraz karşılığında 
tahvil talep edebilir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sandığm teşkilâtı j 

MADDE 15. — Sandığın idare uzuvları idare ! 
komitesi ve Umum Müdürlükten ibarettir. îdare J 
komitesi Maliye Müsteşarının Eeisliğinde Merkez ! 
Bankası Umum Müdüriyle Hazine Umum Mü- j 
düründen teşekkül eder. ! 

Sandığın Umum Müdürü idare komitesi top- ! 

lantılanna ve reye âza sıfatiyle iştirak eder. j 
Reis ve azalara Umum Müdür hariç bu j 

munzam görevlerinden dolayı verilecek ücret- '• 
ler icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. I 

MADDE 16. — îdare komitesi, işbu kanu- . 
nun esasları dairesinde Sandığın faaliyetlerini I 
tanzim, kaynaklariyle plasmanlarını tenmiye i 

( S . Sayısı : 238) 



— 16 
Hü. I 

ve umum müdürlükçe teklif olunacak kadroları 
ve yıllık bütçeyi ve bilançoyu tasdik eder. 

Umum Müdür Maliye Bakanlığının inhası ve 
Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. Bu 
vazifeye seçilecek kimselerin yüksek tahsil gör
müş olması, Maliye Bakanlığı teşkilâtında veya 
banka ve mümasili malî müesseselerde en az 10 I 
yıl hizmet görmüş olması lâzımdır. I 

MADDE 17. — Sandığın bütün muamelele
ri 'bu kanuna ve idare meclisince teslhit olunan 
esaslara göre Umuım Müdür tarafından tedvir 
olunur. Sandığı adalet ve ikaza mercileriyle 
idari ımakaımlar nezdmde ve üçüncü şahıslara 
karşı Umum Müdür temsil eder. Umum Müdü
rün gaybubetinde idare meclisince bu meclis 
üyeleri arasından seçilecek zat kendisine vekâ
let eder. 

MADDE 18. — Sandığın kadroları idare 
•meclisi ta raf nidan töklif ve Maliye Bakanlığın
ca tasdik olunur. 

Sandığın ımemurla'vı 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 19. — Sandık Umum Müdürlüğün
ce her malî yıl için hazırlanacak bilanço ile kâr 
ve zarar hesapları idare meclisince tasdik 
edildilkten sonra ımezkûr meclisin raporiyle bir
likte 'tasdik tarihini takip eden 15 güm içinde 
Maliye Bakanlığına tevdi olunur. Bu vesaik, 
20 nci maddede yazılı Sayıştay Heyeti kaıraıriy-
l'e birlikte ımütaakıp imalı yıla ait bütçe tasarı
sının devlet borçlarına 'müta'allik izahat kısmı
na ithal olunur. 

MADDE 20. — Amortisman ve Kredi San-
dığmın hesap neticeleri her seme Sayıştay Bi
rinci Başjkam ile daire baısjkanlalrından en kr-
demli bir üye tarafından müştereken tetkik 
olunarak karara bağlanır. 

( S . Sayı» 

Mal. E . 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci caddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. —- Sandığın kadroları idare 
Meclisi tarafından teklif ve Maliye Bakanlığınca 
tasdik olunur. 

Sandığın memurları 3659 ve 5434 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4 

MADDE 20. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğının hesap njetiöeleri her sene Sayıştay Birinci 
Başkanının seçeceği bir başmurakıp tarafından 
hazırlanıaiciak rapor üzerine Sayıştay Birinci Bal
kanı ile daire başkanlarından en kıdemli bir üye 
tarafından müştereken tetkik olunarak karara 
bağlanır. Bunlara verilecek yıllık ücret Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 
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ve idare ve Umum Müdürlükle teklif olunacak 
yıllık bütçeyi ve bilançoyu tetkik ve tasdik 
eder. 

Umum Müdür Maliye Vekilinin inhası üze
rine icra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin olu
nur. Bu vazifeye seçilecek kimselerin yüksek I 
tahsil görmüş olması, Maliye Vekâleti teşkilâ
tında veya banka ve mümasili malî ve iktisadi I 
müesseselerde en az (10) yıl hizmet görmüş 
olması lâzımdır. I 

MADDE 17. — Sandığın bütün muamelele- I 
ri bu kanuna ve idare komitesince tesbit olu- I 
nan esaslara göre Umum Müdür tarafından I 
tedvir olunur.Vbndığı Adalet ve kaza mercile- I 
riyle idari makamlar nezdinde ve üçüncü şa
hıslara karşı Umum Müdür temsil eder. Umum 
Müdürün gaybubetinde idare komitesince bu 
komite azaları arasından kendileri tarafından I 
seçilecek zât vekâlet eder. 

