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ilân edlilen sahaya dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/348) 404 

2. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'
ın, Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
esseseleriyle Karabük Köylerini Kalkındır
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Sancar'ın, Türk Ceza Kanununun 13 ve 
16 ncı ve Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/344, 472) 404:411 

2. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1950 yılı mratedavil sermaye hesaplarına 
nıütaalik bilançosu ile Türk Tütün Limitet 
Şirketinin 1950 yılı bilnçosunun gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkereleri ve İn
hisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe 
yılı hesabı katisine ait. mutabakat beyanna
mesinin ' sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğü 1950 malî y l ı hesabı katî kanun 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (3/108, 177, 196, 1/60) 411,421, 

421,432,435:438 

3. — Oğuzeli'nin Kefesarı köyü 3 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 18 . VIII . 
1936 doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi " ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/513) 411:417 

4. — Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusun
da mukayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu İs-



Sayfa 
mail Güngör'ün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/514) 417 

5. — Polis memurlarından» Mustafa Sa
vaş'm mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis , 
cezası hakkında Arzuhal ve Adliye encü
menleri mazbataları (5/40) 417 

6. — .Türkiye ile Bulgaristan arasın* 
da imzalanan zabıtname ile teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/620) 417,421,421,432,439.442 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 
6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/565) 417:418 

Eski eserlerin bulunduğu yerlerde ikamet 
edenlerin başka mahallere nakli ve bu yerlerin 
istimlâki hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzere muvakkat bir encümen teşkil kabul olun
du. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye 
hududu boyunca (kaçakçılığın Önlenmesi maksa-
diyle memnu mmta'ka olarak ilân edilen saha
ya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, alâkalı 
Vekil hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Sa.bri Dilek'in, bu yıl için
de ithal edilen gübrenin miktarına ve hangi vi
lâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair şifahi 
sualine İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri 
cevap Amerdiler. 

İstanbul Sarıyer Dilda,r sokak 806 sayılı 
hanede »kayıtlı Muharremoğlu 1. VTI.I.. 1934 do
ğumlu, Hayri Uymaz'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
kabul olundu, 

Sayfa 
8. — Atatürk Üniversitesi kanun lâyi

hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/667) 418:431 

9. — Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 s'ayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/666) 431:432 

U — Tahriri sual ve cevabı 433 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzı köyle
rin sulama işlerine dair sualine Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu'nun, tahrirî cevabı 
(7/344) 433:434 

İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere verile
cek para mükâfatı hakkındaki Kanun ile, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yı
lı Hesabı Katî Kanunu, 

Tediye ımeseleleri hususunda Yunan Hükü
meti ile Hükümetimiz arasında teati olunan mek
tupların tasdikine, 

Bir Avrupa Tedİ3re Birliği kurulması hak
kındaki Anlaşmayı tadil eden 29 Haziran 1956 
tarihli ve 8 numaralı Ek Protokolün tasdikine, 

31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fransa Ti
caret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine 
mütaallik mektupların tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda bâzı değişiklik yapılmasına ve ;bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 5901 sa
yılı Kanuna bir muvakkat madde eklentmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine, 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda 
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değişiklik yapan 6658 sayılı Kanunn bâzı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesine dair olan kanunlar kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun teklifinin maddeleri üze
rinde bir müddet müzakere cereyan etti. 

31 . V. 1957 Cuma günü toplanılmak üzere 

laikada son verildi. • 
Beisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydtn ' Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurm-el 

Sualler 

Tahrirî sualler 
1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Kay. 

seri vilâyetine bağlı Sarız kazası Asliye Ceza 
Hâkimi ile Başkâtibi ve Müddeiumumi vekili 
haklarında vâki şikâyetler dolayısiyle ne mu
amele yapıldığına dair olan tahrirî sual takriri, 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/350) 

2. — Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'-
nun, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki toplu ba
sın mahkemelerini teşkil eden hâkimlerin de
recelerine ve hizmet müddetlerine dair tahriri 
sual takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/351) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesi

nin tadili hakkında kanun lâyihası (1/680) 
(Adliye encümenine) 

2. Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kaza 
merkezinin aynı kazanın Taraksu nahiyesine 
bağlı Alduş köyüne kaldırılması hakkında Ka
nun lâyihası (1/681) (Dahiliye Encümenine) 

3. — Millî Korunma Kanununun bâaı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine de bent ve 
fıkralar ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/682) 
(Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

4. — Sınır, kıyı ve kara sularımızın muha
faza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve taki
bi işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında
ki 6815 sayılı Kanuna bağlı â sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/683) (Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe encü
menlerine) 

Teklifler 
5. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza ÇerçeP-

în, Hilâliahmer şefkat ve hâtıra pullarının il-
sakma dair kanunu tadil eden 2391 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/498) (Münakalât ve Bütçe 
encümenlerine) 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

40 neı maddesinin (Ç) be adinin 15 nci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/499) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Mazbatalar 
7. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir ka

zasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 
kuruhnası hakkında kanun lâyihası ve Dahili
ye Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) 
(Ruznameye) 

8. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve Ada
na Elektrik müesseselerinin idare ve işletmele
rine dair olan 4325 sayılı Kanunun birinci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/529) (Ruznameye) 

9. — İzmir Mebusu Behzat Bilgin'in, Sana
yi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/497) (Ruzname
ye) 

10. —- Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdiki
ne dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Maârif 
encümenleri mazbataları (1/568) (Ruznamey'e) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhu
riyeti arasında imzalanan kültür mukavelesinin' 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Maarif encümenleri mazbataları (1/678) 
(Ruznameye) 



B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. ' 
(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

i. — İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'-
in, Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine de bent ve fıkra
lar ilâvesi hakkında kanun lâyihasını görüş
mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair 
takriri (1/682, 4/299) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 

(Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine de bent ve fıkralar 
ilâvesi hakkında kanun lâyihasının) havale edil
miş olduğu (Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe 

encümenlerinden) seçilecek üçer azadan mürek
kep muvakkat bir encümende görüşülmesi husu
sunu arz,ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Abdullah Aker 

REİS — Millî Korunma Kanununun bâzı 
.maddelerinin tadili için muvakkat bir encümen 
teşkili istenilmektedir. Keyfiyeti yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek üçer azadan müteşekkil Mu
vakkat Encümen kurulmuştur. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Suriye hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi 
maksadiyle memnu mmtaka olarak ilân edilen 
sahaya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/348) , 

REİS — Mehmet Kartal buradalar, Dahiliye 
Vekili bulunmadıkları için suali gelecek İnikada 
talik ediyoruz. 

2. — Si?ıob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, 
Türkiye Demir ve 'Çelik Fabrikaları Müessese
siyle Karabük Köylerini Kalkındırma Derneği 
arasında akdedilen mukaveleye dair İşletmeler 
Vekilinden şifahi suali (6/363) 

REİS — Şerafettin Ayhan buradalar. İşlet
meler Vekili bulunmadıkları için suali gelecek 
İnikada talik ediyoruz, 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'-

ın, Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı ve Rize 
Mebusu İzzet Akçal ve 3 arkadaşının, Türk Ce

za Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/344, 472) 
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REİS — 16 neı madde üzerinde görüşmeye 

devam ediyorduk. Nüvit Yetkin arkadaşımızın 
tadil teklifi vardı. 

A. HAMDI SANCAR (Denizli) — Söz isti
yorum. 

REÎS - - Buyurun. 
A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Çok muh

terem arkadaşlarım; geqen İnikatta kanu
nun müzakeresine devam edilirken, tümü 
üzerinde yaptığım maruzatımda da kısaca be
lirttiğim gibi, bu teklifimizin huzurunuza ge
tirilmesine âmil olan keyfiyet 1953 senesi Tem
muzunda kabul buyurmuş olduğunuz Ceza Ka
nununun 103 maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanunda infaz sistemimizle alâkalı olan 
bu 16 neı maddede meşrutan tahliye imkânla
rını geniş mikyasta daraltan bir sistem geti
rilmiş • olması , bir taraftan Ceza Kanununun 
birçok maddelerinde ceza miktarı büyük mik
yasta artırılmış, diğer taraftan da meşrutan 
tahliye imkânları daraltılmak suretiyle cezanın 
müessiriyet rolünü ifa edebilmesi gaye ve mü-' 
lâhazasiyle hareket edilmişti. Bu teklifimizle 
1953 senesine kadar mevcut hükümlerin gerek 
ceza miktarlarının azlığı, gerek infazdaki meş
rutan tahliye imkânlarının fevkalâde vâsi oluşu 
sebepleriyle, memlekette bâzı sıfçlarda seneden 
seneye artan bir tablo görülmüş olmasına muka
bil 1953 ten bu yana alınmış olan bu tedbirlerin 
bir neticesi ve muhassalası olarak suçların sene
lik indeksleri hakikaten düşmüş bulunmakta idi. 

Fakat bu defa da ceza evlerinde hem tahliye 
imkânları daralmış, hem de cezalar yüksek mik
tarda hükmedilmiş olduğu için ceza evlerinin 
hamuleleri artmış ve mahkûmların kendi kendi
lerini ıslah etmek gayret ve cehdine âmil olan 
faktör ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu tek
lifimizi bu maksatla getirdik, ifrat ile tefrit 
arasında bir muvazene, kurmak istedik. 

Şimdi, 16 neı madde üzerinde muhterem ar
kadaşlarımızın yapmakta oldukları tekliflerde 
ise, bizi 1953 ten evvelki hale ve hattâ ondan 
daha ötesine götüren bir mahiyet vardır ki bu, 
bizim teklifimizin esprisiyle ve bugünkü reali
telerle asla kabili telif değildir. Bu mukayeseyi 
nazarlarınızda canlandırmak için 16 neı madde
de bulunan ve meşrutan tahliyeye imkân veren 
infaz nispetlerini karşılıklı arz etmek istiyorum. 

Teklifimizde, «bu kanunun 13 ncü maddesin
de yazılı 3 ncü devrenin ağır hapiste yarısını» 

5.1957 Ö : 1 
diyoruz. Şimdi mer'i hükümde 3/4 ünü.. Hapiste 
mer'i hükümde 2/3 iken biz şimdi hafif hapsi 
ilâve ederek hapiste ve hafif hapiste bunu 1/3 e 
indiriyoruz. Daha doğrusu yükseltiyoruz. Bu 
tabloyu huzurunuzda layikiyle canlandırabil-
mek için yüksek müsaadenizle bir meslek hâtı
ramdan bahsetmek istiyorum : 1948 senesinde, 
yani suçların cezaları bugünün ihtiyaçlarına 
kifayet etmiyecek derecede hafif ve meşrutan 
tahliye imkânları daha geniş bulunduğu bir 
devrede, bir ağır yaralama vakasında on sekiz 
yaşından küçük bulunan bir suçluyu gece yarısı 
jandarma kumandanı, hemen fiilin ikamı mü-
taakıp, huzurumuza getirmişti. Bir başkasının 
evine girerek, uyumakta olan karışma tasallut 
ederken hemen üzerine varan kocasını ağır suret
te yaralamak gibi son derecede ahlâki redaatle 
meluf bu çocuk, müddeiumuminin karşısına ge
tirildiği zaman, yaralananın sızlanan babasına 
karşı, «niçin bana bağırıyorsun; verecekleri ce
za on seneden aşağı olur, onun yarısı da asride 
geçer» diye müddeiumuminin, jandarma kuman
danının ve tahkik heyetinin huzurunda kafa tu-
tarcasma bir beyanda bulunmuştu, işte 1953 
senesi tadilâtı bu ihtiyacı karşılamak için geti
rilmişti. 1953 senesinden" bu tarafa, ifratı tef-
rita götüren bir tatbikin içine girdik. 

Bu defa tekrar yeni bir ifrata avdet etmek
ten tevakki edelim. Bugün artık 1953 ten bu ya
na suçlar gittikçe azalan pir tempo takibetmiş 
bulunmasına göre durumu normale kalbetmek 
zamanı gelmiştir. Bâzı tadil teklifleriyle tekrar 
1953 ten geriye gitmek redaeti ahlâkiye ile me-
lûf olan suçlulara cesaret vereceği gibi, suçlu 
olan kimseleri düşündüğümüz kadar, suçtan 
mütezarrır olan kimselerin de bu kanım karşı
sında bir şeyler beklediğini, onları da tatmin et
mek mecburiyetinde olduğumuzu hiçbir vakit 
unutmadan istikametimizi tâyin edelim. 

Tadil teklifi bu kanunu tekrar encümene 
iade suretiyle ya devre sonuna bırakmak veya 
tamamen akamete uğratmaktan başka da bir şey 
sağlamaz. Encümen tadilleriyle teklifin aynen 
kabulünü rica ederek fazla rahatsız etmemek 
için huzurunuzdan ayrılıyorum. 

R E İ S — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçen toplantıda ekseriyet bulun
madığı için müzakeresi yarıda kalan bu mevzuun 
burada tekrar müzakeresi sırasında söz almış 
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olmaktan bilistifade, bu tadil teklifi hakkında, 
noktai nazarımızı kısaca hulâsa etmek istiyo
rum. 
! Ceza infaz sistemimize taallûk eden ve tadil 
teklifine mevzu teşkil eden Ceza Kanturanun 13 
ve 16 ncı maddelerinde arkadaşlarımızın, haki
katen 1953 te .6123 sayılı Kanunla kabul edilen 
ağırlaştırıcı hükümlerin menfi neticelerini izale, 
etmek ve infaz bakımından da bir tekâmül gös
termek üzere hareket ettiklerini arz etmiştim. 
yalnız bir noktada, ceza infaz sistemimiz açık 
bir adaletsizlik göstermektedir. Ceza Kanunu
muzun 13 ncü maddesindeki mevkufiyet müd
deti birinci devrede sayılmakta ve birinci dev
reden mevkufiyet ile hücre çıktıktan sonra geri 
kalan cezanın yarısı, ikinci devreyi teşkil et
mektedir. Bu suretle ikinci devreye, geçişte mev-
kufiyeti uzun sürmüş vatandaşlarla sanıklarla 
mevkuf olmadan mahkfım olmuş vatandaşların 
vaziyetlerinde bir ayrılık doğmaktadır. Yani ay
nı suçtan mahkûm olmuş vatandaşlardan bir ta
nesi muhakemesi esnasında mevkuf kalmış ol
duğu için mevkufiyet! birinci devreden sayıla
rak ikinci devreye geçişinde diğerine na'zaran 
daha ağır bir halde kalmakta ve üçüncü devreye 
daha geç alınmaktadır. Birinci adaletsizlik bu
radadır. Aynı suçun suçlusu oldukları için aynı 
durumda olmaları lâzımgelen bu iki mahkûm bir 
tanesi mevkufiyet müddeti uzun- sürdüğü için 
diğerinin tâbi olduğu şeraitten ayrı şeraite tâbi 
tutulmaktadır. 

İkinci nokta da 16 ncı maddede meşrutan 
tahliyeye hak kazananlar tadadedilirken üçüncü 
devreye sıhhi durumları ve yaşları sebebiyle geçe-
miyenlerin dışında mevkufiyetten doğma farkla 
üçüncü devreye geçmekten mahrum kalmakta 
da bir adaletsizlik vardır. 16 ncı maddedeki bu 
kayıtla bir araya gelince mevkufiyet müddeti 
uzamış olan, mevkufiyet müddeti yüzünden 
ikinci devredeki müddeti de uzamış olan mah
kûmlar 16 ncı maddedeki meşrutan tahliyeden 
istifade edememekte, ayrıca meşrutan tahliyeden 
ikinci devrede geçen cezalardan sonra bakiye ka-
\&n ceza müddetleri bir seneden daha aşağı düşen 
mahkûmların meşrutan tahliye imkânları ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bu teklif ile meşrutan tahliye 
genişlemiş, meşrutan tahliyenin fayda ve tesirleri 
genişletilmiş olduğuna göre, aynı cezayı almış bu
lunan iki mahkûmdan birisinin ihtiyarı dışında 
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mevkufiyet müddeti yüzünden bu haktan mah
rum bırakılması adaletsizlik olur. Kaldı ki, infaz 
makamlarının meşrutan tahliyede takdirlerine 
yer verilmiş olduğuna göre mahkûmlar lehine 
tahaddüs etmiş bir emrivaki mevzuubahis değil
dir. Müddet itibariyle üçüncü devreye geçmemiş 
olanlara bu hakkı tanımış olması onlar için bir 
emrivaki veya yersiz bir imkân sağlamış olmu
yor. İnfaz makamlarına bir takdir hakkı sağlan- , 
mış olduğu için, bu madde bu hali ile bırakıldığı 
takdirde bir kısım mahkûmlar sadece mevkufiyet-
leri uzun sürmüş olduğu için yahut da cezaları 
iki seneden daha az olduğu için iki seneden da
ha fazla ceza almış olanlardan daha ağır şartlar 
altına girmiş bulunuyorlar. Teklif sahiplerinden 
Sayın Hamdi Sancar arkadaşımız deminki konuş
masında 1953 ten sonra 6123 sayılı tadiller ile 
ağırlaşan hükümlerin tatbikatta filhakika, suça 
mâni olması yönünden faydaları olmakla bera
ber infaz bakımından ceza evlerinde yer kalma
ması, münferit hücre bekliyenlerin çoğalması gi
bi güçlükler doğurduğu ve bunların da ıslahına 
lüzum olduğunu ileri sürdüler. Muhterem Ham
di Sancar arkadaşımızın bizzat teklif ettiği ta
sarının esbabı mucibesinde meşrutan tahliye hu
susunda gösterdiği sebep ise infazda çekilen 
güçlük değildir.»Hamdi Sancar arkadaşımızın 
teklifinde meşrutan tahliye imkânlarının geniş
letilmesine gösterilen sebep şu cümle ile ifade 
edilmiştir: 

«Tatbikatta mahkûmların gözlerinde ve gö
nüllerinde kendilerini çeken ve ulaşılması arzu 
edilen bir cazibe halinde belirmesi ve bundan 
cemiyet lehine müspet neticeler istihsal edilme
si için yalnız üçüncü devreye münhasır olmak 
üzere bu devrenin ağır hapiste dörtte üçü yerine •• 
yarısını, hapiste üçte ikisi yerine üçte birini ge
çirmiş olan ve hattâ hafif hapse de teşmil edile-* 
rek hafif hapiste de üçte birini geçirmiş olan 
vatandaşlar meşrutan tahliyeden faydalanmalı
dır.» deniliyor. Benim teklifim ise esas teklif 
sahibi arkadaşımızın da esbabı mucibesine, de
minki izahatımda da işaret ettiğim veçhile, ta
mamen uymaktadır. 

Bundan evvelki 6123 sayılı Kanunla getiri
len ağır hükümlerden evvelki hükümler fazla 
müsamahakârdı buyurdular ve daha hafif olma
sı itibariyle o zaman da cezanın ibreti müessire* 
ve terhip vasıflarının çok azalmış olduğunu ifa
de ettiler. Hamdi Sancar arkadaşımız, vine bi-
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zim tadil teklifimize temas ederken bu tadil tek
lifimizin netice itibariyle 1953 ten geri götürü
cü bir mahiyet taşıdığını söylediler. Hamdi >San-
car arkadaşımızın bizzat kendi teklifleri 1953 
teki gelmiş olan tadil yani 6123 sayılı Kanunla 
konulmuş bulunan ağırlaştırıcı hükümleri tahfif 
maksadını güttüğüne ^öre; bizzat kendi teklif
leri, Adliye Encümeninin tadil teklifi bizatihi 
6123 sayılı Kanunda geriye doğru yani eski hü
kümler gibi müsamahaya yer verici mahiyette 
bir tekliftir. 

Ben bunu gerileme diye telâkki etmiyorum. Ben 
bunu ceza sistemimizi daha medeni, ilaha müte
kâmil ve daha müsamahalı bir sisteme doğru gö
türmek diye tavsif ediyorum. Binaenaleyh, be
nim. tadil teklifimdeki müdafaam neticeten mah
kûm olan vatandaşlar ıslahiha'l ettikleri kanaa
tini doğurduğu ve infaz makamları bunu teyid-
ettikleri takdirde, kendilerine istifade imkânla-
rını bahşeden bir adaleti Türk Ceza Kanunumu
za getirmek gayesini istihdaf etmektedir. 

Bu itibarla, meşrutan tahliye hükümleri ay
nı durumda mahkûm olan iki vatandaştan mah
kûmiyeti kendisinin ihtiyarı haricinde ve kendi
sinin cezası ile hiçbir alâkası bulunmıyan mev-
kufiyet müddetinin uzaması yüzünden diğerin
den daha aykırı bir muameleye tâbi tutulması 
adaletsizlik intacedecektir. Bu itibarla tadil 
teklifimin kabulünü istirham ederim. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

R E İ S — Encümen. 
ADALET ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ SERVET SEZGİN (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Nüvit Yetkin 'in 
sunduğu tadil teklifine ait dermeyan buyurduk
ları esbabı mucibeyi dikkatle dinledik. İleri sür
dükleri sebeplere komisyon olarak, ilmî bakım
dan iştirak cdemiyeeeğiz. 

Şöyle ki, Nüvit Bey buyuruyorlar ki; «Ceza
nın infazına başlanılan ikinci devre müddetinin 
hesabında, mevkufiyet cezası çıkarıldıktan son
ra bakiye cezasının esas tutulması doğru değil
dir. Mevkuf iyet müddetleri sonra nazara alınma
lıdır.» 

Yani mevkufiyetin hesabından sonra ikinci dev
renin hesabedilmesi bir adaletsizlik teşkil etmek
tedir. Bu, mevkuf olanların aleyhindedir. Bir 
kere bizim ikinci devrenin hesabında kabul etti
ğimiz sistem şudur : Ağır cezalı bir mahkûm ce-
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za evine girince, cezası infaza başlanınca evvelâ 
kendisine mahkemece verilmiş olan cezanın onda 
biri nispetinde ve fakat bir aydan aşağı ve Sekiz 
aydan yukarı olmamak üzere bir hücre müddeti 
tatbik edilecektir. Bu hücre devri, bittikten son
ra ancak ikinci devreye yani toplu yaş>ma dev
resine girecektir. Bu toplu yaşama müddeti ne 
kadar olmalıdır? Bu toplu yaşama müddeti mev-
kufiyet müddeti çıktıktan sonra başlamalıdır. 
Çünkü ikinci devre müddeti mahkûmun ıslahı hal 
edip etmediğini tesbit edebilmek için kabul edil
miş bir devredir. Mahkûm hücre içine alındık
tan sonra bütün cemiyetle, insanlarla, her tür
lü toplulukla alâkası'kesildiğinden, hücre içinde 
yaşayışı, hal ve harekâtı, tehzibiahlâk edip et
mediğinin tesbitine imkân vermiyeceğinden, birin
ci devre, bu hususlarda esas olarak, prensip ola
rak kabul edilmemektedir. Bu sebepledir ki, 
mahkûmun toplu yaşayışları esas olarak alınmak
tadır. 

Şimdi burada, bu ikinci devrede, eğer mev-
kufiyeti mukaddem kabul etmediğimiz takdirde; 
bilfarz iki bu çul? sene hapis cezasına mahkûm 
olmuş bir şahıs, bir buçuk sene mevkuf bulun
muşsa derhal 2 nci devreden 3 neü. devreye geç
miş olması icabedecekti. Halbuki 2 nci devrede 
bir mahkûmun iyi hal sahibi olup olmadığını tes
bit etmek gayesi güdülmektedir. Mevkufiyetle 
mahkûmiyet aynı gayelere, ,aynı hukuki hüküm
lere tâbi değildir. Ayrı şartlara, ayrı hükümle
re göre ceza çektirilecektir. Binaenaleyh mev
kufun yaşayış tarzı, oradaki hal ve hareketleri, 
ıslahı hal etmesi esas teşkil etmez. Çünkü ceza
ların infazı ndaki gaye mahkûmun ıslahıhal et
mesi ve iyi halinin de gözönünde bulundurulma
sı gerektiğinden ve hücre esası da olmadığına 
göre, bizim için kabul edilecek devre ikinci dev
redir. 

Şimdi biz, mevkufiyeti mahsubedecek olur
sak bu sefer cezanın ıslahı prensibini esas tut
makta olan bu gayeye aykırı hareket edilmiş 
olur ve ikinci devrede mahkûmun ıslahı hal et
miş olduğu hakkında elimizde bir delil olmadan 
üçüncü devreye geçilmiş olur. Bu itibarla bL? 
mahkûmun ayrıca ikinci devrede ıslahı hal et-
• mesi şartını koymuş bulunmaktayız. Zira mev-
Ikufiyet nazarı itibara alınmadığı takdirde - ki, 
bu çok kısa geçebilir - mahkûmun iyi hal göste
rip göstermediğini anlamaya imkân kalmaz. 

Bundan başka infazın ıslahını düşünürken, 
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mahkûmlarla mahkûm olmıyanlar arasındaki 
farkı nazarı itibara almamız, ıslahı hal edip et
mediğini tesbit etmemiz lâzımgelir. Nitekim bu 
sistem 6123 sayılı Kanundan önce, eski kanunla 
da kabul edilmişti. 

İkinci devre*; hücre, mevkufiyet devreleri çık
tıktan sonra kalan devre olarak kabul edilmiş
tir. Burada eski sisteme muhalif her hangi bir 
hareketimiz mevcut değildir. 

Meşrutan tahliyeye geçilebilmesi için; ikinci 
devrede iyi hal göstermesi şarttır. 

Üçüncü devre; iş esasında yaşama devresidir. 
İhtiyarlık, maluliyet sebebiyle üçüncü devreye 
bu nev'i mahkûmlar alınamaz, çalışmaya tâbi tu
tulamaz, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına güre 
aynen üçüncü devreye geçmişler gibi meşrutan 
tahliyeden faydalanma hakkına mâliktir. Biz de 
bunu 16 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala
rında tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Üçüncü itirazlarına gelince : Cezaları bir se
neden aşağı olanların kabul edilmemiş olması, 
teklifin esbabı mucibesine ve getirilmek isteni- . 
len yeniliğe muhalif olduğu gibi ayrıca ufak 
ceza farkları bakımından da meselâ iki seneden 
aşağı bir cezaya mahkûm olan ile iki sene veya 
iki seneden biraz fazlaya mahkûm edilenler ba
kımından .fark yaratır. «Suçlu; beni iki seneye 
veya iki seneden fazlaya mahkûm edin, desin, 
gibi bir usul getirebilir» buyuruyorlar. Bizim 
ceza infaz sistemimizin ıslahında biz; güttüğü
müz gayeyi esbabı mucibemizde belirtmiş bulu
nuyoruz. 

Birincisi; hücre müddetini kısaltmak lâzımdı, 
ona gittik, ikincisi de; meşrutan tahliye 6123 sa
yılı Kanunla daraltılmıştı, fazlal aştırdık. Nasıl 
daraltılmıştı, onu arz edeyim : 

Meşrutan tahliye 6123 sayılı Kanunda, ağır 
hapiste 3 ncü devrenin dörtte üçünü çektikten 
sonra kabul ediliyordu, hapiste ise üçte ikisini 
çektikten sonra.. Halbuki biz bunun ağır hapis
te, üçünü devrenin yarısını çektikten sonra, ha
piste üçte birini çektikten sonra kabul edilmesi 
suretiyle ileriye doğru gittik. Meşrutan tahliye 
müddeti bu suretle genişlemiş oldu. Eski kanuna 
göre kabul ettiğimiz fark bu. 

Bakiye cezalarda bir sene kaydını kabul et
tiğimiz takdirde iki şeyle karşılaşırız. Birincisi; 
Meşrutan tahliye müessesesi, bir kere uzun müd
detli cezalara mahkûm olanların ıslahı hal ettik-
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leri epeyi bir müddet zarfında anlaşılınca, 
onları daha fazla ceza evinde tutmamaya ma
tuftur. Bunu anlayabilmek için hapisliğinin 
oldukça uzun bir müddet devam etmesi lüzum
ludur, aksi halde iyi halini tesbit edemeyiz. 
Onun için bir müddetin kabul edilmesi zaru
ridir. Bir sene de olsa iki sene de olsa, altı ay 
da olsa bit devre kabul etmek lüzum ve za-
ruretindeyiz. Bu devrenin bir sene olması ise 
6123 sayılı Kanunla aynen kabul edilmişti. Ko
misyonumuzun kabul ettiği müddet de, uzun 
müddet ceza evinde kalacakların kendi ken
dilerini ıslah etmelerini temin gayesine ma
tuftur. İstiyoruz ki, bu kimseler ceza evinde 
iyi hallerini göstersinler ve bir an evvel çık
mak imkânını başarsmlar. Kısa müddetli ha
pislerden mahkûların böyle bir an evvel çıkma
ları için değil, onlara daha şiddetli rejimler 
tatbik edilerek ıslahıhal etmeleri gayesine da
yanmaktadır. Sonradan uğrıyacaklan" cezanın 
şiddetini düşündürerek onları hapisten çıkar 
çıkmaz yeniden suç işlemenıeye teşvik için bu 
prensip düşünülmüştür. Mahkûm uzun müddet 
hapiste kaldığı için cezanın • ağırlığını hisse
decektir. Biz, encümen olarak arkadaşımızın 
teklifine iştirak etmiyoruz. 

BEİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü Sayın Servet 
Sezgin arkadaşımızın verdiği uzun izahat da
ha ziyade Ceza Kanununun 13 ncü maddesine 
aittir. Bu madde üzerindeki görüşlerini uzun 
uzun izah ve müdafaa ettiler. Halbuki tadili 
istenen Ceza Kanununun 13 ncü maddesi daha 
evvelden görüşülmüş ve bunun hakkında ve
rilen takrirler reye konulmuş olduğu için, ar
kadaşlarımız lüzumsuz yere yoruldular. Bende
niz bu madde üzerinde sizleri yormak istemi
yorum. 

Mevzuumuz şimdi 16 ncı madde, meşrutan 
tahliye mevzuudur. 16 ncı madde ile 13 ncü 
maddedeki mevkufiyet hali aynı müddetli fa
kat biri mevkuf kalmış diğeri kalmamış iki 
vatandaş arasında farklar yaratacaktır. 13 ncü 
madde hakkındaki maruzatım tadil takririnin 
içinde değil ama, meşrutan tahliyeyi arz eder
ken buna temas zaruri olacaktır. Getirilen 16 
ncı madde ile meşrutan tahliyenin ısadece 3 ncü 
devreye geçebilecek, geçme hakkını kazanmış 
olanlara hasredilmesi ve ikinci devreyi bitirmiş 
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olup da müddetleri yüzünden üçüncü devreye 
geçemiyecek olanların hukukunu koruyucu bir 
hüküm konulmamış olması keyfiyeti üzerinde 
durduk. Arkadaşımız Senvet Sezgin, üçüncü 
devreye bedenî kabiliyetleri yüzünden geçemi
yenlerin hakkını korudak, keza üçüncü devre
ye yaş durumları dolayısıyle geçemiyenlerin de 
hakkını koruduk diyor. Ben de diyorum ki 
üçüncü devreye bir de başka bir sebepten do
layı daha geçe^Hİyenler vardır ki bunların di
ğerlerinden durumları, suçlarının mahiyetleri 
itibariyle hiçbir farkları yoktur. Müsaade bu
yurun kendi misalleri ile anlatayım. Bilfarz, iki 
buçuk: seneye mahkûm olmuş olan bir vatandaş; 
bu müddetin bir buçuk senesini dâvasının uza
ması, mahkemenin doğru bir neticeye va
rabilmek için bizzarure uzaması gibi ihtiyarı 
haricinde bulunan sebeplerle mevkuf olarak 
geçirmiştir. Şimdi bu mahkûmun münferit 
hücre bahis mevzuu olsun veya olmasın geri 
kalan ikinci devrede çekeceği zaman geri ka
lan bir senenin altı ayıdır. Ve ondan sonra, 
altı aydan sonra üçüncü devreye geçmek hak
kını kazanacaktır..Bakiye altı ay kaldığı için, 
bir seneden az zaman kaldığı için iki buçuk 
seneye m<ahkûm olan bir vatandaş sırf bu 
yüzden üçüncü devreye geçemiyecektir. Geçe-
meyince de 16 ncı maddedeki meşrutan tahliye
den istifade edemiyecektir. 

Aynı şekilde misali genişletmek ve çoğalt
mak mümkündür. Dört sene, beş sene mahkûm 
olmuş ve fakat mevkufiyet müddeti uzun sür
düğü için üçüncü devreye kalan bakiye müd
deti bir seneden az kalmış mahkûmlar üçüncü 
devreye geçemiyecekleri için 16 ncı maddeden 
istifade edemiyeeeklerdir. 

HAMDI SANGAR (Denizli) — Yanlış söy
lüyorsunuz. 

ADALET ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Tamaımiyle yanlış söylüyorsu
nuz. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hamdi Bey, 
Servet Bey istirham ederim, ben size 13 ncü 
maddeyi okuyorum. Servet Sezgin de izah etti. 
«İkinci devre mahkûmun münferit hücrede ge
çen zamanı ile mevkufiyette geçen zamanı çık-
dıktan sonra bakiye kalan devrenin yarısıdır.» 

Şimdi «hücrede ve mevkufiyette geçen za^ 
mandan bakıve kalan zaman iki seneden dûn 
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| ise bunun yarısı tabiatiyle bir seneden dûn 

kalacaktır. Bu itibarla üçüncü devreye geç-
miyecektir. 

Şimdi arkadaşlarım cezası iki yıldan velev 
birkaç gün az olduğundan üçüncü devreye geç-
miyen veya haddizatında cezası iki yıldan faz
la ve fakat mevkufiyet müddeti uzun sürmüş 
ve üçüncü devreye kalan bakiye cezası bir yıl
dan az.kalmış bir vatandaş ile aynı süreye 
mahkûm, olup mevkuf yatmamış iki vatandaşın 
meşrutan tahliye yönünden ayrı hükümlere 

I tâbi olması bir adaletsizlik yaratıyor, ben 
J bunu anlatmaya çalışıyorum. 

Servet Sezgin arkadaşım ilim bakımından 
teklifime iştirak etmediğini izah ederken, mah
kûmun durumunu kontrol edebilmek, iyi hal 
gösterdiğini tâyin edebilmek için uzunca bir 
müddet ikinci devrede bulunması lâzımdır, de
diler. Bununla vardıkları netice; mevkufiyet 

I müddeti ikinci devreye mahsubedilirse,. ki bu 
I bizim eski teklifimizdi, o zaman çok mümkün

dür ki, mevkufiyeti uzun sürmüştür. Yani ikin
ci devreyi dolduracak kadar mevkufiyette kal-

I mış olabilir. Böyle bir halde iyi hali nasıl kon-
I trol edeceğiz buyurdular. Bunun üçüncü dev-
I reye alınmaması hususunda kendileriyle be-
I raberim. Bir sene zarfında iş esasına müstenit 
I ceza evine gönder, sanat öğret, ondan sonra is-
.1 tifade et, Buna imkân yoktur. Bu hususta 

kendileriyle beraberim. Üçüncü devreye geçir-
I memek başka, meşrutan .tahliyeden faydalan-
I mak başka şeydir. Bedenî kabiliyet yüzünden 
I geçirmediğimiz mahkûmun bu hakkını nasıl 
I hesabediyorsak aynı surette ceza müddeti bir 
I seneden az olduğu için üçüncü devreye gecmi-
I yen mahkûm iyi hal göstermişse ve iyi hali 
I infaz makamlarınca sabit görülmüş ise o tak-
I dirde o vatandaşa da bu meşrutan tahliye 
I imkânından istifade hakkım bahşedelim. Benim 
I teklifimin muhtevası budur. 
I Arkadaşlarım, tekliflerinin esasları olarak 
I iki noktayı işaret ediyorlar ve biz infaz sis-
I teminde bir tekâmül getirdik ve hücre müdde-
I tini kısaltarak daha insani bir hale ifrağ ettik 
I ve meşrutan tahliye imkânlarını da genişlet-
I tik diyorlar. Kendilerini tebrik ve kendilerine 
I teşekkür ederim. Fakat mademki bunları yap-
I tınız ve üçüncü devrede üçte ikiyi yarıya 
I indirdiniz ve bunu hafif, hapse de teşmil ede-
I rek onları da meşrutan tahliye imkânı içine 
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kattınız, o halde şu adaletsizliği de ıslah bu
yurunuz. Bu imkânı bahşedin, bunun bir za-. 
rarı yoktur. înfaz makamlarınca mahkûmun 
iyi hali tesbit edilmemişse, tesbit edilineeye 
kadar ona bu hakkı tanımak mecburiyeti yok
tur. Bu ihtiyari bir kayıttır. İyi hal göstermiş 
ise meşrutan tahliye edilebilir, diyoruz. Müd
detin kısa olduğunu anladık. Bu müddet içinde 
kanaat bahşetmezse mecburiyet yoktur. iyi 
hali tesbit edilmiş olan kimsenin cezası bu 
kadar kısa olsa dahi bir mahkûmun sadece 
kanuni bir kayıtla kendisine meşrutan tahliye 
atıfetini vermek imkânını niye nezedelim? 
Niye burada bu hükmü feoymıyalım? 

Maruzatım bundan ibarettir, arkadaşlar. 
REÎS — Tadil teklifini okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen T. C 

Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

İkinci devrede yaşlan, bedenî kabiliyetleri ve 
bakiye müddetleri itibariyle üçüncü devreye geçe-
miyenler yahut yine bu sebeplerle üçüncü devre
den ikinci devreye iade edilenler ikinci devrede
ki mahkûmiyetlerinin hitamında bakiye cezaları
nın lağır hapiste yarısını, hapis veya hafif hapiste 
üçte birini iyi halle geçirdikleri takdirde meşru
tan tahliye hükümlerinden istifade edebilirler. 

RE IS — Encümen bu teklife iştirak etme
mektedir. Teklifi reyinize arz ediyorum: Nazarı 
itibara alanlar... Almıyanlar... Teklif reddedil
miştir. 

. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.-

Madde 17. — Mahkûm meşrutan tahliye müd
deti içerisinde kasdi bir cürümden dolayı şahsi 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur ve
ya mecbur olduğu şartları ifa etmezse meşrutan 
tahliye kararı geri alınır. Bu takdirde meşru
tan tahliye halinde geçen zaman mahkûmun ce
za müddetine malısubedilmiyerek bakiye cezası 
aynen çektirilir ve bir daha meşrutan tahliye 
edilemez. 

Meşrutan tahliye kararının geri alınmasını 
icabettiren sebeplerin vukuundan evvel mahkû-
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mun ceza müddeti sona ermiş olursa mezkûr ceza 
icra edilmiş sayılır. 

Eğer asli cezaya Emniyeti Umumiye idare
cinin nezareti altında bulunmak cezası da ilâve 
olunursa meşrutan tahliye halinde geçen zaman 
bu ceza müddetine mahsubedilir. 

REİS- — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — 13 neü maddenin mu-
tazammm bulunduğu birinci devre hücre cezası, 
kâfi miktarda hücre inşaatı ikmal edilinceye 
kadar Adliye Vekâletince peyderpey tatbik 
olunur. 

Bu sebeple haklarında hücre cezası tatbik 
edilememiş olan ağır hapis cezası mahkûmları 
bulundukları ceza evlerinde cezalarının yarısı
nı ikmal ettikleri ve diğer evsafı da haiz bu
lundukları takdirde iş esası üzerine müessese ce
za evlerine nakledilebilirler. Bu gibiler 16 ncı 
maddedeki meşrutan tahliye hakkında da istifade 
edebilirler. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 2. — Çalışma mecburiyeti
nin tatbikini mümkün kılacak ceza evleri ikmal 
edilinceye kadar bulundukları ceza evlerinde 
ikinci devre mahkûmiyet müddetlerinin en az 
dörtte birini iyi hal ile geçirmiş olup da Adliye 
Vekâletince tesbit edilecek yaş, meslek ve ka
biliyeti haiz olanlar ve yine Vekâletçe tâyin 
olunacak suçların failleri iş esası üzerine mü
esses ceza evlerine nakledilebilirler. Bu takdir
de 2 nci ve 3 neü devre cezaları buralarda 
çektirilir. 

tş esası üzerine müesses ceza evlerinin işti
ali haddi yukarıki fıkra mucibince nakledile
cek mahkûmlcrı çalıştırmıya kâfi gelmediği ah
valde bunlar, geceyi bulundukları ceza evinde 
geçirmek şartiyle ve raviç ücretin üçte ikisin
den aşağı olmamak üzere âmme menfaatine 
uygun işlerde muhafaza altında çalıştırılabilir
ler. 

RE IS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri makable 
de şâmil olmak üzere neşri tarihinden itibaren 
mer'idir. 
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BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
]er... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umum iyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve lâyiha tasvip Duyurulmuştur. 

2. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bi
lançosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 1950 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 
1950 malî yılı hesabı kati kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/108, 
177, 196,1/60) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı 
Hesabı Kati Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (35 431 579) 
lira (01) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (215 463 355) lira 
(94) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. —• 1950 bütçe yılı içinde tahsisat 
haricinde sarf olunan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (95) lira 

(1) 212 sayılı matbua zaptın sonımdadır. 
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(59) kuruş, mütemmim tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A) işaretli cetvelde sütunu 
mahsusunda gösterilen (757 524) lira (67) ku
ruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1950 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (7 399 434) 
lira "(88) kuruş imha edilmiştir, 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyoruz, efendim. 

3. —- Oğuzeli'nin Kefesan köyü 3 numaralı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 18. VIII. 1936 doğum
lu Fethi Oğuz'un, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/513) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu.) 

(1) 213 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mil . . . 
ÎSMAÎL HADIMLIOĞLU (Denizli) — Muh

terem arkadaşlar, şimdi okunan mazbatayı hep 
beraber dinledik. Bu mazbatada bahis mevzuu 
olan hâdise, bundan bir müddet evvel hepimizin 
gazetelerde okuyup muttali olduğumuz Gazian-
teb 'de cereyan eden bir hâdisedir. Hâdisenin na
sıl cereyan ettiğini kısaca arz etmek istiyorum. 
Dayısını öldüren kaatilin muhakemesi yapılmak 
üzere mahkeme koridoruna gelip, orada henüz el-

. leri kelepçeden kurtulmadan jandarmanın neza
reti altında iken, mazbatada adı geçen kaatilin, 
yani maktulün yeğeninin, kan gütme kasdiyle, 
gözünde siyah gözlük ve elinde tabanca ile, mah
keme koridorunda ve orada bulunanların huzu
runda ateş ^dip öldürmesinden dolayı mahkeme
ye sevk ediliyor ve muhakeme neticesinde kan 
gütme saikiyle Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 10 ucu bendine tevfikan ölüm cezası
na çarptırılıyor. Encümenimize bu hâdise gel
diği zaman raportör olan arkadaş, hâdiseyi bu 
şekilde anlatınca bâzı arkadaşlar - ki, ekseriyeti 
almış olan arkadaşlardır - şu şekilde düşündüler 
ve hislerinin tesirinde kalarak henüz 18 yaşını 
bir ay geçmiş olduğunu nazarı itibara alıp, henüz 
genç yaşta, tecrübesiz bir delikanlının bu şekilde 
idama mahkûm edilmesine acımak suretaiyle, «bu 
genci idamdan kurtaralım, cezasını müebbet ağır 
hapse tahvil edelim.» diye düşündüler. Hakika
ten hissi olarak düşünüldüğü takdirde bir Türk 
vatandaşının, bir Türk gencinin sehpaya çekil
mesi hepimiz için, gayet tabiî olarak, üzüntülü 
bir hâdisedir. Tahkikatı yapan muhakeme he
yeti de gayet tabiî olarak bizim gibi düşünmüş
tür. Fakat 1953 yılında bu 450 nci maddeye ilâ
ve olarak kabul edilerek bütün Türkiye'de tatbik 
edilecek olan 10 ncu bent gereğince artık kimse
nin itiraz edemiyeceği bir şekilde kan gütme sa-
yikiyle işlenmiş olan suçlarda kaatilin mutlak 
olarak ölüm cezasına çarptırılacağı kabul edil
miştir. Eğer bu mahkeme koridorunda olmayıp 
da başka bir yerde olsaydı yine cezası idam idi. 
Fakat öyle bir vaziyet olmuştur ki, mahkeme ko
ridorunda, jandarma nezaretinde iken, eli kelep
çeli bir kimseyi öldürmüştür ve kendisine bu şe
kilde niçin siyah gözlük taktığı sorulduğunda:. 
«Eğer tanısaydı tedbir alırdı, vuramazdım, ken
di arzumu yerine getiremezdim.» diye ifade ver
miştir. Şimdi böyle diyen bir suçlu idam edilme- | 
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yip de bunu cemiyet-içerisinde şu veya bu şekil
de bırakmanın, her halde âmme vazifesi gören 
Yüksek Meclisin atıfet hisleriyle kabili telif ol-
mıyacağı kanaatindeyim. Bunun için bir takrir 
takdim ediyorum, buna göre Adliye Encümeni 
mazbatasının kabul edilmemesi ve tekrar tetkik 
ve tasvibedilmek üzere mazbatanın Adliye Encü
menine iadesini istemekteyim, rey sizlere aittir. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Söz isti
yorum. 

REİS — Şahsan mı, encümen adına mı? 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Şahsan 
REÎS — Buyurun. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; İsmail Hadımlı arkadaşımız 
bir şahsın idamı veya cezasının müebbet hap
se çevrilmesi hâdisesinde komisyonun düşünce 
ve kanaatlerini sadece bir noktadan izah etti
ler. Bu hâdisede komisyon, idam cezasının mü
ebbet hapse çevrilmesini isterken; suçlunun yal
nız yaşını değil, başka bir sebebi de nazarı iti
bara aldığını belirtmediler. 