V I 

MADDE 18. — Sandığın kadroları idare ko
mitesi tarafından teklif ve Maliye Vekâletince I 
tasdik olunur. I 

Sandığın memurları 3659 sayılı Kanun hü- I 
kümlerine tâbidir. I 

MADDE 19. — Sandık Umum Müdürlüğün
ce her malî yıl için hazırlanacak bilanço ile kâr I 
ve zarar hesapları idare komitesince tasdik I 
edildikten sonra mezkûr komitenin raporiyle 
birlikte tasdik tarihini takibeden (15) gün I 
içinde Maliye Vekâletine tevdi olunur. Bu ve- I 
saik, 20 nci maddede yazılı Divanı Muhasebat I 
Heyeti karariyle birlikte mütaakıp malî yıla I 
ait Muvazenei Umumiye Kanununa ekli olarak I 
Büyük Millet Meclisinin ıttılaına arzedilir. I 

MADDE 20. — Amortisman ve Kredi San- I 
dığınm hesap neticeleri her sene Divanı Muha- I 
sebat Birinci Reisinin reisliği altında Divanı I 
Muhasebat daire reislerinden-îki ve Yüksek. I 
Murakabe Heyetinden iki azadan teşekkül ede- I 
cek heyet tarafından müştereken tetkik oluna- I 
rak karara bağlanır. I 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 21. — Sandığın yıllık kârından 
% 15 i muhtemel zararları karşılamak üzere ih
tiyat akçesi olarak ayrılır. 

IMADDE 22. — Sermayesine Devletin iştiraki 
bulunan veya hususi bir hükümle kendilerine 
Devletçe bir menfaat temin edilmiş olan Banka
larla, Katma ve özel Bütçe ile idare olunan Mü
esseseler ve bunlara bağlı Sandıklar sahip ol
dukları devlet veya Amortisman ve Kredi San
dığı tahvillerini satmak istedikleri takdirde San
dığa müracaat ederek ıSandık İdare Meclisi ile 
satış şartlarını müştereken kararlaştırırlar. 
Sandık bu tahvillerden ecnebi dövizleriyle yazılı 
olanların satış muamelelerinde hususi hüküm
leri göz önünde bulundurmaya mecburdur. 

MADDE 23. — Katma bütçeli idarelerle ma
hallî idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerin
den kanunlarında tahvil çıkarma yatkisi olan
larla ileride aynı yetkiyi iktisap edenler Amor
tisman Sandığının mütalâası ve Maliye Bakan
lığının muvafakati olmaksızın tahvilli veya tah-
vilsiz uzun vadeli istikraz akdedemezler. 

Çıkaracakları tahvillerin şekil ve şartları 
hakkında da aynı veçhile muamele olunur. 

ıMADDE 24. — Sandık 3 ncü maddede yazılı 
idare ve teşekküllerin tahvillerini alıp satmaya 
yetkilidir. Bunlara yaptığı ikrazlar karşılığında 
alacağı tahvilleri lüzum gördüğü takdirde piya
saya arzedebileceği gibi bunları tahvil mukabili 
avans muamelelerinde de kullanabilir. 

MADD 25. — Sandığın her çeşit mallariyle 
hak, gelir ve alacakları ve muameleleri ve bun
ların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait evrak, 
makbuz ve ilânlar her türlü vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

Mal. K. 

MADDE 21. — Sandığın yıllık safi kârın
dan % 15 i muhtemel zararları karşılamak üzere 
ihtiyat akçesi olarak ayrılır. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci madde» 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddeci 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Derlet tahrülarinin v« bo
nolarının piyasasını tanzim etmek ve 9 ncu 
maddeye göre yatırılan paraların iadesinde kul
lanılmak üzere Maliye Bakanlığı lüzumu, halînde 
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Müteferrik, hükümler 

MADDE 21. — Sandığın yıllık kârından 
% 15 i muhtemel zararları karşılamak. üzere 
itibari sermayenin % 50 sine baliğ oluncaya 
kadar ihtiyat akçesi olarak ayrılır. 