Şimdi, neden bu şahsın hakikaten idam edil
memesi lâzım geldiğini, kalpleri ve ruhları ha
rekete getiren, merhameti celbeden, cezanın 
tahvilinin hukuki sebep ve zaruretlerini; Türk 
milletinin düşüncelerim ve duygularını temsil 
eden Yüksek Heyetinizin neden, hakikaten mer
hamet göstermesi lâzımgeldiğini arz edeceğim. 

Hâdise şudur: 
Bir kere mahkûmun dayısını iki, iki buçuk 

ay önce öldüren şahıs şu şekilde hareket etmiş: 
Evvelâ ateş, etmiş yaralamış, sonra bıçaklamış, 
ondan sonra da kafasını taşla ezerek öldürmüş. 
Bu hâdise gerek idam mahkûmu üzerinde gerek
se muhitinde ve ailesi efradı üzerinde gayet 
ağır tesir yapmış. 

Yine hazırlık tahkikatına ve dosya münde
recatına nazaran idam mahkûmu dayısını çok 
severmiş, dayısı da onu çok severmiş. Hâdise
nin akabinde tevkif edilen adamı muhakemesi 
cereyan ederken, ceza evine girerek öldürecek 
durumda değil, ilk imkân kendisine mahkeme 
koridorunda çıkmış. 2,5 ay evvel dayısını öldü
reni öldürme hâdisesini mahkeme kan gütme 
telâkki ediyor. Kan gütmenin ilmî bir krit°r-
yıımıı yoktur. Fakat 2,5 ay evvel cereyan eden , 
bu ağır hâdisede kaatil tevkif edildikten son
ra, imkân tahassül eder etmez, dayısı gibi çok 
sevdiği şahsın hunharca, başı ezilerek öldtirül-
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meşinden mütevellit duyduğu elemin tesiriyle 
intikam almayı göz önünde tutması acaba bu 
genç için kan gütme midir, yoksa taammüden 
adam öldürmek midir? Bu, üzerinde durulacak 
bir noktadır. Biz katî olarak kan gütme oldu
ğuna tam bir kanaat getiremiyoruz, çünkü, 
kan gütmenin kıstası burada yoktur. Aradan 
uzun yıllar geçmemiş, nesiller araya girmemiş, 
aileden aileye intikam duyguları tevali etmemiş. 
tki buçuk ay evvel dayısı öldürülmüş, bu da 
dayısının kaatilini öldürmüş, hâdise sıcağı sıca
ğına işlenmiş. Bu \aziyet karşısında işi taam
müden adam öldürmek şeklinde mütalâa etme
ye mecburiyet hissettik. Taammüden adam öl
dürmenin cezası da idamdır. Fakat, kan gütme
yi kaimi etmediğimiz takdirde bunun arkasın
dan hukuki bir sebep geliyor. Adam öldürmek
ten idamına karar verilen şahsın mağdur tara
fından dayısının öldürülmüş olması karşısında 

* mahkeme taammüden öldürme kararını verme
liydi. Suç taammüden işlendiği, mahkeme taam
müden öldürmeyi kabul ettiği takdirde de idam 
cezasında 59 ncu maddeyi tatbik ederek bunu 
30 yıla indirmesi icabederdi. Ben de esbabı mu-
haffifenin mevcudiyeti sebebiyle bu yolda bir 
takrir vermiştim. Fakat, ekseriyet müebbet 
hapsi kabul ettiği için ben de buna iştirak et
tim. Bununla beraber kanaatimce, bir tavsif ha
tası meveudolduğuna ifade etmekten de kendi
mi alamıyacağım. Cezanın 30 seneye indirilme
si icabederdi, ancak, takririmiz reddedilince, 
idam yerine niç olmazsa müebbet hapsi muta-
zammm Nuri Özsan arkadaşımızın takririne re
is beyin de iltihakı ile karar verildi. Böylece 00 
seneye indirilmesi lâzım' gelen cezanın, ancak 
müebbet hapse tahvili mümkün olabildi. 

Sadece 18 yaşını yeni bitirmek sebebiyle de
ğil, demin arz ettiğim sebeplerden de verilen 
cezanın ağır olduğu kanaati bizde hâsıl oldu. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; Servet Sezgin arkadaşımızın 
bu beyanından sonra Adliye Encümeninin maz-
hatasının ret ve İsmail Hadımlı'nın teklifinin ka
bul edilmesi hakkında bendenizde bir kanaat hâ
sıl oldu. Dosyayı lâyıkiyle tetkik etmemiş oldu
ğum için bu husustaki malûmatım derin değil
dir. Fakat Servet Sezgin arkadaşımızın beyana
tı bende tereddüde mahal bırakmadı. 
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Salâhiyettar olan mahkeme bütün şahitleri 

dinliyerek, kanaatini kullanarak hâdisenin kan 
gütme hâdisesi olduğuna dair karar veriyor. 
Mahkemenin verdiği bu karar Mehkemei Tem
yize gidiyor. Temyiz Mahkemesi de hâdiseyi kan 
gütme hâdisesi olarak kabul ediyor ve o şekilde 
karar veriyor. Büy/ik Millet Meclisinin, mahke
menin vermiş olduğu bu kararları tebdil etmeye 
hakkı yoktur. Salâhiyettar olan mahkeme bütün 
şahitleH dinlemiş, dosyaları tetkik etmiş ve o 
kanaate varmış. Demiş ki, hâdise bir kan gütme 
hadisesidir. Şimdi Büyük Millet Meclisi mahke
menin verdiği karar böyle değildir, taammüt 
vardır, diyemez. Bu tamamen kazai bir tasarruf
tur. Büyük Millet Meclisi Anayasa ile müesses 
mahkemelerin verdiği kararı tağyir edemez, teb
dil edemez. Ama neden Meclise geliyor, neden 
Meclis karar veriyor? Bunu arz edeyim : 

İki sebeple Meclis karar verir : Birisi idam 
cezası, gayet ağır bir cezadır. Dâvanm^bütün 
safahatı geçirip geçirmediği tetkik olunur. Bir 
kere daha tetkik et der. İkincisi de bir faidei iç
timaiye mülâhazasidır, bir merhamet bir şefkat 
meselesidir. Bunda bir faidei içtimaiye mülâhaza 
ederse cezayı tahfif edebilir. Ama salâhiyettar 
bir mahkemenin verdiği bir karar için «yerinde 
değildir, böyle hüküm verilemez, hüküm böyle 
olmalıydı.» diyemez. Bu yolda karar verecek 
olursa bunun sonu nereye gidecektir? Bir Mec
lis heyecana kapılabilir, yanlış hüküm verebilir. 
Anayasa ne diyor? Hepimiz kabul ediyoruz, biz
zat Demokrat Parti Hükümetinin vekilleri de 
bunu söylüyorlar. Mahkemelerin istiklâli ne de
mektir? Mahkemelerin kararlarına dokunma
mak demektir, mahkemelerin hükümlerinde is
tiklâl sahibi o olması demektir. Şimdi siz mahke
menin vermiş olduğu karar böyle değildir de 
böyledir derseniz bu olmaz arkadaşlar. Binaen
aleyh, sırf atıfet kabilinden, bir faidei içtimai
ye mülâhaza ederek, merhamet ve şefkat mülâ
hazası ile Büyük Millet Meclisi cezayı tahfif 
ederse buna bir diyeceğim yok. Ama, karar böy-
de değildir, bu bir taammüden katildir demek 
hem selâhiyetimiz dışındadır, hem de doğru de
ğildir, arkadaşlarım. 

; REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Yunus Muammer Ala-
t kant'iın konuşmaları muvacehesinde tekrar hu-
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zurlannızı işgale mecbur kaldığım için affmızı 
dilerim. 

Muammer feey buyurdular ki, B. M. M. hiç
bir suretle mahkeme kararları üzerinde her hangi 
bir tasarrufa bu bakımdan salahiyetli değildir; 
bir 'adlî hata mevzuubahşolduğu ileri sürülmek 
suretiyle idam cezasının tadili cihetine gidüle-
mez; bu, mahkemelerin istiklâline külliyen mu
haliftir; ancak bir içtimai fayda mülâhazastiyle 
mahkûma verilen ceza tebdil edilebilir. * 

Biz bu görüşe iştirak etmiyoruz. B. M. M. nin 
idam cezalarını tetkik etmesinin hukuki sebep
leri hiçbir suretle arkadaşımızın görüşlerine uy
mamaktadır. B. M. M. nin idam cezaları mu
vacehesindeki salâhiyeti nedir? Bunu Askerî Ce
za Kanununun ü{2 nci maddesi infazın tasvibi 
şeklinde mütalâa etmiştir. Filhakika B. M. M. 
burada cezayı tasdik etmemektedir. 

Ancak infazı tasvibetmektedir. Mahkemelerce 
ceza takdir edildikten sonra bunun infazı cihe
tine gidilsin iri, gidilmesin mi? Büyük Millet 
Meclisinin buradaki durumu bir müddeiumumi
nin durumu gibi değildir. Mahkemelerden veri
len kararların adlî hata ile malûl olabileceği dü
şüncesi ile her hangi bir şahsı ifna etmek mev-
zuubahsolunca cezanın tahfifi cihetine gidebil
mektedir. Ne şekildle bir adlî hata?.. 

Hâkimler de insandır. Hata olabilir, bir yan
lışlık olabilir. Yapılan bir yanlışlık dolayısiyle 
veya yanlışlık yapılmış olabileceği hususunda 
duyulacak bir tereddüt neticesinde Büyük Mil
let Meclisinin hükümranlık duyguları ve mer
hameti harekete geçebilir. Bu takdirde adlî ha
tanın tevlidedebileceği neticenin tadili cihetine 
gitmek lâzımdır. Anayasa, cezanın tahvili veya 
kaldırılmasını icabettirir bir sebep varsa Bü
yük Millet Meclisi infazı tasvibetmiyecek ceza, 
kalkacaktır demektedir. Ya tadil veya tahfif 
edilecektir demektedir. 

Ceza hukukunda Türk eezacıları Tahir Taner 
ve Faruk E rem Beyin kitablarıhda - yanımda 
olsaydı okurdum - bu esbabı mucibe ileri sürül
mektedir. Hususi afların en büyük sebebi adlî 
hatalardır. Büyük Millet Meclisinin idam ceza
larım tetkik etmesi ve onun nazarından geçir
mesinin en büyük sebebi adlî hataları önlemeye 
çalışmaktır. Sadece pişmanlıkla veyahut üzün
tü dolayısiyle işlenmiş olan her hangi bir sucun 
infazına mı gideceğiz, esbabı mucibesiyle değil, 
insanlardan müteşekkil olan hâkimlerimizin ya-
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I pabileceği her türlü hataya karşı hayatının if

nası mevzuubahsolan şahsa ait kararın infazına 
geçmeden, hatadan mütevellit bir sebep var mı, 
yok mu, bunları tetkik etmek ve cezayı tahfif 
etmek mevzuubahistir. Bu, ilmen de kabul edil
miştir. Adliye Encümeni mazbatasında adlî ha
taya işaret edilmemiştir. Bendeniz şahsi görüş
lerimden bahsettim ve daha evvel de şahsan ko
nuşacağımı arz ettim, öldürdüğü şahıs iki bu
çuk ay evvel dayısını öldürdüğü için bu fiili iş
lemiştir. 18 yaşını bir buçuk ay evvel bitirmiş
tir. Ve dayısını da bu çocuğun çok sevdiği gibi 
şartların mahkemece göz önünde tutulmadığı 
nazara alınarak bu karara varılmıştır. Bence 
kan gütmenin biraz ağır bir adım olduğu ve bi
ze ağır geldiği ve mahkemenin kan gütme ile 

1 taammüt arasında tereddüt gösterdiğine işaret 
' etmek isterim. Bir buçuk ay evvel dayısını öl

dürenin üzerine evvelâ silâh sıkmak, sonra bı-
' çaklamak ve nihayet onun başını ezmek sure- * 

tiyle hunharca bir cinayet işlemesine ve işte bir 
taammüt olduğuna göre, bunlara rağmen bu ço
cuğa bir merhamet, bir şefkat gösterilmesi lâ-
zımgeldiği yolunda bizde bir kanaat husule ge
tirdi. Esbabı mucibemiz budur. Büyük Millet 
Meclisi adlî hatalardan doğan bir merhamete 
binaen böyle bir karar Verebileceği gibi, elbette 
adlî hatada böyle bir şey olup olmadığını da tet
kik edebilir ve edecektir. 

REİS — Encümen. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Servet 
Sezgin arkadaşımız şahsı adına görüşlerini be
lirtti. Encümen mazbatasında da manzum âliniz 
olacağı veçhile, biz mahkemenin hiçbir surette 
takdir hakkına, yani kanunu tatbikteki kanaa
tine temas etmiş değiliz; Muammer Alakant ar
kadaşımızın mütalâasına uygun olarak. 

Komisyonumuzda bu vaziyetlerin münakaşa
sı neticesinde ekseriyetle bu şekilde karar ver
memizi icabettiren sebebin, mahkemenin kan 
gütme şeklinde tavsifine rağmen, bu suçlunun 
dayısını öldüren kaatili öldürmeye sevk eden se
bebin henüz 2,5 ay gibi kısa bir müddet evvel iş
lenmiş olması, ikincisi kan gütme dolayısiyle öl
dürmede aileler arasında tevali veya teselsül 
eder tarzda vuruşmaların cereyan etmemiş ol
ması, üçüncüsü de suçlunun henüz 18 yaşından 
bir ay almış olması gibi sebeplerdir. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun Büyük (Mill et Meclisimi-
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ze vermiş olduğu, cezaların tahvil ve tahfifi şek
lindeki noktai nazara uygun olarak hu hususla
rı suçlu lehine mütalâa ettik, hattâ şunu sizle
re arz edeyim ki, 7 - 7 şeklinde hâsıl olan rey tas
nifi neticesinde reis olarak suçlu lehinde olan 
ve arz ettiğim üç sebebe istinaden müebbet hap-

• se tahvil takririne iltihak etmek suretiyle S - 7 
bir ekseriyetle huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, komisyon reisi arkadaşını kısmen be
nim görüşümü izah ettiler. Konuşan arkadaşla
rın beyanları bence iki noktada telif edil mele lâ-
zımgelir. Filhakika Servet Sezgin Bey arkadaşı-. 
mıznı ilk konuşmasına göre suçun vasfı bakı
mından affa lâyık olduğu şeklinde idi. Fakat 
sonradan bunu tavzih ederek daha mâkul şekil
de izah ettiler. 

Filhakika Muammer Alakant Bey arkadaşı
mızın dediği gibi mevcut kanunların derpiş et
tiği hükümler tatbik edilir ve mahkemeler son 
safhasına kadar âdilâne hususları tesbit edip 
karar verirler. 

Fakat, arkadaşlar, birkaç arkadaşımızın bir
birlerine vâki suallerinden tereddüde düştükle
rini anladım. Bu hususta noktai nazarımı arz 
etmek istiyorum : Suçun vasfına Büyük Millet 
Meclisi katiyen el sürmez. Suçun delillerinin 
takdiri mahkemeye aittir. Derecattan geçtikten 
sonra ancak, infazı hususunun tasvip ve tasdiki 
bakımımdan Büyük Millet Meclisi vazifelidir. 
Ama Büyük Millet Meclisi bu hususu, yani tas
vip ve tasdiki keyfiyetini düşünürken cürmün 
vasfı ile, delilleri ile beraber, şekli ile beraber, 
mücrimin halini, durumunu da elbette tetkik 
eder, arkadaşlar. Bizler burada reyimizi verir
ken lâalettâyin, körükörüne vicdanlarımızı kapı-
yarak rey verecek değiliz, baştan aşağı duruşma 
safahatini göz önünde tutarak, delilleri tetkik 
ederek ve muhakememizi ona göre yürüterek 
vicdanlarımızın sesini rey halinde izhar edece
ğiz. Muammer Alakant arkadaşımız yanılıyor
lar. Yalnız şu noktada kendileriyle beraberim, 
cürmün vasfına el sürmemek suretiyle, Anaya
samız ve içtüzüğümüzdeki hükümler dairesinde 
ya suçluyu külliyen affederiz, veyahut cezanın 
tahfifi cihetine gideriz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ben de onu istiyorum, aramızda fark yok. 
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. KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Fark yok 

ama, mahkemenin tahdirine, suçun evsafına el 
sürmemek suretinde ise beyanınız, yani benim 
dediğim gibi ise, aramızda fark yok demektir, 
birleşmiş bulunuyoruz.. 

REİS — Devanı buyurun, efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ben de, 

şimdi arkadaşlar, sizden şahsan şunu istirham 
edeceğim.' Burada mücrimin bir talihsizliği var. 

Aziz arkadaşlarım, muhterem mahkemenin 
kararına asla el ve söz dokundurmadan fikrimi 
arz edeceğim. Talihsizlik var, çünkü, birkaç ay 
evvel değiştirilen kanunla yani 21 yaşma kadar 
olanlar idam edilmezken, bugün bu kanunla ma
alesef 18 yaşında olanlar idam edilmektedir. 18 
yaşını bir ay. geçen bu çocuk idama müstahak 
hale gelmiş oluyor, işte talihsizlik budur. Bu 
hal hepimizi cidden düşünceye sevk eden, hepi
mizi üzen bir keyfiyettir. 

ikinci olarak, bizim bir kanunumuz vardır, 
o da; «nev'i şahsına münhasırdır.» Inşaallah za
manla ilerde daha medeni safhalar arz eder de 
hepimiz bu kanunun bir an evvel kalkmasını, te
menni ederiz. Arkadaşlar, cidden bu, nev'i şah
sına münhasır kanunun neticelerini nazarı iti
bara alarak, bir kimse anasını, babasını öldü
renleri öldürürse; bâzı memleketlerin kanunları 
bunu tahfif sebebi sayarken, bizim kan gütme
ye mütaallik kanun maddelerimiz bunu teşdit 
sebebi saymakta ve idam cezası vermektedir. 

Arkadaşlar, çok rica ediyorum, bu çocuk bir 
talihsizliğe uğramıştır, binaenaleyh, o cezasını, 
encümenin de kabul ettiği gibi müebbet ağır hap
se tahvil edelim. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar; mazbatanın aleyhinde bu
lunan arkadaşlar noktai nazarlarını izh ettik
lerinden kısa konuşacağım. Merhamet, merha
mete lâyık olana karşı yapılır. Yaşı kaç olursa 
olsun, bir defa dayısını öldürdüğünden dolayı 
bu, esbabı muhaffife telâkki edilmek istenili
yor. Fakat bu, yalnız dayısını öldüren adamı 
taammüden ve kan gütmek suretiyle öldür
mekle kalmıyor, aynı zamanda onun kardeşini 
de taammüden ve kan gütmek suretiyle öldür
meye tam teşeybül ediyor ve yaralıyor.. Daha 
birkaç kimseyi de yaralıyor. Esasen 'dayısını 
öldüren adamın cezası kanunda muayyendir. 
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Haydi diyelim, dayısının öldürülmüş olmasın
dan dolayı müteessirdir, fakat öbürüne iıe di
yelim? Bu bütün ailesini söndürmeye kasbet-
mîştir. Taammütten başka kan gütme de var. 
Biz hadiseyi bir taraflı düşünüyoruz, halbuki 
diğer tarafı da düşünmek mecburiyetindeyiz, 
Bendeniz Adliye Encümeni mazbatasının red
di ile idam hükmünün infazı reyincleyim. Ay
nı zamanda Mecliste böyle mühim bir mesele 
görüşülürken, âzami ekseriyetin olması lâzım
dır. Binaenaleyh bunun Mecliste ekseriyetin 
tam olarak bulunduğu bir zamanda müzakere 
edilmesi hakkaniyete daha uygun olur. 

REÎS — ibrahim Us. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka

daşlar; kanun vâzıı Yüksek Meclis, hâdiseleri 
teker teker ele alarak ayrı ayrı hüküm koymak 
imkânından mahrumdur. 

Buraya, hakikaten birçok idam hükümleri 
gelmiş ve karar verilerek çıkmıştır. Bunlar üze
rinde bir nebze düşünecek olursak, bunların 
bir kısmı ırza tasalluttan sonra suçu gizlemek 
kasdiyle öldürmüş, bir kısmı da parasına ta-
maen öldürmüşlerdir. Bir kısmı da öldürdük
ten sonra taşla başını ezmişlerdir. Bunların 
muhtelif çeşitleri vardır. 

Bendeniz bu hâdisede suçun işlenişi ile ve
rilen ceza arasında bir ağırlık müşahede etti
ğim içindir ki, encümende mahkûm lehinde re
yimi kullandım. 

Ayrıca dünya hukukunda da idam cezası
nın yavaş yavaş kaldırılması yolunda bir ha
reket de vardır. Bu bakımdan mazbatanın ka
bulünü bendeniz de arz ve rica edeceğim. 

REİS — İsmail Hadımlığolu. 
İSMAİL HADIMLI (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar; ikinci defa söz aldığım için özür di
lerim. 

Arkadaşlarını hâdiseyi izah ederken, mazba
ta lehinde konuşan arkadaşlarım, burada haki
katen kan gütme, kanunun tatbikinde tereddüt 
husule geldiğini ifade ettiler. Halbuki kan güt
me Kanununda ve tatbik edilen madde hükmün
de katiyen müddet hususunda bir şey yoktur. 
Bu, Meclisçe de malûm bir keyfiyettir. Haydi 
hâdiseyi kan gütme mahiyetinden çıkaralım, 
taammüden katil hâdisesi olarak mütalâa etsek 
dahi nihayet hislerinize hitabederken taammü
den öldürme hâdisesinde dayısının öldürülmesi 
âmil olmuştur, diye beyanda bulundular, böyle 
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kabul etsek dahi yine esbabı muhaffifeyi icabet-
tiren bir şey yoktur. Şimdi eğer taammüden 
katil hâdisesi olarak kabul edilse ve mahkeme 
koridorunda değil de hariçte yapılsa idi o va
kit dayısını öldürmüş olması keyfiyetini esbabı 
muhaffife olarak kabul edersek taammüd un
surunu bertaraf etmiş oluruz. Yani bir taraftan 
taammüt unsurunu mahkeme, esbabı muhaffifei 
takdiriye kabul ederek tezada düşmüş olur. Eğer 
bu şekilde olursa bozma sebebi olur. Çünkü 
Temyizden şimdiye kadar çıkmış birçok kararlar 
vardır. Bunu bilhassa arz etmek isterim. Kal
dı ki, bu işte esbabı muhaffifei takdiriye gibi 
bir şey yoktur. Çünkü bu adam gözüne gözlük 
takmak suretiyle tamamen kendisini gizlemiş, 
jandarma nezaretinde eli kelepçeli, her türlü 
müdafaadan mahrum bir kimseyi mahkeme ko
ridorunda tabanca ile öldürmüş.. 

Şimdi bu, nevama talebenin hocasını yarala
ması, öldürmesi gibi bir hâdisedir. Çünkü artık 
cemiyetin murakabesi altında olan bir kimseyi 
birisi hariçten gelerek öldürürse bunda esbabı 
muhaffifei takdiriye aramak ve merhamet hissi 
ile hareket etmek katiyen caiz olmasa gerektir. 

Kanaatim bu merkezdedir. Verdiğim takri
rin kabul edilmesini rica ederim. (Ret. ret ses
leri.) 

REİS — Cevat Ülkü. 
ADLİYE KOMİSYONU R E M OK VAT ÜL

KÜ (Aydın) — Efendim, bir noktayı tavzih et
mek istiyorum, yoksa mahkemenin takdir hakkı
na temas etmek değil. İsmail Bey arkadaşımızın 
mütalâası hilâfına bugün birçok eczacılar, te-
hevvüren işlenilen suçlarla kasten işlenilen suç
lar arasında dahi, aradan geçen birkaç aylık 
müddetin kasda taallûk etmiyeceği üzerinde 
durmaktadırlar. Tehevvüri suçların zaman geç
tikten sonra dahi işlenebileceği fikrindedirler. 
arz ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz- ettiğim sebeplerden dolayı maz

batanın Adliye Encümenine iadesini teklif ede
rim. 

Denizli 
İsmail Hadımlıoğlu 

REİS — Tekrar tetkik için mazbatanın en
cümene havalesi hususunu reylerinize arz ediyo
rum, nazara alanlar lütfen işaret versiler.,. Tek-
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lifi nazara almıyanlar... Teklif nazarı dikkate 
alınmıştır. Mazbatayı encümene iade ediyoruz. 

4.— Şarkışla'nın Sizir köyü, nü füsunda mu
kayyet Bekiroğlu 1333 doğumlu ismail Güngör'
ün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş-
vekâelt tezkeresi ve Adliye Encümeni- mazbatası 
(3/514) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeninin mazbatası okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 
Adliye .Encümeninin mazbatasını reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenelr... Etmiyenler... Mazbata 
kabu ledilmiş, ölüm cezasının infazı tasvip Duyu
rulmuştur. 

5. — Polis memurlarından Mustafa Savaş'ın, 
mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezası hak
kında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbata
ları (5/40) (2) 

. REÎS — Adliye Encümeninin mazbatasını 
okuyoruz, efendim. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
"REÎS — Mazbata hakkında söz îstiyeni. Yok. 
Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz 

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

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

6. — Türkiye ile Bulgaristan arasında imza
lanan zabıtname ile teati edilen mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ti
caret encümenleri mazbataları (1/620) (3) 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Za
bıtname ile teati edilen mektupların tasdiki hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında 8 Aralık 1956 tarihinde Sofya'da tanzim 
ve imza olunan Zabıtname ile yine aynı tarihte 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik olunmuş
tur. ' ' • • 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reyinize 

(1) 214 sayılı,matbua zaptın sonundadır. 
(2) 215 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) Birinci Müzakeresi 72 nci İnikat zaptın-

dadır. 
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arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra-^ 
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS -— Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... İtabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık, reyleri
nize arz ediyorum. 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki kanuna ek 6033 saydı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Ciltçe 
encümenleri mazbataları (1/565), (1) 

REÎS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz, 
efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. —- İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki Kânuna ek 6033 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden dördün
cü dereceden 90 Ura maaşlı bir aded profesör 
kadrosu çıkarılmış ve yerine, beşinci dereceden 
80 lira maaşlı bir aded profesör kadrosu ilâve 
edilmiştir. ' 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul «dilmiştir, * 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 

(i) Birinci müzakeresi 72 nci İnikat zaptın-
dadır. 

417 — 



î : 75 31 .5 . 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha 
kabul ve tasbip buyurulmuştur, efendim. 

8. — Atatürk Üniversitesi kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/667) (1) 

REİS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasında bulunan bu lâyiha hakkında bir 

+ teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara

sında (12) nci sırada bulunan (Atatürk Üniver
sitesi kanun lâyihasının), bir an evvel kesbi ka
rı uniyet etmesi için takdimen ve müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Tevfik îleri 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umıımiyesi üzerinde söz istiyen rai
mi, efendim1? 

Buyurun, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka-

daşlarım, Doğu'da bir Atatürk Üniversitesi 
açılması hususunda Hükümetin lâyihasını, Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbatalarını dikkat 
ve itina ile okudum. Böyle bir üniversitenin 
açılmasından dolayı Hükümete bilhassa candan 
teşekkür eder ve böyle bir teşebbüsü candan teb
rik ederim. 

Peşinen ifade edeyim ki, sonunda da lehin
de beyaz oy vereceğim. 

Bu iki noktai nazarı tesbit ettikten sonra lâ
yiha ve hükümleri üzerinde tenkidlerimi ve en- ' 
dişelerimi de belirtmeyi bir vazife bilirim. 

Doğu'da bir üniversite kurulacak. (Soldan, 
teşekkür et sesleri) Teşekkür ediyorum, minnet 
ve şükranlarımı belirtiyorum. 

RJ3İS — Müdahale etmeyin, efendim. Sırrı 
Bey devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat Orta'da 
bir hakikat vardır. O da şudur : Bu üniversite 
bir üniversite statüsünü değil, bir ortaokul sta
tüsünü haiz bir yüksek mektep durumundadır. 
Muhtar bir üniversite hüviyetini maalesef taşı-

(1) 218 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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mamaktadır. Bunun böyle olmadığını maddeler 
arasından çıkarmak mümkün olduğu gibi, Hü
kümetin gerekçesinden de anlamak mümkündür. 
(Soldan, gürültüler) Bir noktai nazarınız varsa 
burada gelir söylersiniz. 

RElS — Siz lütfen devam buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, üzerinde durulacak ve tesbit edilecek 
mühim nokta şudur : 

Kurulacak ilim müessesesinin iyi netice ver
mesi için muhtar olması ve teminata sahip bu
lunması lâzımdır. Maddeler arasından çıkan 
netice şudur ki; kurulacak üniversite ne muh
tar olacak, ne de muhtariyeti haiz bulunacak. 
Üniversite rektörü Maarif Vekilinin teklifi, İc
ra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile seçilecek. Hal
buki bugün mevcudolan Üniversite Kanununun 
şekli bu değildir. Demek ki, yeni kurulacak üni
versite mevcut Üniversite Kanununa göre as
gari şartlardan dahi mahrum edilecektir. Rek
törünü beş yıllık bir müddet için İcra Vekilleri 
Heyeti seçecektir. Dekanları, rektörün gösterece
ği adaylar arasından dört yıllık bir müddet için 
Maarif Vekili seçecektir. Bir ilim müessesesi ki, 
en büyük organları doğrudan doğruya icra kuv
veti tarafından tâyin ve tesbit edilecektir. Mev
cut Üniversiteler Kanununu ise hakikaten *bu 
bakımdan daha teminatlıdır ve muhtar bir üni
versite sıfatına daha lâyıktır. Halbuki bir üni
versite ismi ile gelen Atatürk Üniversitesi için 
bu teminatlar ve muhtar sıfatı esirgenmektedir. 
Bunu arz etmek istiyorum. 

Bir müessese kurmak istiyoruz. Bir ilim mü
essesesinin muhtar olması ve teminatlı hüküm
lere bağlanmasında ancak fayda vardır. Hal 
bııki bu ilim müessesesini teminattan uzak tut
mak hevesindeyiz. Bu noktaya ehemmiyetle işa
ret etmekte fayda vardır ve bu bir zihniyetin 
ifadesidir. Hükümet bunun için şu esbabı mu-
cibeyi kaydetmektedir. Diyorlar ki; mevcut 
Üniversiteler Kanununun dışında bir statü ka
bul etmekle üniversitenin daha iyi işleyebilmesi, 
daha faydalı olabilmesi temin edilecektir. Mev
cut Üniversiteler Kanununun bir ve mütaakıp 
maddelerindeki muhtariyeti temin edecek hüküm
lerden rücu ediyoruz ve bunun için bu kanun 
lâyihasını getiriypruz. Rektörü kendi statüsüne 
göre kendisi seçerse bunun ne mahzuru vardır? 
Nasıl faydalı olmaz? Acaba nasıl olur da Hükü-
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met veya Maarif Vekili tarafından seçilmesi da- l 
ha çabuk gayeyi temin eder İ Bu hususta yetkili 
vekilin ve alâkalı encümenin bizi tenvir etmesi 

* lâzımgelir. Bugünkü Üniversiteler Kanununun 
bir ve mütaakıp maddelerine göre gayeye ulaş
mıyoruz mu? Hükümet ve Maarif Vekili tara
fından yapılacak tâyin ve tensipler bizi daha ça
buk gayeye ulaştıracaktır. Bunun gerekçesi izah 
edilmeli, bu husustaki kıstas ve mahzurlar ne idi 
ki bugünkü hükümler getirmek isteniyor ? 

Yine gerekçeyi tetkik edersek görürüz ki, ca
zip gözüken bir de fikir mevcuttur. Üniversite 
müşavirler heyeti, hakikaten yek nazarda gayet 
caziptir. Yeni bir organ getirmek isteniyor. O 
da üniversite yalnız öğretim mahiyetinde olmı-
yacak, aynı zamanda yayım faaliyeti de olacak. 
Bu sebeple halkın iştiraki de temin edilecek de
niyor ve müşavirler heyeti ihdas ediliyor. Bu
nun için şu hükümler konuyor; Maarif Vekili 
o bölgenin şartlarını bilen altı kişiyi, altı yıllık 
süre için tâyin edecek. Adı müşavirler heyeti. 
Fakat yine tâyinleri Maarif Vekilinin elinde. Bir 
tek tâyin şartı var Üniversitenin kuruluş böl
gesinin iktisadi durumunu bilen kimseler olacak. 
Başka şart yok. (Soldan ,var, var sesleri) Bun- [ 
larm kültürü, tahsili ne olacaktır? Bunlar yok. 
Yalnız o mıntakanın iktisadi durumunu bilen I 
kimseler arasından altı kişi tâyin edilir deniyor. 
Gerçi ilk zamanlarda iki, sonra dört, altı olacak. 
Ama bunlar doğrudan doğruya Maarif Vekili ta
rafından seçilecek. Bunlar üniversitenin umumi 
kalkınmasına veçhe vereceklerdir. Şimdi tâyin
leri doğrudan doğruya Maarif Vekilinin elinde 
bulunan ve tâyinleri için de bir kıstas tesis edil-
miyen altı kişinin üniversitenin umumi politika- • 
sına halkın temsilcisi olarak veçhe vermelerinin 
nasıl mümkün olacağını vicdanlarınıza terk ede
rim. Buna imkân var mı ? Elbetteki olmıyacaktır. 

MAARİF VEKİLİ TEVFÎK İLERÎ (Sam
sun) — Olacaktır, Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — inşallah. Bu 
organı Amerika'dan alırken, Amerika'daki şe
kil nedir, bunu müsaade ederseniz gerekçeden 
okuyayım : 

«Mütevelliler, heyeti muhtelif meslek ve men
şeden gelen insanlardan müteşekkil bir heyettir. I 
Bu heyet üniversiteyi idare ve üniversitenin hük
mi şahsiyetini temsil eder. Üniversitenin halk 
ile Hükümet ile irtibatını temin eder. Üniver
sitenin araştırma ve yayma faaliyetlerini nıem- | 
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leket ihtiyaçlarına göre plâna ve programa bağ
lar. Bu maksat için de üniversite idaresine ait 
hemen bütün salâhiyetler bu heyette toplanmış
tır. Meselâ, öğretim, araştırma ve idare perso
nelinin seçimleri, bütçenin hazırlanması ve sarfı, 
üniversite politikasının tesbiti... îlâh. Mütevelli
ler heyeti tarafından yapılır.» 

Şimdi, bir organ olarak alıyoruz, ama kuşa 
•çeviriyoruz. Biz de ne oluyor? (Memleketimiz
de bu şekilde seçilen heyetlere Amerika'da ol
duğu kadar geniş salâhiyetler vermeye imkân 
görülmemektedir.) Gerekçede böyle yazıyor. 
Maarif Vekilinden peşinen soruyorum. Niçin 
hangi sebeplerle? 

MAARÎF VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Sam
sun) — Parayı biz veriyoruz. 

SIRRI ATALAY (Devemla) — Milletin pa
rasıdır, ben veriyorum, nasıl dersiniz, milletin 
parasıdır. Sizin değil. 

Buna benzer' ve iyi tesbit edilecek bir kuru
lun bâzı faydalar bağlıyacağı aşikârdır. Bu mü
şavirler heyeti altı yıl için seçilecekler, yılda 
en az dört defa toplanacaklar ve yevmiye ola
rak yüz lira alacaklar. Şunu soruyorum: Fara
za senede dört defa değil de 10 defa toplandı
lar ve vergiler çıktıktan sonra bir şahsa yılda 
aylık olarak 3 er yüz lira aylık düşecek. Şu 
halde üniversitenin umumi politikasını idare 
edecek müşavirler ayda 300 lira alacaklar. Bu 
kadar az para alan adamlardan ne beklenebilir? 
Diğer taraftan kendilerine yevmiye olarak ve
rilecek yüz lirayı fazlalaştınrsak yani faz
la para almak için fazla gün toplansınlar, o za
man müşavirler heyeti statüsünden çıkar ve 
üniversitenin memur sınıfı durumuna gelmiş 
olurlar. 

Bu endişelerimi böylece ifade ettikten son
ra gene bütün mahzurlarına rağmen, muhtar 
olmamasına rağmen müspet rey vereceğaz ve 
bunu şükranla karşılıyacağız. 

REİS — Maarif Vekili, buyurun, efendim. 
MAARİF VEKİLÎ TEVFlK ILERÎ (Sam

sun) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sırrı Ata-
lay Bey arkadaşımız söze başlarken büyük fe
rahlık duydum. Güzel bir işin başlangıcından 
bir muhalif arkadaş çıkıyor, Hükümeti tebrik 
ediyor. Hem nasıl? Candan tebrik ediyor. Son^ 
ra ; «Peşinen arz edeyim, bu Üniversite Kanu
nuna beyaz rey vereceğim.» Hemen akabinde, 

~~ 419 ~~ 
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«Bu müessese üniversite olmak şöy\e dursun, 
yüksek mektep bile sayılmaz. Bu olsa olsa bir 
ortaokul durumundadır.» diyor. Şimdi, bu ka
dar candan teşekkür ve bu kadar peşin rey 
verme vaadinden sonra, bir ortaokul statüsü 
ile geldiğimizi ifade etmek hakikaten çok ga
riptir. Ben arkadaşımızı tezat içinde gördüm. 
Erzurumda ortaokul açmak için yapılan teşeb
büse bu kadar candan teşekküre ne lüzum var? 
Memleketin her' tarafına ortaokul, lise ve sair-
mektepleri bol bol açıyoruz. Hayır, hayır Sır
rı Atalay arkadaşım, teşekkürde haklısın, teb
rik etmekte cidden civanmert bir harekette bu
lunuyorsun ve yerinde tebrik yapıyorsun. Çün
kü getirdiğimiz müessese inanınız, ne bir orta
okul, ne bir lise, tam mânasiyle bir üniversite
dir. Kabul buyuracağınız bu kanunla üniversi
tenin temelini atacağız ve yine inanınız ki, beş 
sene, on sene, yirmi sene içinde, dünyanın her 
tarafında olduğu gibi, Erzurum'un ve havalisi
nin, Doğunun ihtiyacına cevap verecek mu
azzam bir üniversite haline gelecektir. Sırrı 
Atalay arkadaşımız yine şüphe etmesinler, muh
tariyet de mevcut. Kanunumuzun bir maddesi 
diyor ki, bu kanımda zikredilmiyen, kanun 
maddeleri haricinde kalan hükümler, mevcut 
Üniversiteler Kanununun hükümlerine tâbidir 
Muhtariyetin; rektörün ve dekanın seçimine 
bağlanması fikri nereden geliyor? Rektörü 
kendi aralarından seçelerse muhtariyet var, 
fakat Hükümet tâyin ederse üniversite muhta
riyeti yok. öyle şey olmaz. Muhtariyet, üni
versite muhtariyeti; gayet iyi bilelim ki, mut
lak mânada, bir ilmî muhtariyet olarak, ka
bul edilmek icabeder. Rektör 20 profesör ara
sından seçildiği takdirde muhtariyet var, eğer 
rektör Hükümet tarafından, îcra Vekilleri He
yeti tarafından seçilirse bu takdirde muhtari
yet yok. Üniversite de yok ve üniversite bir or
taokul oluyor. Bu olmaz aziz arkadaşım. Son
ra müşavirler heyeti üzerinde konuştunuz, yü
zer liralarına dokundunuz. Bunlar, maddeleri 
geldiğinde üzerinde durulacak, arizu âmik ko
nuşulacak hususlardır. Sizi tatmin etmek de 
mümkün olacaktır. Ben şu kadarını söyliye-
yim" ki, bu kanun karşısında irkilmek, yadır
gamak mümkündür. Getirdiğimiz bu kanun, 
bugüne kadar kurulmuş üniversitelerimiz dışın
da, büntün Dünyada örneği çok olan yeni tip 
üniversiteleri memleketimize getirmek gayesini 
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gütmektedir. Mevcut üniversitelirimiziu bütün 
imkânlarına malik olarak, öğretim vazifesini 
yapacak, araştırma vazifesini yapacak, her şe-, 
yi yapacak, bütün ilmî imkâna malik olacak 
ve ayrıca muhtacolduğumuz bir şeyi yapacak; 
bütün bu çalışmaları neticesinde elde ettik
lerini bütün Devlet dairelerinin mesaisi ile iş 
birliği yaparak, bulunduğu bölgenin, insanına, 
hayvanına, tabiatına, toprağına intikal ettirecek 
muhiti yükseltecek, ve üniversitelerden bugün 
beklediğimiz en büyük faydayı sağlıyacaktır. 

Böylesine bir üniversite statütüsünde de 
elbette mevcut üniveristelerin statütüsü dışın
da birtakım hususiyetleri ihtiva etmesi icabe-
de?, Sırrı Bey. 

Rektörü Maarif Vekili seçerse şöyle olur, 
Hükümet seçerse böyle olur. Ben kısaca, bu
günkü üniversitede ıstırap çekilen bir noktayı 
ifade edeyim : Bugünkü Üniversiteler Kanu
nunun bütün bu saydıklarına rağmen üniver
site muztariptir. Her iki senede bir dekanlar, 
rektörler seçilir. Bunlar tam mânasiyle işlere 
el koyduğu zaman kanuni müddet gelmiş, se
çim tazelenecek, secim faaliyetine girilecek, iş
ler devam etmek imkânlarından mahrum kala
caktır. Onun içindir ki, bu kanuna rektörün 
bey senede, dekanın dört senede bir seçilmesi 
usulünü koyduk, iki yenilik getirdik, mevcut 
kanunların aksine olarak. Bir rektör, bir dekan, 
beş ve dört sene iş başında kalacaktır. 

Mevcut kanuna göre bir dekan iki senede bir 
seçiliyor, bu doğru değildir. Sonra, fakültede bir 
ilim adamı, bir profesör olmak başka iştir, bir 
idare adamı olmak başkadır. 

Ben arkadaşımıza bir tek, bir şey ifade et
mek isterim: 

Muhtaç olduğumuz büyük bir müesseseyi, 
Atatürk'ün bize vasiyeti olan, ama büyük bir va
siyeti olan bir müesseseyi dört beş senelik bir ça
lışma neticesinde ve Amerikalı mütehassıslarla 
bizim mütehassıslarımızın, bizim profesörlerimi
zin teşriki mesaisiyle yapılan bir çalışma netice
sinde şu statü, şu kanun önünüze gelmiş bulun
maktadır ve bu kanunla İnşallah bu.sene temeli
ni atacağımız müesseseleriyle ve önümüzdeki sene 
fiilen fakültelerin açılması suretiyle, tedrisata 
başlamak suretiyle cidden büyük bir hâmle içine 
girmiş bulunacağız. Ben Sırrı Atalay arkadaşıma 
tebrik ve teşekkürleri için cidden teşekkür ediyo
rum. Verecekleri bir tek beyaz reye fevkalâde kıy-
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met veriyor ve teşekkür ediyorum. Endişelerinin 
katiyen vâridolmadığmı kemali samimiyet ve hu
lûs ile arz ediyorum. 

Kanunun kabulü devrimiz ve Meclisimiz için 
şerefli bir hâdise olacaktır. (Soldan, alkışlar.) 

REİS — Şevki Erker. 
Reylerini kullanmamış arkadaşlar varsa, lüt

fen istimal buyursunlar. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Pek muhte

rem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulunan 
kanun lâyihasının gayesi sadece maarif camiamı
za yeni bir üniversite kazandırmaktan ibaret kal
saydı dahi kültür seviyemizin yükselmesinde çok 
mühim bir merhale teşkil edeceği için tarihî bir 
ehemmiyet almaya kâfi gelirdi. Halbuki bu lâ
yiha, bu büyük kıymeti îçine alan ve onun üstü
ne çıkan çok geniş ve yüksek gayeler taşıyan 
millî bir müessesenin, Türk milletinin medeni
yet hamlelerinin en mühimlerinden birinin müj
decisidir. Atatürk Üniversitesi ile Doğu bölgemiz
de yeni bir çağ başlıyaCaktır. Yurt bütünlüğü
ne gölge veren taraflar ortadan kalkacaktır. Ta
rihin ve coğrafyanın gadrine ve talihsizliklerine 
mâruz kalıp yurdumuzun diğer bölgelerine göre 
geri kalmış bu vat'an parçasının maarif, ziraat, 
sanayi, imar velhasıl her bakımdan, her koldan 
ve her yönden kalkınmasının mihrakı ve tçmina-
tı kurulmuş oluyor. Filhakika Atatürk Üniversi
tesi, klâsik manâdaki üniversitelerimizin ihtiva 
ettiği bütün fakülte ve kürsüleri ihtiva etmekten 
başka ayrıca bu tip üniversitelerin zaruri bir 
unsuru olan mühendislik kısmını da içine almak
tadır. İlmî seviye ve ilmî muhtariyet bakımla
rından diğer üniversitelerimizle aynı olmakla be
raber bölgenin bütün bu meselelerini kürsülerine 
ve lâboratuvarlarına getirecek, oralarda ilim ve 
fen kalıplarından geçirerek tekrar bölgeye yaya
caktır. Her iş sahasında örnek müesseseler kurup 
işletecek, vatandaşa yol gösterecektir. Bölgenin 
her sahadaki imkân ve şartlarını doğru ve eksik
siz olarak bilip tanıyacak ve bunlara göre sistem
ler ve metotlar arayıp bulacaktır. Bölgenin nere
sinde hangi cins ziraat, hangi nevi sanayi, hangi 
tarz inşaat kurulması lâzımgeldiğini ve bunların 
nasıl ve ne zaman başlayıp nasıl geliştireceğini 
tavsiye edecek. Ve fiilen örneklerini verecektir. 