MADDE 22. — Sermayesine Devletin iştira
ki bulunan veya hususi bir hükümle kendileri
ne Devletçe bir menfaat temin edilmiş olan 
bankalarla, mülhak ve hususi bütçe ile idare 
olunan müesseseler ve bunlara bağlı sandıklar 
sahip oldukları Devlet veya amortisman ve 
kredi sandığı tahvillerini satmak istedikleri 
takdirde sandığa müracaat ederek sandık ida
re komitesi ile satış şartlarını müştereken ka
rarlaştırırlar. Sandık bu tahvillerden ecnebi 
dövizleriyle yazılı olanların satış muamelele
rinde hususi hükümleri göz önünde bulundur
maya mecburdur. 

iMADDE 23. — Mülhak bütçeli idarelerle 
hususi idareler, belediyeler ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden kanunlarında tahvil çıkarma 
yetkisi olanlarla ilerde aynı yetkiyi iktisap 
edenler Amortisman Sandığının mütalâası ve 
Maliye Vekâletinin muvafakati olmaksızın tali- I 
villi veya tahvilsiz uzun vadeli istikraz akdede
mezler. 

Çıkaracakları tahvillerin şekil ve şartları 
hakkında da aynı veçhile muamele olunur. I 

MADDE 24. — Sandık 3 ncü madde gere
ğince kendisinden kredi talebedilecek Devlet 
idare, müessese ve teşekküllerin tahvillerini 
alıp satmaya yetkilidir. Bunlara yaptığı ikraz- I 
lar karşılığında alacağı tahvilleri lüzum gör- I 
düğü takdirde piyasaya arzedebileceği gibi I 
bunları tahvil mukabili avans muamelelerinde I 
de kullanabilir. 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. I 

(MAiDDB 26. — Devlet tahvillerinin ve bo
nolarının piyasasını tanzim etmek ve 9- ncu I 
maddeye göre yatırılan paraların iadesinde kul- I 
Janılmak üzere Maliye Vekâleti lüzumu halin- | 
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MADDE 26. — 2794 sayılı Kanunla kurulan 
Amortisman Sandığının bütün hak ve menfaat
leri mevcut ve matlupları bilcümle taahhüt ve 
borçlariyle birlikte Amortisman ve Kredi San
dığına intikal eder. 

ıMADDE 27. — Amortisman Sandığı hak» 
kındaki 2794, 3136, 3248, 3322, 3589, 3778 ve 
5119 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

ıMADDE 28. — Bu kanun yiyin» tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 29. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 
Muhlis Ete Dr. E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
*8f. Yırcalı N. Ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
S. Kurtbek İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Mal. K. 

ve ihtiyaç nispetinde Sandığa kısa vadeli avans 
vermeye yetkilidir. 

MADDE 27. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetin 27 nci maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Hükümetin 28 nci maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. —- Hükümetin 29 ncu maddesi 
30 ncu madde olanak aynen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

de ve ihtiyaç nispetinde sandığa kısa vadeli 
avans vermeye yetkilidir. 

MAiDDE 27. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
27 nei madde olarak -aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetin 27 nei maddesi 
28 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 30. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye Vekili memurdur. 
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S, S A Y I S I : 

Bankalar Kanununa ek kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/418) 

T. C, 
Başbakanlık 14 . VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2383, 6/1786 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

2999 sayılı Kanunun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı maddesiyle 5072 sayılı Kanun hü
kümlerinin, bankalara munzam karşılık namiyle mevduatlarının !% 20 si nispetinde Devlet iç istik-

, raz tahvili bulundurmak mükellefiyetini tahmil ettiği malûmduı. 
Ancak 1947 ve mütaakıp yıllar içinde mevduatta büyük inkişaflar görüldüğünden bankaların 

tahvil ihtiyaçları da o nispette artmış ve diğer taraftan halkın emin bir plasman vasıtası olarak 
Devlet tahvillerine rağbeti fazlalaşmış bulunduğundan bankaların gerek borsadan gerek Amortisman 
Sandığından tahvil tedariki suretiyle kanuni mecburiyetlerini yerine getirmeleri gittikçe müşikül 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan mahza bankaların ihtiyacını temin için tahvil ihracı yoluna gidilmesi de Devletin 
malî ihtiyaçları dışında büyük külfetlere girmesini mucip olacağından mah'zurlu görülmüştür. 