Atatürk Üniversitesinin Amerika'daki örnek
lerinin bu tarz faaliyetlerinin muvaffakiyetleri 
ve bölgelerini nereden nereye götürdükleri ya-

şıyan hakikatler olduğuna göre bizim de bu ham
leden büyük neticeler alacağımızı ve bu tip üni-
Arersiteleri çoğaltmak yoluna gireceğimizi söyle
mek kehanet olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; büyük teşebbüslerin 
muvaffak olmalarının ilk şartı o fikrin olgunlaş
ması ve yerlcşmesidir. Doğu - Türkiye'de bir üni
versite kurulması fikri büyük Atatürk'ümüzden 
doğmuş ve bu fikir yermi sene evvel bu Meclise 
bir işaret ve bir vasiyet olarak verilmiştir. Bu
gün bu fikir bütün kemali ile olgunlaşmış ve mil
lete mal olmuştur. 

Erzurum ve Erzurum gibi bütün Doğu vilâ
yetlerimiz bu üniversite için kitleler halinde he
yecanlarını göstermişler ve ona sahi bol mayı en 
büyük ve en şerefli bir kazanç saymışlardır. Bu 
istek ve heyecanı da bütün yurt haklı görmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek tasviplerinize 
mazhar olacağına emin bulunduğum bu kanunla 
kurulacak olan Atatürk Üniversitesinin milleti
miz için uğurlu ve feyizli olmasını Cenabı Hak
tan niyaz ederken Türk milletine göstermiş ol
duğu hedeflere birer birer erişildiğini gören 
Sevgili Atatürk'ün aziz ruhunun şu dakikada bir 
defa daha şadolacağını düşünmekle büyük bir 
sevinç ve heyecan duymaktayım. Onun vasi
yetlerini yerine getirmeyi kendisine ideal edi
nen Muhterem Devlet Reisimize ve bu muazzam 
dâvaları birer alelade iş gibi başarmak sırrına 
mazhar olan kıymetli Başvekilimize ve onun Hü
kümetine Atatürk Üniversitesinden t'eyz alacak 
bölgenin ve bütün milletin şükran hisleri besle
diğine hiç şüphem yoktur. 

Ben şahsan bu şükran ve minnet İlişlerimin 
yanında vekillik vazifesine avdet eder etmez bi
rinci vazife olarak bu dâvayı ele alan kıymetli 
dostum ve meslektaşım Tevfik lleri'ye en sami
mî tebrik ve teşekkürlerimi, Atatürk Üniversi
tesinin etüd, proje ve prensiplerinin ve bu lâ
yihanın hazırlanmasında gayret ve emekleri ge
çen muhterem profesörlerimize ve memur arka
daşlarımıza takdir ve şükranlarımı arz etmeyi 
bir vicdan borcu sayıyorum. Ve nihayet her sa
hada olduğu gibi bu dâvamızda da bize yardım 
eden büyük dostumuz Amerikan milletine şük
ran hislerimize tercüman olmak isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
REİS — Fethi Ülkü. 
Rey -toplama muamelesi bitmiştir. 
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FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarım, yurda bir üniversite daha kazandıran 
kanunun görüşüldüğü şu günde gönlümüzün hu
zur ve memnuniyet içinde olması kadar tabiî 
bir şey olamaz. Memlekette irfan müesseseleri ne 
kadar çoğalırsa, memleketin fikir yönünden 
yükselişi de o kadar artar. Bahusus bu üniver
sitenin; fikrî kalkınmada, kültür seviyesi mev
zuunda en çok düşünülmesi ieabeden Doğu böl
gesinde olması ayrıca mucibi memnuniyettir. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım; bir noktayı 
arz etmek istiyorum ki, memlekette üniversitele
rin kurulması ve yerleşmesi mevzuubahsolurken 
bunların, daha önceden esaslı programları tes-
bit edilmiş olmalı ve hiçbir tarafı ümide kaptır
madan, hiçbir tarafı kırmadan doğrudan doğru
ya ilmin ve tekniğin icabetirdiği esasları yerine 
getirmelidir. Bunun bir misalini bugün kuruluşu 
ile memnun olduğumuzu ifade ettiğim Atatürk 
Üniversitesi münasebetiyle arz etmek mümkün
dür. 

Atatürk Üniversitesinin kurulacağı yer bir 
hayli arandı ve bu arama birçok yerleri ümide 
kaptırma, oralara adeta vadetme, ümit verme 
şeklinde tecelli etti. Bir aralık Van'a, bir ara
lık Diyarbakır'a, bir aralık Elâzığ'a ^vadedildi. 
Ve hatta o kadar ki, Elâzığ'da bir takı zafer ya
pıldı, Devlet ricalinden olan şahıslar «üniversi
teniz hayırlı olsun» temennisiyle oradan geçti
ler ve orası büyük bir ümitle üniversiteye bağ
landı. 

Oralar bu büyük ümitler ve şahlanan arzula-
riyle hiçbir zaman hata etmediler. Onların bu 
arzularım huzurunuzda taziz ve tebcil ediyorum. 
.Zira bu arzu kültüre olan aşklarından doğmakta 
idi. Elâzığ, Tunceli, Bingöl ve civarı halkı üni
versitenin kendilerine getireceği maddi tarafı ka-
tiyyen düşünmeksizin onun kendi seviyelerine 
katmayı vadettiği mânevi tarafa gönül bağlıya
rak uzun aylar ve hattâ yıllar büyük ümit ve 
heves içinde kaldılar. Arandı tarandı, birçok 
ilmî raporlar hazırlandı, Amerikalı mütehassıs
lar geldi gitti ve nihayet Erzurum'a karar ve
rildi. Buna bir itirazımız olduğu sanılmasın, 
•elbet orası da vatan köşesidir ve orada kuru
lacak üniversite Türkiye'nin her tarafında ku
rulmuş demektir. Fakat daha önceden yapıl
mış olan vaitler o mıntaka halkını ye'se dü
şürdü. Elâzığ'da kurulması vâdedilen Atatürk 
Üniversitesi için pek muazzam sayışlan ar-
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salar istimlâk edildi. Büyük vaitler neticesi va
tandaşın elinden tarlası alındı ve birkaç sene 
bu arazi bomboş bırakıldı, halen de boş bekle
mektedir. Oradaki vatandaşların üniversitenin 
kurulmamasından dolayı duydukları üzüntü 
bir tarafa, istimlâk edilen büyük miktarda 
arazinin boş olarak bırakıldığı da bir haki
kattir. Benim sormak istediğim husus şu üniver
sitenin bir fakültesinin oraya yapılması mev-
zuübahis midir? Başka .bir okul acıkması için 
etüt yapılmış mıdır? Yoksa sadece bekletilmek 
ve sahiplerine iade gibi bir husus düşünülmek
te midir? 

Diğer bir istirhamım : Bu üniversitenin Er
zurum'da kurulacak olan Atatürk Üniversi
tesinin bütün teşkilâtı yalnız Erzurum'da mı ku
rulacaktır, yoksa civarda üniversite mevzuu ile 
alâkalı yerlerde - hiç olmazsa - birer etüt mer
kezleri de kurulacak mıdır? 

Takdir ediyorum ki, bunlar üniversite ku
rulduktan sonra düşünülecek şeyler olmalıdır, 
ama düşünülen üniversitede elimizde bulunan 
mevzuat dışında bir tasavvur - Maarif Vekâ
letinin eli ile kurulacağına göre, eli ile yetiş
kin hale geleceğine göre - Maarif Vekâletinde 
bugünden itibaren mevcut bir tasavvur var 
mıdır? Doğu'da kurulacak üniversitenin en 
memnuniyet verici mesut tarafı, biraz evvel 
Vekil Beyefendinin temas buyurdukları ve 
Şevki Beyefendinin beyanlarında ifade ettik
leri gibi, halkın hizmetine kendini vakfeden 
bir tesisin meydana gelmekte olmasıdır. 

Yanılmıyorsam, Atatürk Üniversitesi, Mek
sika'da halk eğitimi yapan icabında tedrisatını 
çadırlarda yapmak suretiyle halkın seviyesinin 
yükseltilmesine hadim olan bir üniversite ma
hiyetinde bir üniversite olacaktır. Bunun muh
telif şubeleri; etüt yapma, ilmî şubeleri, arama, 
tarama bölümleri olacak, civar illerde de kendi 
rnevzulariyle ilgili etüdleri yapacaktır. Bunun
la bölgelerin kalkınmasına hizmet edecekler
dir. Bu, beklenilen bir husustur. Küçük Sanat
lar Umum Müdürlüğünde tesadüfen, Çanakkale 
hakkında yapılmış bir etüt gördüm, tki bin 
sayafya varan bu etüt o kadar mükemmel ha
zırlanmış ki; yeraltındaki servetlerden tutun 
da, hava terkibine, insanların kabiliyetine, ve 
neler yapabileceğine dair her şeye temas 
edilmiş. Hükümet bunlardan faydalanmak 
suretiyle neler yapabilir? Hususi teşebbüsler-
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le neler yapabilir? Hepsine yer verilmiş. Bu
gün Çanakkale vilâyetinde bir iş yapmak etü
dü yapılmıyan vilâyetlerden daha kolaydır. 
Merak ettim, sordum, bunun kahramanı kim
dir diye? Bunu hazırlıyanlarm 60 mütehassıs
tan ibaret bir heyet olduğunu söylediler. 60 
mütehassıs iki ay kadar Çanakkale'de kalmış 
ve hakikaten Çanakkale'yi inceden inceye 
tetkik etmiş ve Ticaret Vekâletinin eline bir 
program halinde bu raporu vermiştir. Gönül 
arzu eder ki, bütün vilâyetlerimiz için böyle 
etüdler yapılsın. Gerçi 60 mütehassısın her vi
lâyette böyle uzun zamanlar kalması ve etüd
ler yapması kolay bir iş de değildir. Yalnız 
mevcudolan ve kurulmakta bulunan üniversi
telerimizden bir nevi bu türlü hizmette bulun
maları beklenebilir. Daha îlk zamanlardan 
üniversitesinin havasının ve çalışma istika
metinin bu tarafa yöneltilmesi şayanı ar
zudur. 

Mevzuu, seçim bölgem olan Tunceli'ye inti
kal etbtireceğim. Bu sahanın tabiat kabiliyetleri 
hiç kimse tarafından tetkik edilmiş değildir. 
Gerçi bâzı maden aramaları yapılmıştır. Fakat 
bunlar, cevher zayıftır ve saire şeklinde mü
talâalara bağlanmış ve bir nevi iptal muamelesi 
yapılmıştır. Halbuki biz iddia ediyoruz ki o 
bölgede çok zengin madenler vardır. Fakat 
bunun tesbitini yapan sadece Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsünün bugünkü yurt çapma uymı-
yan kadrosu değil, elbette bu mmtakadaki üni
versite heyeti olacaktır. Bugünkü her husus şa
yanı şükrandır. 

Su işlerimiz vardır. Şüphesiz bunun da hal-
ledici fikrini üniversitemizden alacağız. Diğer 
vilâyetler için de aynı şey olacaktır. Bunun için 
bütün yurdun kabiliyetleri yer yer tesbit edil
dikten sonra bir ilmî heyet tarafından hazırlan
mış bir üniversite kurma programına şiddetle 
ihtiyaç vardır, kanaatindeyiz. Geçen sene Ma
arif Vekâleti yurtta 14 üniversite kurulabilir 
diye bir program getirmişti. Bunu hepimiz 
şükranla karşılamıştık. Tasvibetmiştik ama, 
kanunlaşmadı, tasarı halinde kalmıştır. Tasarı 
halinde olduğu için, günün modasına intibak 
etmek zorunda kalıyoruz. Bugünkü vekil bunu 
kabul eder, ondan sonra gelen vekil kaldırmak 
ister. Hattâ bir iktidar bunu tasvibeder, öbür 
İktidar reddeder. 

Onun için, üniversiteleri tesadüfi olmaktan, 
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biraz evvel arz ettiğim gibi şurada veya burada 
vatandaşları küstürmek, lüzumsuz israflara yer 
açmak gibi halleri telâfi etmek için esaslı bir 
ilmî heyet tarafından yurdun nerelerinde niçin 
ve ne tipte üniversiteler açılması lâzımgeldiği 
esaslı olarak tesbit edilir, kanunlaşırsa ve bir 
daha bozulması mümkün olmazsa hakikaten 
memleketin tam mânasiyle arzu ettiği kültür se
viyesinin tahakkukuna bir ümit beslenebilir. 

Garp memleketlerinde, yüksek malûmunuz, 
Maarif Teşkilâtının en büyük kademesi rektör
lüklerdir. Rektörlükler civarında bulunan ilk, 
orta öğretimi dahi içine alarak murakabe eder. 
Fransa'da üniversite rektörleri, bizim eski Maa
rif Eminleri ve eski umumi müfettişliklerdeki 
müşavirlerimiz gibi vazife görmektedirler. O 
halde üniversitelerimizin bu memlekette bir 
kıymet olabilmesi için şimdiden yerlerinin tes-
biti ve muhitlerine yapacakları telkin ve hizme
tin şimdiden tâyini elbette icabetmektedir. Ku
rulan Doğu Üniversitesinin bütün Türk milleti
ne hayırlı olmasını temenni ve bizim bu dâva
da müttefik olduğumuzu ve müspet oy verece
ğimizi arz ederim. (Alkışlar) 

R E Î S — Hamdı Rağıp Ataderuir. 
HAMDİ RAGIP ATADEMÎR (Konya) — 

Muterem arkadaşlarım, üniversite mevzuunu ilk 
defa bir günlük politika mevzuu olmaktan çı
kararak, memleketin büyük davalarının nasıl 
konuşulabileceğini bir kere daha görmek bu
gün bize nasiboldu. Bunun için Yüksek Heye
tinizi candan tebrik eder ve muhalefetteki ar
kadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ederim. 

. Arkadaşlar, Meclis olarak, Hükümet olarak, 
parti ve hattâ, bugün şahit olduğumuz gibi, 
partiler olarak, üniversite meselelerini nasıl bir 
zaviyeden ele almak lâzım geldiğini bîliyormu-
şuz. Bugün bunu ispat ettik. Bu bizim için ifti* 
har edilecek büyük bir hâdise olarak Meclis 
zaptına, Meclis tarihine geçmiş bulunuyor. 

Hükümetin ve Yüksek Meclisinizin memleket 
sathında üniversitelere verdiği mâna ve rol, şu 
knunla da tebarüz ediyor. Memleketin kalkın
masında, (Fethi Ülkü arkadaşımızın dediği gibi, 
sadece kültür kalkınmasında değil, çünkü kül
tür kelimesi belki türlü akademik mânalarla 
münakaşa mevzu olabilir) onun, iktisadi ve malî 
kalkınmamızda dahi bu üniversitenin büyük 
rol oynıyabileceğini kabul etmek icabeder. Doğ-
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rudan doğruya üniversitelerin tekessürü, te- i 
nevvüü, arkadaşlarım, bilhassa bu kelime üze
rinde durmak isterim, çünkü standart üniversite 
üzerinde durmak hatalıdır, üniversiteler tenev-
vü halindedir. Yani' üniversitede, onun kuru
luşunda tek anlayış yoktur, üniversiteler türlü 
türlü anlayışa göre ihtiyaçlara yöre kurulur. 
Türlü memleketlerde, hattâ aynı memlekette ve 
hattâ aynı şehirde ayn( ayrı bünyelere sahip 
üniversiteler kurulabilir. Binaenaleyh bizim bu
günkü politikamızda üniversitelerin tekessürü, 
tenevvü, tevezzüü bizim üniversitelerimize 
verdiğimiz en mühim üç noktasını ' teba
rüz ettirmektedir. Esasen bunun üzerinde muh
telif defalar duruldu, birçok münakaşa ve t«n-
kidler oldu. Bunlar üzerinde ben şahsan daha 
fazla durmak taraftarı değilim. Ben yalnız bu
günkü kanunumuzun bize getirdiği mânayi te
barüz ettirmek istiyorum. 

Eldeki tasarı, arkadaşlarım, bir kere Büyük 
Atatürk'ün bir nevi vasiyetnamesidir. Maalesef 
bu vasiyetname 17 - 18 seneden beri olduğu gibi 
bırakılmış, tahakkuk safhasına getirilmemiştir. 
Bu bakımdan Yüksek Meclisiniz bu kanunu ka
bul etmekle Büyük Atatürk'e olan ilmî minnet
tarlığını bir kere daha ifade etmiş olacaktır. 
Onun için Yüksek Meclisinizi şimdiden tebrik 
etmek isterim. 

Diğer taraftan bu kanun üniversite anlayı
şımıza birçok yenilikler getirmiştir. Eskiden 
beri içinde okuduğumuz, kendi memleketimizde
ki malûm üniversiteleri sanki değişmez klişe
ler halinde olarak kabul ediyor ve bu klişelerin 
şekli değişirse sanki üniversitelerimiz kalmaz, 
kanaatini taşıyorduk. Halbuki artık üniversite
lerimizin statülerinde şu haklar ve şu hükümler 
olursa üniversitelerimiz zararlı mahiyet alır. 
Bunların değişmemesi, muhafazası lâzımdır, de
nemez. Biz, yeni bir anlayışla, tamamiyle farklı 
bir üniversite kanunu getirmiş bulunmaktayız. 
Bu yeni bir üniversite anlayışı getirmektedir. 

Arkadaşlar, üniversite her şeyden evvel ma
lûmu ilâm eder, bilinen hakikatleri yayar. O, 
malûma yeni malûmlar ilâve eden, meçhulleri 
malûm hale getiren ilmî bir müessesedir. Bunun 
yanında, arkadaşlar, Doğu Üniversitesinin, Ata
türk Üniversitesinin ayrı bir mânası vardır : En 
büyük mânası ile bizim kültürümüzün müdafaa 
kalesidir. Bu bakımdan Şevki Bey arkadaşımıza 
iltihak ettiğimi söylemek isterim. ' 
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Kültüfti, bir iki gayeye teksif etmek yanlış

tır. Üniversiteler; ordular,. kolordular gibidir. 
Onlar da bulundukları yerlerde kültür müda
faasını yapan, bekçilerdir. Onlar da memleketin 
en büyük ordularından biridirler. İşte Hükümet 
olarak, Demokrat Parti olarak, Meclis olarak bu 
husus tahakkuk ettirilmiş bulunduğundan ben 
şahsan minnettarlığımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun bir hu
susiyeti daha var : Zannediliyor ki; üniversite 
kanunu Hükümetçe, yani daima her şeyi, herkesi 
tazyik altında, baskı altında bulunduran bir kuv
vet tarafından getirilir. Hayır arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısı; Türk üniversitesi profesörlerin
den, hani şu muhtariyetine tecavüz edildiği, bu
rada uluorta konuşulan profesörler var ya on
lardan birçoklarının iştirakiyle, aynı zamanda 
Amerika, yani taklidini arzu ettiğimiz muhtari
yet bakımından içinden misaller getirdiğimiz 
memleketin üniversite hocaları tarafından hazır
lanmıştır ve yeni bir anlayışla getirilmiştir. O 
anlayış da şudur, arkadaşlarım: 

Bu, ilmî bakımdan yeni bir anlayıştır. Mev
cut üniversitelerimiz kapalı birer daire halinde
dir. İlmî olarak ancak kendi işlerini yapar, ha
rice birşey vermezler. Verdikleri eserler, araştır
maların neşri suretiyledir. Bâzan sembolik olarak, 
üniversite haftaları, yaparlar. Sembolik diyorum, 
çünkü bir hafta içinde 5 - 10 profesörün verdiği 
üç konferansla ilmî bir iş yapılmış olmazı halka 
bir şey verilmiş olmaz. 

Hükümetin tasarıdaki anlayışına inanıyorum. 
Atatürk Üniversitesi hakikaten ismini taşıdığı 
büyük adamın idealine uygun olarak halka ilim 
götürecektir. Yani halkla üniversite arasında da
imî bir temas sağlıyacak yegâne ocak olacaktır. 
Bu bakımdan bu üniversitenin, diğerlerinden 
farklı bir mahiyet taşıyacağı tabiîdir. 

Malî bakımdan da bu üniversitenin statüsün
de değişiklikler vardır. Şimdiye kadar bütün pa
rasını Devletten alan bir üniversite, elbette Dev
lete hesap vermek durumundadır. Vakıfların ya
pılması takdirinde, vakfı yapanların üniversite 
idaresinde rolünü temin etmek bakımından bu 
alâkayı daha yakın bir şekilde devam ettirecek, 
halkımızın öteden beri ilme karşı olan hizmetinin, 
daha büyük tesisler kurmak suretiyle gelişmesine 
yardım edecektir. 

Demin burada konuşan Sırrı Atalay arkada
şımıza da cevap vermek istiyorum. Eğer Sırrı 
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Âtalay Bey arkadaşımız bu Üniversite kanun ta- ı 
sarısı için orta mektep statüsü demeyip de yük
sek okul statüsü ile gelişmiş deseydi hüsnüni
yetlerine iştirak edecektim. Ortaokul statüsü de
mesi hüsnüniyetlerinden beni şüpheye düşürdü. 
Bütün yüksek okullar, üniversiteler ilme, maarife 
hizmet ederler, kitaplar neşrederler. Sırrı Âta
lay Bey ilim ve meslek müesseselerine şimdiye 
kadar niçin bir ilmî muhtariyetin, bir idari muh
tariyetin verilmesi icabettiğini burada bir mesele 
yapmadılar. Demek ki, burada orta mektep de
yip yüksek okul dememesinin bir sebebi vardır. 
Demek ki, içinde bir üzüntüsü vardı, içinde bir 
çelme takma arzusu vardı, muhakkak onu ortaya 
dökmek istiyorlarmış. Ben kendilerinin bu fikir
lerinde ısrar etmiyeceklerini zannediyorum. 

Kendileri burada başka memleketlerden mi
saller getirdiler. Bizim de misallerimiz çok, hattâ 
bizden daha aşağı veya yukari telâkki edilen 
memleketlerden biz de misaller getirebiliriz. 
Fethi Bey bilirler, Fransa'da bulundular, orada 
hakikaten üniversite rektörleri Maarif Vekâleti 
tarafından namzet gösterilirler. Binaenaleyh bu 
Fransa'da oluyor da neden Türkiye'de bir üni
versiteye tecavüz kabul ediliyor? Sırrı Beyden 
öğrenmek istiyorum. Acaba o memleket bizden 
daha mı geridir? 

Arkadaşlar, üniversitelerin tradisyonları var
dır. Nitekim arkadaşımızın söylediği şey' bizim 
memleketimizde zedelenmiştir. Meşhur üniver
site hareketinde; dekanlara ve rektörlere, haka
ret edildiği, hattâ alaşağı edildikleri bir devir
de ; fakülteye dekan vekili olarak gönderilen 
bir arkadaş hiçbir zaman ilmî bir hüviyeti, hiç
bir zaman akademik bir unvanı haiz değildir. 
Kendisi müfettiş olarak, dekan vekili olarak, pro
fesör unvanı ile gönderilir, ve hiçbir kararname 
olmadan, hiçbir profesörler meclisi kararı olma
dan dekan veya profesör olurdu. Acaba bu Üni
versiteler Kanunu o saman cari değil mi idi? 

Binaenaleyh arkadaşlar meseleleri memleketi
mizin ihtiyaç ve zaruretlerine göre mütalâa et- | 
mek zaruretindeyiz. Biz maaleesf uzun seneler, 
Tanzimattan bu tarafa Avrupa taklitçiliğinden 
kurtulamadık. Hattâ Hikmet Bayur bir zaman 
bundan acı acı şikâyet etmişti/Binaenaleyh biz 
kendimize göre üniversiteler kurmak ihtiyacın
dayız. Şu veya bu memlekete - kaldı ki, onlar da 
birbirine benzememektedir - uymak zaruretinde
yiz diye politika yapmaktayız. I 
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Dekanların, profesörlerin Maarif Vekâleti 

tarafından seçilmesi biraz da şu şekilde hazin 
bir şeyi hatırlatıyor. 

Acaba bu rektör ve dekan seçiminde Maarif 
Vekâleti her zaman hataya mı düşmektedir ve 
daima vazifesini suiistimal mi etmektedir? O 
halde kendisine tevdi edilen bunca âmme işleri 
böyle bir vekâlete nasıl teslim edilir? Bu mem
leket işi değil midir? Yalnız rektör ve dekan 
işinde mi Maarif Vekâleti bu kadar kabiliyet
sizdir ve suiniyet sahibidir? 

Diğer hususlarda kendisine muazzam işler 
tevdi edilmiş ve kendisinden büyük vazifeler is
teniyor. Ben Sırrı Bey arkadaşıma soruyorum. 
Meclis âzası olmanız ve mebus olmanız sıfatiy-
le murakabe vazifeniz mevcut bulunmaktadır. 
Bekleyin, kanun çıkar, tatbik edilir ve bir hata 
bir suiistimal olursa, murakabe edersiniz. Zaten 
Meclisin hikmeti vücudundan birisi de bu değil 
midir? m ' • - ' 

Arkadaşlar, bütün mesele maarif sistemi me
selesidir. Maarif meseleleri şu veya bu şekilde 
halledilmiş değildir. Ben Fethi Ülkü Beyin fik
rine iştirak ediyorum. Maalesef bu, Tanzimat
tan beri demiyeceğim, onlar ölmüş bir devrin in
sanları ama, bizlerin hu devrin insanlarının da 
30 »seneden beri bir maarif, bir üniversite politi
kamız yoktur. Birçok denemelerimiz vardır, on
ları itham etmiyorum, bunlar hayırlı olmuştur. 

Bir ilim tradisyonu kurmak kolay değildir. 
Avrupa üniversiteleriyle kendimizi mukayese et-
miyelim. En küçüğünün birkaç yüz, en büyüğü
nün altı - yedi yüz senelik ananesi vardır. Bir
çok merhalelerden geçerek bugüne gelmişlerdir. 
Biz yeniyiz, biz bu hususta genç olan ilmî haya 
timizi zedelemiyelim. Üniversitelerimizi ve ilim 
adamlarımızı günlük politika oyunlariyle kor-
kutmıyalım. Bu memleketin ilmî fikrî gelişme
sinde büyük hizmetler yapacak, hattâ insaniye
te büyük hediyeler verecek insanların, kâşifle
rin yetişmesine imkân verelim. 

însan âlim olarak doğmaz, muayyen kade
melerde muayyen bir formasyon neticesinde ye
tişir. Bugün bu kadar yetişmiştir, itham etmi-
yelim. Yarın elbette daha büyükleri yetişecek
tir. Bizim gayemiz ilim adamları yetiştirmek ve 
onların istediği havayı hazırlamaktır. Yoksa 
muhtariyet varmış yokmuş, rektör intihabı beş 
senede bir olmasın, dört senede bir olsunmuş.. 
Bunlar lâfü güzaftır. Bu sene işinde keramet ol-
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saydı yüz senede bir yapardık veya bir seneye 
indirirdik. 

Tecrübeler bize göstermiştir ki, bunlar her 
memleketin ilmî seviyesine göre tanzim edilecek 
hususlardır. Müsaade ederseniz, bu . husustaki 
münakaşaların burada kesilmesini umalım. 

Diğer taraftan S u n Atalay Bey arkadaşım, 
müşavirler heyetinden bahsettiler. Niçin başka 
yerlere gelecek müşavirleri hakir görmüyorsu
nuz da, üniversitemize gelecek müşavirleri hakir 
görüyorsunuz? Acaba diğer sahalardaki şahsi
yetler ilimden ihtisastan mahrum mudur? Ora
larda suiistimal olmuyor da niçin üniversiteye 
gelecek müşavirlerde bunu umuyorlar? Belki 
Hükümet bir şey yapmıyacaktır. Belki ötekisin
de mevcut hiyerarşi ve sair şartlar varsa bura
da da böyle bir tesis meydana getirecektir. Ar
kadaşlar, doğmadan öldürmeye gitmiyelim. Biz 
memleketimizde ilmî heyetlerin teşekkülünü muh
telif partiler olarak istiyoruz, öyle ise, müsa
ade buyurun, evvelâ açılsın, ondan sonra onun 
iyi işleyişini hazırlıyalım. .Şimdiye kadar kaç 
üniversite vardı? Neyi müdafaa ediyor arkadaş
lar? Acaba bu memlekette kaç âliminiz vardı? 
Binaenaleyh, bu şartlar içinde müsaade ediniz 
âlime, İlme geniş bir yer verelim, politikad.an 
azade olsunlar, endişelerden azade olsunlar. Bı
rakalım onları lâboratuvarlarına ve kitaplarına 
kapansınlar. 

Bu memleket üniversiteden beklediği yüksek 
yardımı, büyük yardımı haklı olarak istiyebilir. 

Vaktiyle, heyetiniz içinde bilenler çoktur, li
selerden mezun profesörler çıkmamış mıdır? Aca
ba bunlar bu memlekete hizmet etmemiş midir? 
Soruyorum, birçok hocalarımız acaba üniversite
de doktora mı yaptılar? Memlekette profesör ola
rak mı doğdular? Kimisi Galatasaray Lisesi, ki
misi de İstanbul Lisesi mezunudurlar. Zaten o 
zaman liselerin sayısı bile mahduttu. Bizlerin 
çoğu da o beş, on fedakâr insanın yetiştirdiği mü
nevverleriz. Binaenaleyh fazla hayale kapılmı-
yalım. Bu, hakikatlere aykırı olur. Memleket bu 
cins üniversitelere muhtaçtşr. İnşallah Maarif 
Vekâleti plânlarım hazırladığı şekilde bu üniver
siteleri 14 üniversiteye çıkarır ve bunlar memle
ketimiz için birer ziynet olur ve biz de onlarla 
iftihar ederiz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Sırrı Atalay, buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, Hamdi Ragıp Atademir arkadaşımız: 
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«Niçin endişe ediyorlar? Eğer vazifelerini yapa
caklarsa kanun çıkar, ondan sonra gelir muraka
beyi yaparlar.» dediler. Evet bizde murakabe 
hakikaten üzerinde durulacak mühim bir mesele. 
Ben, kanunun hareretli bir öğücüsü olarak ko
nuştum. Arkadaşımın geldi; «Ben Sırrı Ata
lay'in hüsnü niyetinden şüpheliyim, o bu kanu
na çelme takıyor.» mealinde beyanda bulundular. 
Burada hüsnüniyetli olun, ne olursanız olun, ten-

kid ettiniz mi kötü kişisiniz. Ama Şevki Erker 
Bey gibi methederseniz iyi kişisiniz. Biz bu mem
leketin evlâdı olarak ve milletvekili olarak, ikti
darı daima öğmeye, methü seneya mecbur de
ğiliz. Kusur aramak, murakabe etmektir. Bu-
gün medeniyeti, demokrasiyi bu seviyeye çıkar
mış olan methü sena değildir, tenkid ve mura
kabedir. 

Arkadaşımız diyor ki; murakabe etsin.. O 
bir tarafta burada konuşurken izhar ettiğimiz 
samimî endişelere müsamaha etmiyor, bize mu
rakabe yolunu gösteriyor. Cidden bir garip zih-

ı 

niyetle karşı karşiyayız. Aynı şeyi Muhterem 
Vekilde de gördük. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktada müştere 
kiz, üniversiteye olan ihtiyaçta müşterekiz, Do
ğu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi kurulma
sında müşterekiz. Ama bir noktada kendilerin
den ayrılıyoruz, muhtariyet noktasında ayrılı
yoruz. Arkadaşımız diyor ki; muhtariyet mi? 
Efendim, ilim muhtardır, bunun dışında sene 
imiş, üniversitenin diğer şeyleri imiş, rektör, 
dekan tâyini imiş bunlara ne lüzum var? 

Siyasetin daima kapısını çalacağı bir mües
seseden i'ayda temin etmeye imkân yoktur. Bi
zim üzerinde durduğumuz, endişe ettiğimiz nok
ta budur. Muhterem arkadaşlarımız diyor ki; 
Fransa'da rektörü Hükümet tâyin eder. Evet, 
doğrudur, Fransa'da rektörü Maarif Vekili tâ
yin eder ama orada bir 39 ncu madde yoktur 
Hamdi Bey arkadaşım. Her hangi bir profesö
rü, dekanı kolundan tutup da hiçbir sebep ve 
lüzum göstermeden atmaya salâhiyeti yoktur. 
Böyle bir şey yoktur Hamdi Bey arkadaşım. 
Siz de profesörsünüz, siz de bu ocaktan geldi 
niz, endişe ile çalışılmaz, endişe ile ilim olmaz, 

Muhterem Celâl Bayar'a soruyorlar, 1946 -
1950 arasında daima politikadan bahsediyorsu 
nuz, diyorlar. Diyor ki; çünkü yarından emin 
olmak lâzım, yarından emin olmak için uğra-
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şşıyoruz, daima politikadan bahsetmemin se
bebi budur, diyorlar. Yarından emin olmadık
tan sonra bir ilim müessesesinin başına getir
diğiniz bir insandan bu faydayı nasıl temin 
edebileceksiniz? Bütün endişelerimin sıklet mer
kezini teşkil eden nokta burasıdır. Bir ilim mü-4 

essesesi kuruyorsunuz, bunda teminat ve muh
tariyetten âri bir zihniyet hâkimdir. Ben on
dan müştekiyim, -ıstırabımın kaynağını burası 
teşkil etmektedir. Yoksa ben peşinen söyledi
ğim gibi, böyle bir üniversitenin kurulmasını 
candan tasvip ve tebrik ediyorum ve .lâzımdır, 
diyorum. 

Arkadaşım haksız olarak bana tarizde bu
lunuyor. Beni dikkatle dinleselerdi bu şekilde 
âdil bir şahidolarak ortaya çıkmazlardı. Diyor
lar k i ; eğer yüksek okul deseydi bir beis yoktu, 
ama ortaokul statüsü diyor k i ; bir ortaokul sta
tüsü gibi muhtariyetten âri olunca bu nasıl 
olur? Hemen cevap vereyim : 

Ben diyorum k i ; bir ortaokul statüsü gibi, 
muhtariyetten âri olunca. Benim arz ettiğim 
bu. îlmî müessese; teminatı haiz olmayınca, bu 
şekliyle bir okul statüsü halini alır. Statü ba
kımından okul aile birliği gibi bir istişare he
yeti, üniversite için muhtariyetten bahsedile
bilir mi? Bir taraftan Maarif Vekâletine bağlı, 
ki bu kanunun birinci maddesinde tasrih edili
yor, diğer tarafta, rektörünü ve dekanını orası 
seçecek. Bir taraftan da Emekli Kanununun 39 
ncu maddesi., ö te tarafta şahidolduğumuz tatbi
kat. Benim endişem teamüldeki zihniyettir. 
Evet işte bu zihniyet. 

Ben, kurulmasında gönülden müşterek oldu
ğumuz bu müessesenin tasarısı üzerindeki endi
şelerimi belirttim. 

REÎS —Hâmid Şevket. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen

dim; bu mevzuda, bu güzel mevzuda ben ne 
söyliyeyim. Kurulan Atatürk Üniversitesi, Tür
kün Atasının üniversitesidir. Bu, tarihlerin 
unutmıyacağı, nesilden nesle intikal ettireceği 
bir hâtırayı serhadde rekzettimnektir.. Şark, gü
neş oradan doğar. İlmin güneşi henüz orada 
doğmadı, biz Atatürk ismiyle ilmin güneşini 
oraya götürüyoruz. Ben ihtisasım haricinde söz 
söylemiyorum. Yalnız ihtisasatım dairesinde, 
duygum dairesinde şunu söylemek istiyorum 
ki ; bugüne kadar ihmal edilen Şarkm, ben, Gar- • 

.1957 0 : 1 
bm çocuğu olmakla beraber, maalesef diyece
ğim, unutulan Şarkın ihmaline bugün nihayet 
verilmiş ve oraya mübarek ismiyle Atatürk di
kilmiştir. Bu itibarla Hükümeti, bilhassa inti-
habettiği bu isimden dolayı ^tebrike lâyık gö
rürüm. Ben maneviyata fazla bağlı bir ada
mım. 

Erzurum mebuslariyle toplu bir halde otu
ruyorduk. Bu meseleyi konuştuk. Şimdiye ka
dar topladığım kitapları, bu kanunun geleceği
ni öğrendiğim zaman o müesseseye vakfedece
ğimi söyledim ve hepsini bu üniversiteye vak
fettim. (Alkışlar) Benim hukuk külliyatım bu
radadır, şüphe eden baksın, Türkiye'de eşi yok
tur. Fâtih devrinden başlayıp bugüne kadar 
gelen hukuk külliyatım vardır. Hele 23 Nisan 
1920 tarihinde ilk Büyük Millet Meclisi açılıp, 
Atatürk'ün bu kürsüden söylediği sözlerin za
bıtları elimdedir. O tarihten itibaren muntaza
man ve muttariden bu zabıtları toplamışımdır. 
Resmî Gazeteleri 1 numarasından itibaren top
ladım, elimdedir. Meslekine bağlı bir arkadaşı
nız olarak söylüyorum. (Ağlıyarak) Artık yaş
landım, Çalışamıyacağım. Onun için bütün ki
taplarımı oraya vakfediyorum. Hükümeti bu 
hareketinden dolayı, bilhassa Şarkta irfan ve 
zekâ nurunu neşretmeye gayret sarf ettiğinden 
dolayı candan tebrik ederim. Bakın hastayım. 
(Ağlıyarak) Büyük heyecan içindeyim. Bu üni
versiteyi açmak hakikaten büyük hizmettir. 
Allaha ısmarladık arkadaşlarım. (Sağdan ve sol
dan ; sürekli alkışlar.) 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını tek

lif ederim. 
Bolu 

R. Akşemsettinoğlu 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi de mevcut
tur. Müstacelen görüşülmesi hususunu reyinize 
ara edryorum, kabul buyuranlar.. Kabul etmi
yenler.. Müstacelen müzakeresi kabul buyurul-
muştur, 
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Atatürk Üniveristesi Kanunu 

MADDE 1, —. Atatürk Üniversitesi Erzu
rum'da kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi, bu 
Kanuna ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun bu kanuna aykırı olmıyau hükümlerine 
göre Maarif Vekâleti tarafından yönetilir. 

REİS — Madde hakkında soz isteyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul, buyu
ranlar.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul bu-
yurulmuştur. 

MADDE 2. — Atatürk Üniversitesi'nde Maa
rif Vekili tarafından seçilen altı azadan mü
teşekkil • «Üniversite Müşavirler Heyeti» adı al
tında bir organ kurulmuştur. Her âza altı yıl. 
için seçilir ve azaların ikisi iki yılda bir de
ğişir. Ancak, bu değişmeyi tanzim etmek için 
ilk vazifelendirilecek azalardan ikisi iki yıl, 
ikisi dört yıl ve ikisi altı yıl için seçilir. Bu 
müddetlerin sonunda Maarif Vekili, Senato
nun her âzalık için göstereceği iki namzet ara
sından birini âza olarak seçer. Hizmet müd
deti biten azaların yeniden seçilmesi mümkün
dür. Her hangi bir sebeple inhilâl eden âza-
lığa yukardaki usule göre ve bu âzalığa ait 
müddeti tamamlamak üzere seçim yapılır. 

REİS —• Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaimi buyu
ranlar.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul bu-
yurulmuştur. 

MADDE 3. —• Üniversite Müşavirler Heyeti 
azaları, Üniversite bölgesinin kültürel, iktisa
di ve meslekî hayat ve faaliyet sahalarını temsil 
eden kimseler arasından seçilirler. 

Aylık veya ücretleri kanunla tesbit edilen 
daire ve müesseselerden aylık veya ücret alan
larla Üniversite mensupları. Üniversite Müşa
virler, Heyetinde vazife alamazlar. 

Üniversite Müşavirler Heyeti azalarına va-
zifeleriyle ilgili seyahatleri için harcırah ve 
toplantı halinde bulundukları her gün için de 
(100) lira huzur hakkı verilir. 

Üniversite Müşavirler Heyeti muayyen za
manlarda ve senede en az dört defa Rektörün 
başkanlığında toplanır. Bu toplantılar dışında 
lüzum hâsıl oldukça Rektör, Heyeti fevkalâde 
toplantıya çağırabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul buyu-
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ranlar.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul Du
yurulmuştur. 

MADDE 4. — Üniversite Müşavirler Heye
ti halkın Atatürk Üniversitesine karşı olan il
gisini temsil eder. 

Müşavirler Heyeti : 
a) Üniversitenin uzun vadeli öğretim, araş

tırma ve yayma politikasının hazırlanmasında 
düşünce ve tavsiyelerini, 

b) Üniversite faaliyetlerinin esas gaye ve 
vazifelerine ne dereceye kadar uyduğunu tes
bit eder ve bu husustaki görüş ve tavsiyelerini 
Maarif Vekiline ve Rektöre bildirir. Rektör, 
bu görüş ve tavsiyeleri Senatoya arz eder. 

e) Üniversitenin iyi bir şekilde faaliyette 
bulunmasına ve gelişmesine hizmet edecek hu
susi ve resmî yardımlar temini hususunda gay
ret sarf eder. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen? 
Buyurun Osman Turan. 
OSMAN TURAN (Trabzon) —Muhterem 

arkadaşlar, bu üniversite dolayısiyle münhasıran 
Şark Üniversitesi için değil, Türkiye'nin üni
versite profesörü, bilhassa ilim bakımından, kar
şılaştığı büyük sıkıntı bakımından bir iki söz 
söylemek istiyordum, lâyihanın heyeti üze
rinde söz alamadım, şimdi bu madde dolayı
siyle temas edeceğim. 

Burada yeni bir üniversite kurulurken bir 
mütevellilik sistemi ihdas edilmektedir. Bu sis
tem bizim eski vakıf teşkilâtımıza benzemekte
dir. Buraya para ve:ren bu kanımla mütevelli 
olarak hak sahibidir. Ben, bir ilini müessesesine 
yardım eden şahıs veya heyetin o müessese üze
rinde hak sahibi olması için Anglo - sakson sis
teminin şartlarımıza uydurulmasına bir mâna 
veremedim. Bugün Amerika'dan, yarın ingiltere 
veya Japonya'dan gelecek yardımlar, üniversite 
istiklâlini zedel ivebilir. Memlekette üniversite 
için kâfi eleman yetiştirmedikee, ilim adamı ye-
tiştirmedikçe: üniversite açmakla memleket bü
yük yükler altına girmektedir. Bu memlekette 
ilim namına hareket edecek müesseseler kurul
maktadır, bu mesele ciddîdir, iktidar ve muha
lefet bunu bir politika mevzuu yapmasınlar, 
Türkiye'nin istikbali üniversite ve ilim demek
tir. Son olarak bir noktaya, bir daha işaret ede
yim. Dâva büyüktür, burada bu anda halledile
cek gibi değildir. 
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REİS — Maddeyi' reyinize arz ediyorum. 

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

MADDE f>. — Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Ord. Profesör veya profesörlerden Maarif Veki
linin göstereceği namzetler arasından İcra Vekil
leri karariyle beş yıllık bir müddet için tâyin 
edilir. Müddeti biten rektör yeniden tâyin olu
nabilir. 

REİS — Madde ..hakkında söz ist iyen var mı? 
Yok. -, 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE (>. — Atatürk Üniversitesinde de
kanlar, Ord. Profesör veya profesörlerden rek
törün göstereceği namzetler arasından Maarif 
Vekilinin tasdiki ile dört yıllık bir müddet için 
tâyin edilirler. Müddeti biten dekanların yeni
den tâyini, caizdir. 

Her fakültede lüzumu kadar dekan yardım
cısı bulunur. Bunlar, Ord. Profesör veya profe
sörler arasından dekanın teklifi üzerine rektör 
tarafından tâyin olunurlar. 

REİS —- Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri) 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Öğretim ve araştırma bakı
mından bir bütün teşkil ve bünyesinde ilgili kür
süleri ve dersleri ihtiva eden bölümler «Bölüm 
Başkanları» tarafından idare edilirler. 

Bölüm Başkanları, ilgili Fakülte Dekanının 
teklifi üzerine Rektör tarafından tâyin olunur
lar. Bunların hizmet müddetleri üç yıldır. Müd
deti biten bölüm başkanları yeniden tâyin olu
nabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Öğretim ve araştırma işleri
nin idaresi ve mesuliyeti ilgili bölüm başkanı
nın teklifi ve fakülte dekanının tasvibi ile Ord. 
profesör, profesör veya doçentlere verilebilir. 
Bu mesuliyetin tevdiinde akademik paye ve 
kıdem nazarı itibara alınmaz. 

REİS —- Söz istiyen var mı, efendini ? Yok'. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Atatürk Üniversitesinde öğ

retim üye ve yardımcılariyle araştırma personeli
nin ve idari memurlarla müstahdemlerin bedeli 
mukabilinde üniversite lojmanlarından istifade
leri ve Üniversitece iaşeleri. Maarif ve Maliye 
Vckâletlerince müştereken hazırlanacak bir tali
matname gereğince teinin edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bütçeye konulacak tahsisat
tan Üniversiteye beş milyon liraya kadar döner 
sermaye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, dö
ner sermaye bu miktara baliğ oluncaya kadar bu 
sermayeye ilâve edilir. 