Bahis mevzuu munzam karşılıkların tahvilâta yatırılması yanında bu hususta yabancı memle
ketlerde mevcut diğer tatbikat, bunların Merkez bankalarına tevdii şeklindedir. Ancak Merkez 
bankalarına tevdii halinde bu mevduata faiz verilmemektedir. Halbuki memleketimizin şartlan 
bakımından bu paralara da mutedil nispetlerde de olsa faiz verilmesi zarureti aşikârdır. Bunu 
sağlamak üzere mezkûr mebaliğin bunları tenmiye edebilecek bir şekle kalbedilmekte olan Amor
tisman ve Kredi Sandığına devri düşünülmüş ve işbu tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Ticaret (Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 19 . VI . 1952 

Esas No : 1/418 
Karar No : 27 

Yüksek Başkanlığa 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 
tasarısı 16 . VI . 1952 tarihinde komisyonu
muza havale edilmiş ve komisyonumuzun bir 
oturumunda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
iştirakiyle incelenmiştir. 

Memleketin iktisaden kalkınması ve istih
sal gücünün arttırılması hususunda birinci 
derecede ehemmiyeti haiz projelerin finans
manı için duyulan kredi ihtiyacını karşılıyacak 
olan işbu tasarının süratle müzakere ve kanu-
niyet kesbetmesi lüzumuna kani bulunan ko
misyonumuz, fevkalâde toplantıda aşağıdaki ta
dilâttan sonra işbu projenin kabulü kararlaştı
rılmıştır. 

1. Birinci maddenin ikinci fıkrasına, vu
zuhu sağlamak üzere, «Vadesiz ve bir seneye ka 
dar vadeli» ibaresinden sonra «olarak kabul et
tikleri» ibaresinin ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

2. Memleketin iktisaden kalkınmasını sağ
lamaya matuf kredilerin maliyetinin mümkün 
olduğu nispette düşürülmesindeki büyük faide 
göz önünde tutularak, 5841 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı âzami % 4 faiz had-
diyle hemahenk olmak üzere tasarının birin
ci madde ikinci fıkrasında yazılı bir sene ve 
daha fazla vadeli mevduat için derpiş edilen 
% 4 1/4 faiz nispeti, bankalar için de tatmin
kâr bir nispet olan % 4 e indirilmiştir. 

3. Bankalara tercih imkânı verilmek üzere 
ikinci maddenin son kelimesini teşkil eden «eder-
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ler»kelimesi «edebilirler» şeklinde tadil edilmiş
tir. 

4. Hükümet tasarısındaki üçüncü maddenin, 
esasen kanunun ikinci maddesi ile tesis edilen 
mükellefiyet ve ikinci madde ile bankaların 
muhafazasına yetkili kılındıkları Hazine tah
villeri bakımından bir tekrarı ifade ettiği naza
ra alınarak tasarıdan çıkarılması komisyonu
muzca muvafık mütalâa olunmuştur. 

5. Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul Balıkesir 
B. N. Göknil E. Güreli 

Kâtip 
Ankara . Afyon K. Ankara 
S. Benli 8. Kerman H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 
Bolu Erzurum Kars 

V. Yöntem S. Başak F. Aktaş 
Kastamonu Kütahya Kütahya 

Ş. Kerimzade M. Alkin A. Kavuncu 
İmzada bulunamadı 

Eize Trabzon 
O. Kavrakoğlu C. Zamangil 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Yozgad 

F. Erbaş 
İmzada bulunamadı 



Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/418 
Karar No. 75 

19 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 
tasarısı, Hükümet temsilcileri huzurları ile in
celenip görüşüldü. 

Son yıllar zarfında mevduat hacminin kay
dettiği süratli inkişaf ve halkımızın son istikraz 
münasebeti ile Devlet tahvillerine gösterdiği rağ
bet muvacehesinde Amortisman Sandığının mev
cut hükümler dairesinde banka ortakların tahvil 
taleplerini karşılaması imkânsız bir hale gelmiş 
bulunduğu göz önüne alınarak bankalara aynı 
zamanda immobilize mevcutlarını tenmiye etmek 
imkânını veren işbu tasarının esastan kabulü ile 
Ticaret Komisyonunun değiştirip esas ittihaz 
olunarak maddelere geçilmesine ittifakla karar 
verilmiştir. 