Döner sermayenin fakülte, enstitü ve kurum
lar arasında dağıtılması veya birinden diğerine. 
aktarılması Üniversite Yönetim Kurulu kararı 
ile yapılır ve Maliye Vekâletine bildirilir. Üni
versite bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet-
sahası içine giren işletmelerin idaresinde ve bu 
işletmeler ile ilgili alet, makina, malzeme, ham
madde vesaire ile bunların nakli için lüzumlu: 
canlı ve cansız nakil vasıtalarının mubayaasın
da kullanabilir. Mütedavil sermayeden imal 
veya istihsal ojunan maddeler dışında, her han
gi bir madde1 ve malzeme, bedeli mukabilinde de 
olsa Üniversiteye devredilemez. 

Döner sermayenin hesap senesi mali senedir 
ve bu sermayemin muameleleri 241)0 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Vekâleti ve Maarif Vekâleti arasında 
müşterek tesbit olunacak esaslar dairesinde 
icra olunur. 

Döner sermayenin hesabı sene sonundan iti
baren dört ay zarfında evrakı müsbiteleri ile 
birlikte Divanı Muhasebatın tetkikine sunulur 
ve bir nüshası Maliye Vekâletine gönderilir. 
Kendilerine ek görev olarak döner sermayede 
vazife verilen Üniversitenin aylıklı veya ücret
li memurları ile Üniversite mensuplarına döner 
sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 30 
liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

REİS — Söz istiyen var mı! Yok. ' • 
Maddeyi reyinize arz ediyorum..Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Atatürk Üniversitesinin öğ-
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retim üyeleri ile yardımcılarına ve idari persone
line aidolup bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, yine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen ek görev tazminatına ait kadro
lar da aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklen
miştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. - - Atatürk Üni
versitesinde ilk merhalede vazife alacak öğretim 
üyeleri, eğer varsa, ilgili fakülteler bölüm baş
kanlarının da iştirakiyle, dekanların ve rektö
rün müşterek teklifi üzerine, Maarif Vekili ta
rafından tâyin olunurlar. Kurullar teşekkül et
tikten sonra bu tâyinler 10 yıllık müddet için
de profesörler kurullarının teklifi, 'rektörün tas
vibi ile Maarif Vekili tarafından yapılır, öğ
retim üyelerinin seçiminde 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun bu husustaki hükümleri göz 
önünde bulundurulur. Ancak, ilk 10 yıl zarfın
da doçentlik ve profesörlük için konulmuş olan 
müddetler, namzedin liyakati ve çalışmaları na
zarı itibara alınmak suretiyle iki yıldan fazla 
olmamak üzere kısaltılabilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — İlk on yıl içinde 
öğretim yardımcıları, dekanların teklifi ve rektö
rün tasdiki ile tâyin olunurlar. Ancak asistanlık 
ve doktora için 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
na konmuş olan müddetlerde değişiklik yapılabilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Madde,yi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — İlk on yıl için
de genel sekreteı4, rektörün teklifi ve Maarif Ve
kilinin tasdiki ile, zatişleri, yazı işleri, kitaplık 
müdürleri ve fakülte sekreterleri üniversitede ge
nel sekreterin, fakültelerde dekanların teklifi, rek
törün tasvibi ve Maarif Vekilinin tasdiki ile tâ
yin edilirler. 

Diğer bütün memur ve hizmetliler üniversite
de genel sekreterin, fakültelerde dekanların tek
lifi ile rektör tarafından tâyin olunurlar. 

î : 75 31. 5 .1957 0 : 1 
Muhasebe Müdür ve memurları Maliye Vekâ

letince tâyin edilirler. 
REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 

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

MUVAKAT MADDE 4. — İlk on yıl için. 
de Atatürk Üniversitesi öğretim üye ve yardım
cılarından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre yabancı memleketlere gönderilecek
lere verilecek yolluklar, hakiki yol masrafları 
ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündelik
lerinin iki mislini aşmamak üzere Maarif Vekâ
letince tesbit edilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKAT MADDE 5. — Bu kanuna bağlı 
üç sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1957 mali 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanuna bağ
lı dört sayılı cetvelde gösterilen hizmetli kadro
ları 1957 malî yılı bütçesine bağlı . (D) işaretli 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler:.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE .12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte Abdülkadir 
Eryurt, 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — Es 
ki bir kültür mahalli olan intihap bölgemizde bu 
müessesenin kurulmasında emeği geçenlere bü
tün hemşerilerim adına şükranlarımı ve bu lâ
yihanın biran evvel kanunlaşması yolunda Yük
sek Heyetinizin gösterdiği anlayıştan dolayı 
minnetlerimi arz edeceğim. Emsalinin diğer böl-
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gelerimizde kurulmasını temenni ederek sözümü 
bitireceğim. (Alkımlar) 

REİS — Efendim, lâyihanın tamamını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler Lâyiha kabul edilmiş ve tasvip Duyurulmuş
tur, efendim. (Alkışlar) « '•' 

REtS — Maarif Vekili buyurun. 
MAARİF VEKlLİ TEVFİK tLERl (Sam

sun) — Efendim, sadece kanunu kabul ettiğiniz 
için değil, bu kanun vesilesiyle söylenen sitayiş-
kâr sözlerden dolayı Büyük Millet Meclisine - bü
tün muhalif arkadaşlarımız dâhil - gösterdikleri 
bu anlayıştan dolayı cümlenize teşekkür ederken, 
omuzumuza aldığımız yükün ne kadar ağır oldu
ğunu bilmekteyiz. Bu yük altında eğilmeden 
bütün gayretlerimizi sarf ederek üniversitemizi 
kuracağız. Bu güzel müessesenin memlekete ha
yırlı olmasını temenni ederim. (Sürekli alkışlar) 

9. — Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde-
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına 
mütedair kanun lâyilıası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/666) (1) 

REİS — Bir teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara

sında (8) nci sırada bulunan (Maliye Vekâleti 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler aklenmesine dair 5655 sa
yılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
tadilât yapılmasına mütedaü' kanun lâyihasının). 
biran evvel kesbi kanuniyet etmesi için takdimen 
ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

RElS —• Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
dimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen. var mı! Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-

(1) 210 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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• îer... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 

edilmiştir. 
Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müsta
celiyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mütedair 

Kanun 

MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 18. — Temyiz Komisyonu Ankara'da 
kurulur. Temyiz Komisyonu bir birinci Reis ile 
beş daire Reisi ve on iki azadan ve lüzumu kadar 
raportör, kalem müdürü, servis şefi ve diğer me
murlardan müteşekkil ve beş daireden mürek
keptir.» 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5655 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«Madde 20. — Temyiz Komisyonu Umumi 
Heyeti, Birinci Raisin riyaseti altında beş dai
renin bü'leşmesiyle kurulur. Birinci Reisin bulun
madığı zamanlarda Umumi Heyete daire reis
lerinden en kıdemlisi riyaset eder.» 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5655 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

«Ek madde — Temyiz Komisyonuna gönderi
len lâyihaların, Vergi Usul Kanununa göre tan
zim edilmemiş olması, dosyalarda kararların ve 
lâyihaların tebliğ edilmemiş bulunması gibi, ka
nunun ıslahına cevaz verdiği şekil ve hare nok
sanlıkları bulunduğu takdirde, bu noksanları ka
nun hükümlerine göre ıslah ettirmeye Birinci 
Reis ve daire reisleri re'sen ve münferiden sala
hiyetlidirler.» 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum.. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 6347 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 2. — Maliye Meslek Okulu mezunları 
ile talimatnamesi gereğince en az iki yıl kurs gö
ren maliye memurları arasından seçilerek 10 ncu 
derecedeki malmüdürlükleriyte muhasebe mü
dürlüklerine tâyin edilmiş veya edileeck olanlar 
hakkında bu vazifelerde kaldıkları müddetçe 3656 
sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 
7 nci maddesinin 5 nci fıkrası hükmü Maliye Ve
kâletince tatbik olunabilir.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı] 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki kadro
lardan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

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

MADDE 6. — 49İ0 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mez
kûr maddeye bağlı (4) sayılı cetvelin yerine, ili
şik (.3) sayılı cetvel konulmuştur. 

«Madde 16. -— Bağlı (3) sayılı cetvelde kadro
ları gösterilen Ordu defterdarlıkları ile Kor ve 
Tümen yetkisini taşıyan birlikler muhasipliklerin
den lüzumu kadarını teşkile ve ihtiyaç kalmıyan-
larını ilgaya Maliye Vekili salahiyetlidir.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

.1957 C : 1 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte memur bulunanlardan kad
ro unvanları değişmemiş olanların yeniden tâyin 
muamelesine lüzum olmaksızın istihdamlarına de
vam olunur. 

RE IS —Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 'eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 29 Haziran 1957 
tarihinde meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı'? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti um ilmiyesin i reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İA hisarlar' Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı 
Hesabı Kati Kanununa (273) rey verilmiştir. 
Ret ve müstenkif yoktur. Muamele tamamdır. 
Lâyihanın (273) reyle kanuniyeti tasvip buyu-
rulmuştur. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
zabıtname ile teati edilen mektupların tasdiki 
hakkındaki Kanuna (275) rey verilmiştir. Ret ve 
müstenkif yoktur. Muaınele tamamdır. Lâyiha
nın kanunlıığu (275) reyle tasvip Duyurulmuş
tur. 

3 Haziran Pazartesi günü saat 15 te «toplanıl
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,06 
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B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzn köylerin »ulama 
işlerine dair sualine. Ziraat Vekili Esat Budnk-
oğlu'mm tahriri cevabı (7/344) 

20 . V . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sualimi, sayın Ziraat Vekilinin ya
zılı olarak cevaplandırmasına tavassutunuzu 
saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Toker • 

1. Elâzığ'ın Şanik - Haceri - Sarpılı - Vah-
şen ve Kuyulu köylerine yapılmış keşif evrakı
na göre arazi suyu çıkartmak için istenilen tah
sisatın ne vakit gönderilmesi mümkün olacaktır! 

2. Elâzığ'ın Ağın kazasına bağlı Saracık, 
Vahşen ve Hörenek köylerinin arazilerini sula
mak için lüzumlu keşfin bu yıl yaptırılıp yaptı-
rılmıyacağı ? 

3. Elâzığ'ın Keban kazasına bağlı Denizli 
köyünün arazisini sulamak için ihtiyaç gösteri

len sondaj makinaları bu köye ne vakit gönde
rilecektir 1 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 
Hususi : 584 

30 . V . 1957 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
C : 22 . V .. 1957 gün ve Kanunlar Müd. 

7-344/4210-19191 yazılı yazıya. 
Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzı köylerin su

lama işlerine dair Elâzığ Mebusu Selâhattin To
ker'in tahrirî sual takririne verilen cevabi yazı 
leffen takdim kılınmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 

Elâzığ vilâyetinin küçük su işleri 
I - Elâzığ vilâyetinde 1957 malî yılı bidaye

tinden bugüne kadar 11 küçük su mevzuu ele 
alınarak tahsisatları mahallî maliyelere gönde
rilmiştir. Bu mevzular keşif bedelleri ve tahsi
satının gönderildiği tarih sı'rasiyle şöyledir : 

Tesisin yeri 

1 Alişan 
2 Has 
3 Güdayik 
4 Molla 
5 Şentil 
6 Şarpulu 
7 Haceri 
8 Kuyulu 
9 Hüseyinik 

10 Habusü 

Tesisin mahiyeti 

köyü Kaptaj galerisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•> » 
Akedük 
Kaptaj galerisi 

» » 
» » 
» » 

•» » 

» » ikmali 
Tecrübe kuyuları 

Keşif tutan 
Lira 

17 369 
9 604 
7 114 

28 007 
20 028 
21 722 
23 133 
24 525 
4 699 

477 

Tahsisatın 
gittiği 
tarihi 

6.3.1957 
» 

7.3.1957 
14.3 .1957 
11.5.1957 

» 
» 
•» 

» 
» 

Yekûn 187 '188 

II - Şanik köyü için Elâzığ valiliğince proje 
ve keşif evrakı gönderilmişse de proje hatalı 
olduğu için iade edilmiştir. Tashih edildikten 
sonra tahsisatı gönderilecektir. 

III - Vahşen köyüne ait her hangi bir sulama 
mevzuu Vekâletimize intikal etmemiştir. 

IV - Ağm kazasına bağlı Saracık, Vahşen ve-

Hörenek köylerinin sulama mevzularma ait Ve
kâletimize her hangi bir talep vukubulmamıştır. 

1957 etüd programına alınarak eütdlerinin 
yapılması müspet ve iktisadi olanlarının proje
lerinin hazırlanması için 23 . I I I . 1957 tarihinde 
Elâzığ Vilâyeti Teknik Ziraat Müdürlüğü Sula
ma Mütehassısı vazfelendirilmiş mevzular şunlar
dır : 
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Kazası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Baskil 
Palu 
Merkez 

» 

» 
» 
» 
» 
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Kövü Kazası 

Habip Uşağı 
Kovancılar 
Koztek 
Alaca 
Corcuk 
Cip 
Arızürük 
Mirahmet 
Genefi 
Fatmalı 
Çöteki 
Pirinçci 

Kövü 

13 
14 

Balıca 
Dişidi 

V - Vekâletimiz yer suyu araştırma ve sonda 
işleriyle meşgul olmamaktadır. Vekâletimizde 
yeraltı sonda makina ve aletleri de yoktur. Bu 
işlerle Nafıa Vekâleti Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü vazifelidir. 

Elâzığ vilâyetinin Keban kazası, Denizli kö
yünün yeraltı sularından istifade ile sulanması 
mevzuu vekâletimize intikal etmemiştir ve yukar
da da zikredildiği gibi bu mevzu Nafıa Vekâle
tine aittir. 

•» mu 9<i 

TASHİHLER 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

212 

210 

210 

11 212 
Lira 

212 
212 

212 
212 
212 

11 
12 

12 
12 
14 

2 
3 

3 
3 
1 

6 
1 

2.-
3 
8 

97 258 190 
1. — ödenmemiş sermaye 
94 553 528 27 
2. — Sabit kıymetler 
31 951 319 11 

, 

F. 

218 
Lira 

97 252 190 

94 553 528 27 
31 915 319 17 
C. 22 a) Muhtelif borçlular 
19 510 448 28 

210 S. sayılı matbuanın 11 nci sayfasındaki Bütçe Encümenine ait sütuna : 
«Muvakkat madde — Hükümetin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir.» ibaresi ilâve 
edilecektir, 

12 

15 

D. 

18 7 tube Müdür 
Yardımcısı 

1 5 Vekâlet Kam
biyo Müdürü 

Aded Maaş D. Aded Maaş 

7 Şube Müdür 
60 Yardımcısı 

4 Vekâlet Kam-
90 biyo Müdürü 

60 

90 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa 

Âza adedi : 541 
Bey verenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenİer : 250 
Münhal mebusluklar : 18 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç. 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hâzim Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes. 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştm 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 

edenler] 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün^ 

ELÂZIĞ ' 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 

Esat Tuncel 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç, 
Abdullah lzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutlugil 

- i » -



İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi GÖgen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem ®arol 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz v 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
ibrahim. Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

1 : 7 5 31.5 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay' 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

. 1957 0 : 1 
MARDİN 

Bahaettin Erdem 
MUĞLA 

Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Gıyasettiaı Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni G-öktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
FeyzJİ Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Menus Yazıcı 

RÎZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uhıçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı * 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SltRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 

SİVAS 
Abdürrahman Doğruyol 
Eteni Erdinç 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğhı 
Sami Orberk 
Pertev Sanae 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Mehmet Hatiboğl u 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hami t Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel <• 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Edibe Sayar 

— . 4 8 6 ^ 
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AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Ilray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yünınü Üresin (1.) 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

[Beye iştirak 
BURSA 

Raif Ay bar ? 
Sabahattin Çıracıoğhı 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferrulı Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin F.uad Afrp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hariıid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıe 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

etmiyenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (1.) 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih inal 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı . 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Ndzamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Cihad Balban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapana 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidtin T ekon 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Ata.demir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
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Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Osman özbilen 
insan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 

t : 75 31.5 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Zihni Üner 

OEDU 
Selâhattin Orhon 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akça! 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keieşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
öavid Oral 
Salim Serçe 

. 1957 C : 1 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaidı 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server SomuncuoğJu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin Örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turlum 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (I.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu. 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kaysneri 

1 
1 
1 
3 
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Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Zabıtname ile teati edilen mektupların tasdikine dair 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : / 0 ~ 

Reye iştirak etmiyenler : 248 
Münhal mebusluklar : . 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğhı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

XMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gbkçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îy-riboz 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Aseua 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Said Esen 
Halil îinre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabrı Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaal^ı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumçıı 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

edenler] 
I Halûk Şaman 
I Kenan Yılmaz 
I Baha Cemal Zağra. 

ÇANAKKALE 
1 Nureddin Fuad Alp-
1 kartal 
I Bedi Enüstün 
I Servet Sezgin 
I Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 

I ÇORUH 
I Yaşar Gümüşei 
I Muzaffer önal 

ÇORUM 
I Sedat Baran 
I Mustafa Kemal Biber-

oğlu 
I Yakup Gürsel 
1 Şevki Gürses 
I Ali Rıza Kılıçkale t 
1 Baha Koldaş 
I Hüseyin Ortakcıoğlu 
I Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
I Baha Akşit 
I Ali Çobanoğlu 
I İsmail Hadımlıoğlu 
I A. Hamdi Sancar 
I Refet Tavaslıöğlu 

ELAZIĞ 
1 Ömer Faruk Sanaç. 
I Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
| Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sana-
lan 
•Tevfik Şenöcak I 

* ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topeuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkinen 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
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Zühtü Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL, 

Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopıüos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fııad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sar ol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Ya mut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet A İde mir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Mtıan>mer Cavuşoğlu 
Sadık Giz " 
Necdet Inc'ekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük, 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Bıza Yalçm 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Nazif i Şerif Na"bel-

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

î : 75 31. 5 
Osman Bölükbagı 
Mehmet Mahmucloğlu 

. KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi fîagıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na
sıl hoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
tsmet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer .Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
•Sudi Mıhçıoğlıı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
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Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik .Çağlayan 
Ğıyasettiıı Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arı kan 
Sadettin Ertur 
Hüste'ydn Avnıi Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Gavi t Kavurmacı oğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ün er 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengii 
Feytfi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RtZE 
izzet Akçıaî 
Kemal BaJta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfök İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
MuMttin Özkefeli 
Hadi Uzeı* 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlıı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
SaMm Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sina'n TÇkelioğlu 
Ahm'et Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp . 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

JRifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman ' 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi BozbeyoğJu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Sami Orberk 
Pertev Sanae 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu • 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon' 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Haşini Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati" Diken 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye iştirak dtmiyenler] 
AFYON KABAHÎSAR 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba I§tm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (î.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğkı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halü Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Sel'âhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 

Esat Tuncel 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlıı 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Şaid Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 

Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban ' 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çaskır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
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KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özâl 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

î : 75 31.5 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Fazıl Erim 
Selâhattin (Mıon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Saftim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozaaı Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüz)el 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
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Zahit Akdağ 
Nurullah ihsan Tolon 

SIIRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlıı 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirigeioğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 
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Devre : X 
IÇtima: 3 S. S A Y I S I : 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde tadilât yapılmasına mütedair kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /666) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . V . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 580/1364 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
15 . V ' . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikle 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Kalkınma ve inkişaf yolundaki çalışmalar, âmme hizmeti telâkkisinin genişlemesi; bir taraftan 
bütçelerin hacmini büyütürken, diğer taraftan Maliye Vekâletine düşen vazifeleri ve iş hacmini sa
dece çoğaltmakla kalmamış, aynı zamanda bu vazifeleri müsmiriyet, tasarruf ve müessiriyeti temin 
bakımlarından günden güne ağırlaştırmıştır. 

Malî imkânlarımızın, memleketimizin iktisadi ve içtimai bünyesine en uygun ve en verimli bir 
tarzda tahsisinde, gelirlerin geliştirilmesinde, bütçenin ihzar, tatbik ve kontrolünde, kanunların 
hazırlanmasında sarfına mecbur olunan gayretler, geçmiş devrelerde emsaline raslanmıyacak bir 
hadde vâsıl olmuştur. 

1950 tarihinden bu yana esaslı bir tadlât görmemiş olan Maliye Teşkilât Kanununa bağlı kad
rolarla, artan ve ağırlaşan malî hizmetlerin matlubolan şekil ve surette tedvirine imkân kalma
dığından teşkilâta ait kadroların takviyesi bir zaruret halini almış ve bu sebeple ilişik kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

Bu lâyiha ile derpiş olunan değişikliklerin mucip sebepleri, aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 
1. Vergi kanunlarının tatbikatta beklenen neticeleri verebilmesinde, bunların tatbikatı ile vazi

feli teşkilâtın modern esaslara göre kurulmasının, ihtiyacı karşılıyacak miktarda bilgili elemanlar
la teçhiz olunmasının ve rasyonel esaslara göre çalışmasının büyük rolü bulunduğu aşikârdır. 

Kazanç Vergisinden beyannameye dayanan ve vergicilikte ileri bir merhale teşkil eden Gelir 
Vergisi sistemine geçiş sırasında daha ziyade karine Usulüne müstenit vergilere göre ayarlanmış 
teşkilâtın, memleketimizdeki tecrübeler ve ileri memleketlerin tatbikatı göz önünde tutularak mo-
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dern esaslara göre yeniden kurulmasına lüzum görülmüş ve 1950 yılında 5655 sayılı Teşkilât Ka
nunu çıkarılmıştır. 1953 yılında 6347 sayılı Kanunla alman gayet mahdut miktardaki kadrolar 
hariç tutulursa, bugünkü gelir teşkilâtının esas itibariyle 1950 yılındaki kadrolarla çalışmakta 
olduğu söylenebilir. 

Halbuki 1950 yılından buyana, memlekette vukubulan iktisadi hareketlerle hemahenk olarak, 
mevcut bir kısım vergilerde mühim gelişmeler olmuş ve yeniden bâzı vergi kanunları yürürlüğe 
girmiştir. 

Ezcümle: 
A) Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi veren mükelleflerin sayısı 1951 yılında 53 361 iken 

1956 yılında 112 737 ye, Kurumlar Vergisi mükellef sayısı ise 1951 de 1 651 olduğu halde 1956 
yılında 2 652 ye yükselmiş bulunmaktadır. 

Aynı artışı varidat bütçesinde de bariz bir şekilde görmek mümkündür. Nitekim 1950 yılı 
bütçesinde fiilî tahsilat yekûnu 1 300 032 997 lira olduğu halde 1953 te 1 936 775 306 ve 1956 
da 3 milyar l iral ı bulmuştur. 1957 bütçesinde tahmin olunan varidat ise 4 milyar liradır. Artış 
nispetine gelince: 1950 ye nazaran 1953 te % 48,97, 1956 da % 126,41 ve 1957 bütçe tahminine 
göre de % 208,19 dur. 