Birinci maddenin üçüncü fıkrasının sonunda 
(Yeniden ayarlanır.) hükmü Bakanlığı, değişen 
iktisadi şartlar muvacehesinde gerekli imkânlarla 
teçhiz etmek maksadı ile (Yeniden ayarlanabilir.) 
şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin 
son fıkrasına, Amortisman ve Kredi Sandığının, 
bankalar tarafından vâki olacak talepler muva
cehesindeki iade mükellef iyetine gerekli vuzuhu 
sağlamak maksadiyle (Yerine getirmek) kelime
sinden sonra (Getirmekle mükellef olup) ibaresi 
ilâve edilmiştir. Bu mükellefiyete muvazi olarak 
mevduat sahibi bankalara gerekli teminatı sağ
lamak maksadiyle vâki olacak iade taleplerinin 
Hazinenin kefaleti altında bulundurulması uygun 
görülmüş ve aynı maddenin sonuna (Bu paralar 
Hazinenin kefaleti altındadır.) fıkrası eklen
miştir. 

İkinci madde; bankaların ikinci madde ile 
tesbit edilen vecibelerini katî şekilde yerine ge
tirmeleri için maddenin sonundaki (Edebilirler.) 
kelimesi âmir bir hüküm vaz'eden (Ederler.) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Üçüncü madde; bu madde hükmü ile istih
daf edilen gaye tasarının bundan evvelki mad
delerinde bütün mâna ve şümulü ile belirtildi
ğinden haşiv görülmüş ve tasarıdan çıkarılmış

tır. An'cak Bankaların bu vecibelerin ifasında 
her hangi bir tereddüdü izale etmek maksadı ile 
bu maddenin tasarının gerekçesinde münasip 
bir şekilde formüle edilmesi faydalı mülâhaza 
edilmiştir. 

Hükümetin 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiş olup 3 ncü maddenin ara
dan çıkarılması sebebi ile Ticaret Komisyonunun 
yaptığı tadile uyularak madde numaraları de
ğiştirilmiştir. 

Tasarının tadil olunan şekli ile kabulüne itti
fakla karar verilmiştir. 

Mevduatın seyrinde kaydedilen süratli inki
şaf ve Banka Ortakların 1951 Bilançolarında 
belirtilen ihtiyatları karşısında Amortisman 
Sandığının tahvil taleplerini karşılıyamadığma 
yukarda işaret olunmuştu. Bu durum karşısında 
Banka Ortaklıkların mühim bir yekûna baliğ 
olan karşılık ve ihtiyatlarının daha uzun bir 
müddett donmuş ve mıuattail vaziyette kalmaılanna! 
muhik görmiyen Komisyonumuz aynı zamanda 
her sek'törü hudutsuz finansman ihtiyaçları 
içinde bulunan iktisadiyatımıza yapacağı menfi 
tesirleri de göz önünde tutarak bu paralara bir 
an evvel tenmiye imkânları sağlanması mülâha
zası ile* tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini uygun mütalâa etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı B. R. Sözcüsü 

Rize Siird 
/. Akçal M. Daim Süalp 

Kâtip 
Urfa Amasya Hatay 

N. Açanal H. Koray C. S. Siren 
Niğde Samsun 'Seyhan 

H. Anlaş ıŞ. Uluçayı Z. Akçalı 
Imsadıa buJıuruaımadı 

ıSeyhan Zonguldak Zonguldak 
R. Güçlü F. Açıksöz R. Sivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/418 
Karar No. 97 

Yüksek 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 4 . 6 . 1952 tarihli ve 6/1786 
sayılı tezkeresiyle gönderilen 2999 sayılı Banka
lar Kanununa ek kanun lâyihası Ticaret ve Ma
liye komisyonları raporlariyle birlikte komisyo
numuza havale olunmakla Maliye Vekâleti Hazi
ne Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 4196 sayılı Kanunla tadil 
edilen 2999 sayılı Bankalar Kanununun munzam 
karşılıklar tesisine mütaallik 26 ncı maddesinin 
bugünkü şartlar ve imkânların gerektirdili esaslar 
üzerinde yeniden tadilini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de belirtildiği 
veçhile son yıllar içinde mevduat seyrinin kay
dettiği süratli inkişaf banka ve ortaklıkların tah
vil taleplerini artırdığı gibi son istikraz münase
betiyle halkımızın Devlet tahvillerine karşı gös
terdiği büyük rağbet muvacehesinde Amortisman 
Sandığının bugünkü hükümler dairesinde tahvil 
ihtiyacını karşılaması imkânsız bir hale gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu zaruret göz önüne alınmak ve munzam 
karşılıkların da tenmiye şekli metinde yer almak 
ve yabancı memleketlerde mevcut tatbikat da 
incelenmek suretiyle hazırlanan kanun lâyihası 
komisyonumuzca da yerinde görülerek Maliye 
Komisyonunun hazırladığı metin üzerinden mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun lâyihası; yürürlükte bulunan 2794 
sayılı Amortisman Sandığı Kanununun meri
yetten kaldırılması suretiyle yerine kaim ola
cak ve halen komisyonumuzda bulunan Amor
tisman ve Kredi Sandığı hakkındaki kanun 
lâyihasına atıf yapılmak suretiyle hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu lâyihanın Heyeti Umumiyede görüşül
mesi sırasında Hükümetçe hazırlanmış bulunan 

( S. Sayısı 

22 .Yi . 1953 

Reisliğe 

Amortisman ve Kredi Sandığı henüz kanuniyet 
iktisap etmemiş bulunacağından madde metnin
de Amortisman ve Kredi Sandığına değil ha
len faaliyette bulunan Amortisman Sandığına 
atıf yapılması zaruri görülerek maddelerdeki 
«Amortisman ve Kredi Sandığı» ibareleri 
«Amortisman Sanlığı» olarak değiştirilmek su
retiyle Maliye Komisyonunun birinci maddesi 
kabul edilmiştir. Esasen Amortisman ve Kredi 
Sandığı lâyihasının kanuniyet iktisap etmesi 
halinde bu lâyihanın (27) nci maddesi mevcut 
Amortisman Sandığının her türlü hak, menfaat 
ve salâhiyetlerinin Amortisman ve Kredi San
dığına intikal edeceği hükmünü havi bulundu
ğu gibi 9 ncu maddesi, munzam karşılıkların 
bankalarca sandık hesabına Merkez Bankasına 
istikbalde de tevdi edilmekte devam etmesini 
sağlıyacak bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Maliye Komisyonunun tanzim ettiği ikinci 
madde; Bankalar Kanununun 4196 sayılı Ka
nunla muaddel 26 ncı maddesi ile 5072 sayılı 
Kanunun, munzam karşılık tesisine taallûk eden 
hükmünün maksut olduğu anlaşıldığından, vu
zuh vermek suretiyle kabul edilmiştir. 

• 

3 ncü maddeden kredi kelimesi . çıkarılmak, 
4 ve 5 nci maddeler Hükümetin teklifi veçhile 
aynen ve 6 ve 7 nci maddeler ise şeklen değişti
rilmek suretiyle yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hüsman 
Kâtip 
Sivas Antalya Çanakkale 

H. İmre A. Sarıoğlu K. Akmantar 
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 
Y. Azizoğlu M. R. Bucak M. Ekinci 
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Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
T. Gürerk 

Erzincan 
N. Pekcan 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 

İstanbul 
F. Saytmer 

Konya 
R. Birand 

Konya Malatya Mardin 
M. Â. Ülgen M. S. Eti R. Erten 

İmzada buluna- İmzada buluna
madı madı 

Ordu Seyhan Siird 
R. Aksoy S. Ban B. Erden 

Trabzon 
Bâzı noktalardan muhalifim 

C. R. Eyüboğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bankalar, 2999 sayılı Kanunun 
4198 sayılı kanunla muaddel 26 ncı maddesi ge
reğince tesis edecekleri j % 20 nispetindeki mun
zam karşılıkları Amortisman ve Kredi Sandığı 
hesabına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
nakden tevdi etmekle mükelleftirler. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasındaki hesabına tevdi olu
nan bu karşılıklara mukabil bankalara, vadesiz 
ve bir seneye kadar vadeli mevduata tekabül 
eden kısımlar için !%3, bir sene ve daha fazla 
vadeli mevduata tekabül eden kısımlar için 
de :% 4 1/4 faiz öder. 

İşbu faiz nispetleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesindeki nispetlerde bir 
değişik yapıldığı takdirde, Maliye Bakanlığınca 
yeniden ayarlanır. 

Mevduatın azalması halinde, Bankalar, tev
di edecekleri hesap vaziyetlerine göre bu azal
maya tekabül eden karşılığın kendilerine öden
mesini Amortisman ve Kredi Sandığından talep 
edebilirler. 

Amortisman ve Kredi Sandığı bu talepleri 
yerine getirmek için gerekli karşılığı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında bulundurmak 
mecburiyetindedir. 

MADDE 2. — Bankalar, 2999 sayılı Kanunun 
4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı maddesi ve 
5072 sayılı Kanun mucibince mubayaa ettikleri 
tahvillerden, işbu kanunun yayımı tarihinde, 
munzam karşılık olarak ellerinde bulunanları, 
itfa tarihlerine kadar, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırılması icabeden munzam 
karşılıklar yerine aynen muhafaza ederler. 

Bankalar bu tahvilleri terhin edemiyecekle-
ri gibi mahiyet ve şekli ne olursa olsun hiçbir 
muamelede de kullanamazlar. 

MADDE 3. —• Bankalar, işbu kanunun yayı
mı tarihinde nezdlerinde mevcut mevduata na
zaran tahville tesis edilememiş olan munzam 
karşılıkların tekabül ettiği mebaliği derhal ve 
2 nci madde mucibince aynen muhafazaya me-

( S. Say: 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTIRÎŞI 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı mad
desi gereğince tesis edecekleri '•% 20 nispetinde
ki munzam karşılıkları Amortisman ve Kredi 
Sandığı hesabına T. C. Merkez Bankasına nak
den tevdi etmekle mükelleftirler. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, T. C. Merkez 
Bankasındaki hesabına tevdi olunan bu karşı
lıklara mukabil bankalara, vadesiz ve bir sene
ye kadar vadeli olarak kabul ettikleri mevdu
ata tekabül eden kısımlar için 1% 3, bir sene 
ve daha fazla vadeli mevduata tekabül eden 
kısımlar için de ı% 4 faiz öder., 

işbu faiz nispetleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesindeki nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, Maliye Ba
kanlığınca yeniden ayarlanır. 

Mevduatın azalması halinde, bankalar, tev
di edecekleri hesap vaziyetlerine göre bu azal
maya tekabül eden karşılığın kendilerine öden
mesini Amortisman ve Kredi Sandığından ta
lep edebilirler. 

Amortisman ve Kredi Sandığı bu talepleri 
yerine getirmek için gerekli karşılığı T. C. 
Merkez Bankasında bulundurmak mecburiye-
tindediı. 

MADDE 2. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı mad
desi ve 5072 sayılı Kanun mucibince mubayaa 
ettikleri tahvillerden, işbu kanunun yayımı ta
rihinde, munzam karşılık olarak ellerinde bu
lunanları, itfa tarihlerine kadar, T. C. Merkez 
Bankasına yatırılması icap .eden munzam kar
şılıklar yerine aynen muhafaza edebilirler. 

Bankalar bu tahvilleri terhin edemiyecek-
leri gibi mahiyet ve şekli ne olursa olsun hiç
bir muamelede de kullanamazlar. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞİ 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun ta
sarısı 

MADDE 1. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı mad
desi gereğince tesis edecekleri % 20 nispetin
deki munzam karşılıkları Amortisman ve Kredi 
Sandığı hesabına T. C. Merkez Bankasına 

l" nakden tevdi etmekle mükelleftirler. 
Amortisman ve Kredi Sandığı, T. C. Mer

kez Bankasındaki hesabına tevdi olunan bu 
karşılıklara mukabil bankalara, vadesiz ve bir 
seneye kadar vadeli olarak kabul ettikleri mev
duata tekabül<• eden kısımlar için ,% 3, bir se-

" ne ve daha fazla vadeli mevduata tekabül eden 
kısımlar için de % 4 faiz öder. 

îşbu faiz nispetleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sayı
lı Kanunun üçüncü maddesindeki nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, Maliye Bakan
lığınca yeniden ayarlanabilir. 

Mevduatın azalması halinde, bankalar, tev
di edecekleri hesap vaziyetlerine göre bu azal
maya tekabül eden karşılığın kendilerine öden
mesini Amortisman ve Kredi Sandığından talep 
edebilirler. 

Amortisman ve Kredi Sandığı bu talepleri 
yerine getirmekle mükellef olup bunun için ge
rekli karşılığı T. C. Merkez Bankasında bu
lundurmak mecburiyetindedir. 

Bu paralar Hazinenin kefaleti altındadır. 

MADDE 2. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı mad
desi ve 5072 sayılı Kanun mucibince muba-

*> yaa ettikleri tahvillerden, işbu kanunun yayı
mı tarihinde, munzam karşılık olarak ellerin
de bulunanları, itfa tarihlerine kadar, T. C. 

* Merkez Bankasına yatırılması icabeden munzam 
karşılıklar yerine aynen muhafaza ederler. 

Bankalar bu tahvilleri terhin edemiyecekle-
ri gibi mahiyet ve şekli ne olursa olsun hiçbir 
muamelede de kullanamazlar. 

( S . 
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I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

2999 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı. 
maddesi gereğince tesis edecekleri % 20 nispe
tindeki munzam karşılıkları Amortisman San
dığı hesabına T. C. Merkez Bankasına nakden 
tevdi etmekle mükelleftirler. 

Amortisman Sandığı, T. C. Merkez Banka
sındaki hesabına tevdi olunan bu karşılıklara 

i mukabil bankalara, vadesiz ve bir seneye ka
dar vadeli. olarak kabul ettikleri mevduata te
kabül eden kısımlar için % 3, bir sene ve da
ha fazla vadeli mevduata tekabül eden kısım
lar için de % 4 faiz öder. 

İşbu faiz nispetleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, Maliye Vekâ
letince yeniden ayarlanabilir. 

Mevduatın azalması halinde, bankalar, tev
di edecekleri hesap vaziyetlerine göre bu azal
maya tekabül eden karşılığın kendilerine öden
mesini Amortisman Sandığından talep edebi
lirler. 

Amortisman Sandığı bu talepleri yerine 
getirmekle mükellef olup bunun için gerekli 
karşılığı T. C. Merkez Bankasında bulundur
mak* mecburiyetindedir. 

Bu paralar Hazinenin kefaleti altındadır. 

MADDE 2. — Bankalar, 2999 sayılı Kanu
nun 4196 sayılı Kanunla muaddel 26 ncı mad
desi ve 5072 sayılı Kanunun munzam karşılık 
tesisine taallûk eden hükmü mucibince muba
yaa ettikleri tahvillerden, işbu kanunun yayı
mı tarihinde munzam karşılık olarak ellerinde 
bulunanları, itfa tarihlerine kadar, T. C. Mer
kez Bankasına yatırılması icabeden munzam 
karşılıklar yerine aynen muhafaza ederler. 

Bankalar bu tahvilleri terhin edemiyecek-
I leri gibi mahiyet ve şekli ne olursa olsun hiçbir 
I muamelede de kullanamazlar. 

I MADDE 3. — Bankalar, işbu kanunun ya
yımı tarihinde nezdlerinde mevcut mevduata 

I nazaran tahville tesis edilememiş olan mun
zam karşılıkların tekabül ettiği mebaliği der-

I hal ve 2 nci madde mucibince aynen muhafa-
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zun bulundukları tahvillerden itfa olunanların 
bedellerini de tahsil ettikçe Amortisman ve 
Kredi Sandığı hesabına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırmakla mükelleftirler. 

MADDE 4. — îşbu kanun hükümlerine ay
kırı hareket eden bankalar hakkında 2999 sa
yılı Kanunun 46 ve 60 ncı maddelerinde yazılı 
müeyyideler uygulanır. 

MADDE 5. — 2999 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinde ve 5072 sayılı Kanunda mevcut 
hükümlerden işbu kanuna aykırı olanları ilga 
edilmiştir. 

MADDE 6. —• îşbu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
M. Ete Dr. E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
8. Yırcalı N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
8. Kurtbek İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Ti. K. 

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

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

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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— ö 
Mal. K. I 

MADDE 3. — Hükümetin 4 neü maddesi 
3 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nci maddesi 
4 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

zaya mezun bulundukları tahvillerden itfa 
olunanların bedellerini de tahsil ettikçe Amor
tisman Sandığı hesabına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırmakla mükelleftirler. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 
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