Varidat bütçemizde modern vergi görüşlerine * uygun yepyeni bir sistem olarak yer almakta 
olan Gelir ve Kurumlar vergilerinin tahsilat seyri ve artış nispeti şöylece hülâsa olunabilir: 

1951 yılında Gelir Vergisi tahsilat yekûnu 209 milyon lira olduğu halde 1953 te bu miktar 
395 milyon ve 1956 da 839 milyon liraya yükselmiştir. 1957 tahmini ise 960 milyon liradır. Artış 
nispeti 1951 yılma nazaran 1953 te % 88,63, 1956da % 300, 1957 bütçe tahminine göre de % 358,88 
dir. 

Kurumlar Vergisinde tahsilat ve artış nispetine gelince: 1951 de 26. milyon liradan ibaret olan 
tahsilat yekûnu 1953 te 77 milyon liraya ve 1956 da da 129 milyon liraya baliğ olmuştur. 1957 
tahmini ise 132 milyon liradır. Artış nispeti 1951 e nazaran 1953 te % 195,34, 1956 da % 397,14 
ve 1957 bütçe tahminine göre de % 407,69 dur. 

Bu meyanda diğer bir misal olmak üzere İstanbul vilâyetinin yıllık fiilî tahsilatı hakkında 
mücmel ve mukayeseli bir malûmat vermek de yerinde olacaktır. 

istanbul vilâyetinin 1950 yılı fiilî tahsilat yekûnu 198 milyon olduğu halde 1953 te 355 mil
yon ve 1956 da 711 milyon liraya çıkmıştır. Tahsilatın artış nispeti 1950 ye nazaran 1953 de % 
79,11, 1956 da ise % 258,58 dir. 

B) Harçlar Kanunu, Karayolları Trafik Resmi, Petrol Kanunu ile Hususi Otomobil Vergisi 
ve Hazine hissesi hakkındaki kanunlar dolayı siyle iş hacmında ve mükellef adedinde büyük ar
tışlar vukubulmuştur. 

5887 sayılı Harçlar Kanunu gereğince gayrimenkul satış bedellerinin rayiç bedelden aşağı olup 
olmadığının tesbiti hususundaki muameleler ve Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin tadili 
neticesinde takdir muamelelerinin fazlalaşması gerek takdir komisyonlarının gerekse vergi da
irelerinin iş hacmim hissedilir derecede artırmış bulunmaktadır. 

C) Ziraat Bankasınca muhtaç çiftçiye 3242 ve 5254 sayılı kanunlar mucibince her yıl daha 
çok miktarda dağıtılarak kuraklık senelerinin birbirini takibi sebebiyle vâdesinde tahsil edileme
diğinden Bankaca borç senetleri M a ^ e y e devrolunan on binlerce mükellefe iat alacakların taki
bi de iş hacmi artışına, inzimam etmektedir. 

Bugünkü teşkilâtın yeni kadrolarla takviyesini; bir taraftan mevcut vergilerde husule gelen 
inkişaf, diğer taraftan yeniden vaz'edilen gelir kanunları şiddetle zaruri kıldığı gibi diğer 
bâzı vakıalar da tamamen aynı istikamette tesir icra etmekte, bu lüzumun şiddetini büsbütün 
artırmaktadır. Şöyle k i : 

1950 yılında tevessül edilen reform 'hareketi vergi sahasında yeni bir sistemin teessüsünü in-
tacetmiştir. 

Bunun neticesi olarak, evvelce birtakım basit karinelerden hareketle hesaplanan verginin, bu 
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reformu mütaakıp, mükelleflerin muhasebe esasına göre tesbit edilen hakiki kazançlarına istinad 
ettirilmesi icabetmiştir. Şüphesizdir ki, bu yeni sistem, idareye, eskisiyle mukayese edilemiyecek 
kadar büyük bir iş hacmi tahmil etmiş, evvelce mükellefi yalnız faaliyete başladığı ve faaliyetine 
nihayet verdiği tarih ve safhalarda takibeden ve bu vüsatteki bir murakabe ile vazifesini ifa eden 
idare, mezkûr sistemin tatbikata intikaliyle beraber mükelleflerin faaliyetlerini devamlı olarak 
murakabe etmek mevkiinde kalmıştır. Filhakika, artık götürü olmaktan çıkan ve her teşebbüste 
fiilen elde edilen kazançla irtibatlandırılmış olan verginin tam ve devamlı bir murakabe olmaksı
zın temin edilebilmesi imkânsız olmuştur. 

Bu durum şüphesiz kuvvetli bir kontrol teşkilâtının vücudunu icabettirmiştir. Hesap Uzman
ları Heyeti bu ihtiyaç sebebiyle doğmuştur. Fakat, bu heyet tesisi icabeden murakabe teşkilâ
tının ancak bir kademesidir. Diğer kademelerin ise eski sistemin cari olduğu devirden kalma kad
rolarla idaresi cihetine gidilmiştir. Bu vaziyet, boşluklardan faydalanma temayüllerine müsait bir 
zemin ihdas ettiğinden derhal murakabe teşkilâtının takviyesi zarureti ile karşılaşılmıştır. 

Yine aynı sebepler, kadroların takviyesine muvazi olarak, mevcut teşkilâtın da bir revizyona tâ
bi tutulmasını icabettirmekte ve bunun neticesi olarak, mükellef adedleriyle varidat yekûnları 
büyük nispette artmış olduğu halde esas itibariyle 1950 yılındaki kuruluşları ile kalmış olan bâzı 
vilâyet ve kaza merkezlerindeki teşkilâtın müstakil vergi dairesi şeklinde yeniden organize edil
mesi zaruri görülmektedir. 

Vergi daireleri, özel idareler ve belediyelerce tarh ve tahsil edilmekte bulunan vergi, resim ve 
harçlardan doğan ihtilâflarla bâzı hususi kanunların tahmil ettiği ihtilâfları tetkik ile vazifelendi
rilmiş bulunan malî kaza mercileri 1950 senesinde meriyete giren 5655 sayılı Kanunla o tarihteki 
ihtiyaçlar nazara alınmak suretiyle, bugünkü şeklini almıştır. , 

O tarihten buyana, meriyete giren yeni vergi kanunlarının ve memleketimizde müşahade olunan 
iktisadi inkişafların neticesi olarak malî ihtilâflar seneden seneye artmakta bulunmuştur. Filhakika 
1951 yılından AralıH 1956 sonuna kadar, aşağıda irae olunduğu veçhile, Temyiz Komisyonuna gelen 
ihtilaflı dosya adediyle mezkûr komisyonca ittihaz olunan kesin kararlar sayısı bu durumu açıkça 
göstermektedir. 

Senesi 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Gelen 

21 236 
22 826 
23 103 
26 984 
32 396 
35 120 

nispeti 

% 7,5 
% 1,4 
% 16,8 
% 20,1 
% 8 

Karar 
adedi 

21 005 
21 730 
22 527 
26 130 
29 298 
26 344 

Artış 
nispeti 

— 
% 3,4 
% 3,7 
% 11,6 
% 12,1 

— 

Devir 

231 
1 096 
576 
854 

3 098 
8 776 

Yukarda yazılı rakamların tetkikkmden de anlaşılacağı veçhile 1951 yılına kıyasla, 1956 yılı va
ridesinde % 65,5, sadırasmda da % 25,4 nispetinde bir artış olmuştur. Keza, dört daire itibariyle 
her daireden bir iş gününde ortalama 32 kesin karar çıktığı müşahade olunmaktadır. Sadece bu ne
ticeler, dairelerin ne kadar mahmul olduğunu ve ne kadar teksifi bir çalışma yaptıklarını, buna 
rağmen devirlerin artmakta olduğunu açıkça göstermektedir. 

Fazla çalışma ile elde edilebilen bu netice bittabi kararlara keyfiyet bakımından menfi bir te
sir icra eylemek istidadı göstermekte, işlerin kanunla tâyin edilen süre zarfında intacını temin 
edememektedir. Gerek vatandaş ve gerekse Deflet haklarının ziyama yol açabilecek olan bu hale 
bir çare bulunması âcil bir zaruret halini almıştır. 

Devirleri önlemek, dosyaların daha iyi tetkikini temin edebilmek için, Vergiler Temyiz Komis
yonunda bir daire daha ihdas edilmesi, daire reisi, âza, raportör, memur ve müstahdem kadroları
nın buna göre ayarlanması, teşkilât içinde yukarı kademelerin ihtiyacını karşıhyacak personelin 
yetiştirilmesi imkânlarının temini zarureti hâsıl olmuştur. 
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Temyiz Komisyonuna intikal eden hâdiselerde, kanunun ıslahına cevaz verdiği, şekil noksanları 
mühimce 'bir yekûna baliğ olmaktadır. Mer'i hükümlere göre, bunların da dairelerce heyet halin
de tesbit ve karara bağlanması ieabetmekte, bu hal heyetleri lüzumsuz yere işgal eylemektedir, İş 
verimini artırmak için bu gibi noksanlar hakkında, yabancı memleketlerde olduğu gibi, birinci 
daire reisiyle daire reislerine re'sen ve münferiden karar verme salâhiyetinin tanınmasının mu
vafık olacağı, bu şekilde bir salâhiyetin kararların kanuni isabeti üzerinde menfi bir tesiri olamı-
yacağı düşünülmüştür. (Bu maksatla kanuna yeni bir madde ilâvesi uygun görülmüştür. 

Yukarda arz olunan sebeplerle, Gelirler Umum Müdürlüğü ve Vergiler Temyiz Komisyonu kad
rolarında gerekli değişiklikler yapılmış ve bu me yanda Teşkilât Kanunumuzun Temyiz Komisyo
nunun vazife ve salâhiyetlerine mütedair maddelerine lüzumlu hükümler konulmuştur. 

I I - ikinci Dünya Harbini takiben muhtelif sahalardaki Milletlerarası tş Birliği ve birlikte 
çalışma zarureti milletlerarası münasebetlerimizi genişletmiş, bu münasebetler Maliye Vekâletine 
munzam ve mugdil vazifeler tahmil etmiştir. 

Bu hal bir tairaftan bâzı milletlerarası teşekküllere, ilmî bir şekilde tertip ve tanzim edilmiş hesap
ların verilmesini, diğer taraftan da bu teşekküllerin çalışmalarını, kararlarını, temayüllerini ve üye 
memleketlerin bu teşekküllerle olan temaslarının takibini icabettirmiştir. 

Bundan ayrı olarak, memleketimizin son yıllarda giriştiği kalkınma hareketleri, iç ve dış finans
man mevzuuna da Hazine muamelâtının büyük bir ehemmiyet ve vüsat kesbetmesini intacetmiş; 
Yabancı Sermayeyi Teşvik ve Petrol kanunlarının gün geçtikçe artan tatbikatı, Hazine işlerini kemi
yet ve keyfiyet bakımından mühim miktarda artırmıştır. 

Keza Hükümetimizin para, kambiyo, ticaret rejimi ve döviz tahsisleri konusunda aldığı karaı 
ve tedbirler, bu mevzuda Hazinece deruhde edilen işlerin hacmmda dikkate değer bir artış husule 
getirdiği gibi bu hususta bilhassa müessir bir kambiyo kontrolü sisteminin ihdas ve idamesini de 
zaruri kılmıştır. ' 

Bu suretle 1946 yılından buyana mevcut vazifelerine asli mahiyette çeşitli naihim ve mesuliyetli 
görevler ilâve edilmiş bulunan Hazine Umum Müdürlüğünün, memleket iç ve dışında iktisadi ve 
malî hayatın gösterdiği inkişaf temposuna uygun verimli bir mesaiyi mümkün kılacak kadrolarla 
takviyesi zaruri görülmüş, bu maksatla mezkûr Umum Müdürlük kadrolarında gerekli değişiklik
ler yapılmıştır. 

I I I - Ziraatin süratle inkişaf ve kalkınması karşısında, toprak ihtiyacı çoğalmış ve toprak 
kıymetleri de çok artmıştır. 

Hazinenin hususi mülkiyetinde veya mübadil, firari ve mütegayyip eşhastan Hazineye müntakil 
olup da, bunlar adına kayıtlı veyahut senetsizden tasarruflarında bulunup henüz Hazine adına 
tescilleri yapılmamış çok miktarda büyük arazi parçaları mevcuttur. 

Bu arazilerin, nüfusumuzun % 80 i köylü olduğuna göre miktarı mühim bir yekûna varan top
rağa muhtaç çiftçilere tevziini mümkün kılabilmek için 5602 sayılı Tapulama Kanununa tevfikan 
gittikçe daha fazla postalar halinde çalışan arazi kadastro ekipleri yanında eşhasın 6333, 6335 sa
yılı kânunlara tevfikan zilyedliye dayanarak vâki tescil taleplerinin mahkeme önünde Hazine hak 
ve hukuku yönünden müdafaa edilmesi hususunda âzami dikkat ve hassasiyetle durulması lâzım-
geldiği şüphesizdir. Çünkü eşhas tarafından türlü şekil ve suretlerde tecavüz ve müdahalelere 
uğramasından dolayı ihtilaflı durum arz eden bu gibi araziler toprak tevzi komisyonunca dağıtıl-
mamakta, bu yüzden toprağa muhtaç çiftçilerin daimî müracaat ve şikayetleriyle karşılaşıldığı gibi top
rak tevzi dâvasını bir program tahtında takibettirmeye çalışan komisyonların faaliyetleri de bu 
suretle sekdedar olmaktadır. • 

Diğer taraftan memleketimizin süratle kalkınmasını teminen yürülüğe konulmuş bulunan ka
nunlarda derpiş edilen hizmetlerin ifası için tahmil olunan ve bugün toprakların kıymetlenmesi 
neticesi olarak eski tefviz, tahsis, borçlanma, taksitli satış ve devir ve saire gibi işlerin hacmi çok 
artmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple, bir taraftan eski işlerin vatandaşın sızlanmasına mahal bırakmaksızın süratle in
tacını, diğer taraftan topulama komisyonlarının faaliyette bulunduğu sahalarla diğer mmtakalar-
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daki Hazine mallarının tescillerini ve 6333 ve 6335 sayılı kanunlara tevfikan şahıslar tarafından 
vâki tescil taleplerinin Hazine hak ve hukuku yönünden tetkikini temin etmek ve kiraya veril
mek veya ecri misil alınmak suretiyle idare altınaalmdıktan sonra tevzie hazır bir vaziyette bulun
durmak maksadiyle Millî Emlâk Umum Müdürlüğü teşkilâtının gerek merkez, gerekse taşra ser
visleri için çok cüzi miktarda yeni kadrolar ihdas edilmek zaruretinde kalınmıştır. 

Bu suretle merkez teşkilâtında artan iş hacminin karşılanması ve mahalli teşkilât tarafından 
vâki istizanlara vaktinde cevap verilmekle beraber birbirine benzer hâdiseler karşısında umumi 
mahiyette tebliğler yapılması, kanun, nizamname., talimatname gibi mevzuata mütaallik teklif ve 
lâyihaların tetkik ve hazırlanmasına iştirak edilmesi, Devlet mallarının Yüksek Meclisinizce te
menni olunan defteri kebirinin (Devlet mallarının envanteri) mevzuunun esaslı bir bekilde ele 
alınması, Hazineye ait gayrimenkullerin tesbit ve tescil işlerinin bir program tahtında yürütülme
si ve ilgili Vekâletlerle yakından iş birliği yapılması hususunda âzami sürat ve randıman elde edi
lecek, taşra teşkilâtı ise kurulmasında zaruret görülen vilâyet veya kaza servisleriyle takviye olu
nacakta. 

Halen ancak 66 vilâyetimizin 16 smda Millî Emlâk Müdürlüğü, 20 sinde şeflik ve 135 kazada 
yalnız memur kadrosu mevcudolup diğer (3öi)) kazada hiçbir memur kadrosu yoktur. Bu su
retle 15 sene evvelki iş hacmına dayanan teşkilâtın muntazaman yürütülebilmesini teminen âzami 
derecede tasarrufa riayetle en âcil ihtiyaçlar için gerek merkez gerekse taşra kadrolarında cıhsi 
miktarda yeni kadroların alınmasına lüzum görülmüştür. 

IV - 30 . VI . 1946 tarihinde meriyet mevkiine giren 4910 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle or
du defterdarlıklariyle kor, tümen yetkisini taşıyan birlikler saymanlıklarından lüzumu kadarını teş
kile ihtiyaç kalmıyanları kaldırmaya Maliye Vekili yetkili kılınmış ve bu askerî birlikler nezdle-
rinde teşkil edilecek olan saymanlıklar kadroları da kanuna bağlı (4) numaralı cetvelde gösteril
miş idi. 

Ancak mezkûr kanunun tedvin olunduğu tarihte bu saymanlıkların Devlet namına sarf ettikle
ri meblâğlar yüz bin lira ile bir milyon arasında tahavvül etmesine rağmen bugün mevcut askerî 
muhasipliklerin iş hacmi eskisine nazaran en az on misli artmıştır. 

Mevcut iş hacmi muvacehesinde evvelce iki tip üzerinde tesbit edilmiş olan kadroların yapılan 
değûşiklikle tek tipe ircaı zarureti hâsıl olmuştur. 

Diğer taraftan 4 milyarı aşan bütçe sarfiyatının muzaaf usule istinadettirilen muhasebe siste
miyle tesbit, tasnif ve kontrolünü sağlamak bu sarfiyatın mevzu kanun ve nizamlara uyguluğu-
nu Devlet hesaplarını sıhhat ve süratle teşekküllüğü temin etmek zarureti muvacehesinde kal
kınmanın iş hacımları büyüyen vilâyet ve kazalaramızm muhasebe teşkilâtının takviyesi, bu su
retle' hâlen insan takati üzerinde sarf edilmekte olan mesainin normal bir hale ircaı maksadiyle 
muhasebe kadrolarında gerekli ilâve ve değişikliklerin yapılması lüzumlu görülmüştür. 

6347 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle lise mezunu olup ta talimatnamesi gereğince en az iki 
yıl kurs gören Maliye memurları arasından seçilerek 10 ncu derecedeki malmüdürlükleri ile mu
hasebe müdürlüklerine tâyin edilecek olanlar hakkında bu vazifede kaldıkları müddetçe hakların
da 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 njci maddesinin 5 nci fıkrası hükmü
nün tatbik olunacağına âmirdir. 

Ancak; tatbikatta baremin en küçük derecelerindeki Maliye memurluklarına lise mezunları
nın beklenen rağbeti göstermemesi bu gibi vazifelere daha ziyade ortaokul mezunlarının talip 
olmaları ve bunlar arasında üstün basan gösterenlerin de lâse mezunları ile birlikte Maliye kursu
na alınmaları zarureti ve kursu ikmal ve malmüdürlüklerine tayinlerinde tahmil edilen vazife ve 
mesuliyetin farksız bulunması sebepleriyle maaş durumlarında bir tefrik yapılması hem hakka
niyete uygun görülmemekte ve hem de bu farklı muamele menfi tesir icra etmekte olduğundan 
yukarıda zikredilen hükümle yalnız lise mezunlarına tanınan haktan ortaokul mezunlarının da 
istifadeleri muvafık ve zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan 6347 sayılı Kanuna konulan muvakkat bir madde ile o tarihte vazife gören veya 
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kursta bulunan ortaokul mezunları da aynı haktan istifade ettirildikleri halde bilâhara kurstan 
neşet edenler bu haktan istifade edememişlerdir. 

Madde bilâhara kurstan mezun olan ortaokul tahsilli malmüdürleri ve muhasebe müdür
lerinin de aynı suretle bu haktan istifadelerini temin edecek şekilde izhar edilmiş bulunmakta
dır. 

V - Vekâletimizde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü 1939 yılındaki du
num ve ihtiyaca göre hazırlanan 4353 sayılı Kanunla kurulmuş 20 seneye yakın bir zaman 
içinde hizmette vukua gelen çok büyük inkişaflara rağmen 5797 ve 6347 sayılı kanunlarla acı
nan cüzi kadrolarla nispî bir takviye görmüştür. 

Halbuki bugün Hazine leh ve aleyhinde rüyet edilmekte olan dâvaların kıymete tahvili 
mümkün olanlarının baliği 500 milyon liradır. B« meblâğa kıymeti tesbit edilememiş dâva mev-
zulariyle vergi ihtilâfları dâhil değildir. Buna nazaran hizmetin yalnız maddi sahası milyarla ifade 
olunmak lâzımgelmektedii'. 

Son zamanlarda arazi kıymetlerinin yükselmesi hasebiyle zilyedlerin arazilerini tescil ettir
mek için açtıkları seri halindeki dâvalarla tapulama ve kadastro faaliyetleri dolayısiyle tekev
vün eden ihtilâflar muvacehesinde vilâyetler teşşilâtmı takviye ve hemen bütün kazalara birer 
Hazine avukatı tahsisi zarureti doğmuştur. Diğer taraftan serbest avukat sahası günden güne tec
rübe görmüş ve ihtisaslaşmış şahsiyetlerle kuvvetlenmekte olduğundan Hazine bakımından da muva
zenenin sağlanması bir zaruret halini almıştır. 

Bu sebeplerle Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü merkez ve taşra teşki
lâtında asgari bir takviye cihetine gidilmiştir. 

VI - Memleketin muhtelif sahalarında müşahede olunan inkişafın bir neticesi olarak bütçe
lerin haemmda yıldan yıla büyük gelişmeler vukubulmuş ve 1957 yılında mülhak bütçeli idare
ler hariç yalnız Devlet bütçesi 4 milyarı aşmıştır. 

Bir taraftan dairelerce talebedilen tahsisatın ihtiyaçlara en uygun şekilde tesbit ve tetkikini 
yaparak bütçelerin hazırlanmasını sağlamak bir taraftan da malî kontrol ve • murakabenin, daha 
iyi bir şekilde yapılmasını temin etmek, bir zaruret halini almıştır. 

Bundan başka vekâletlerarası komisyonlarında ve malî kanun lâyihalarının hazırlanmasında 
mesai sarf etmek, bu kanun lâyihalariyle mebuslar tarafından yapılan kanun teklifleri münasebe
tiyle Büyük Millet Meclisi encümenlerinde teknik izahat vermek üzere yetişmiş, tatbikata vakıf 
yüksek kaliteli memurlara da şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. 

Bu sebeplerle Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü için lüzumlu kadrolar talebedilmekte-
dir. 

VII - Yukarda mucip sebepleri izah olunan ilâve ve değişikliklerden ayrı olarak vekâletin muh
telif servislerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak bulunan kadrolarına, işlerin sürat ve selâmetle ifa
sını temin kılacak bâzı cüzi ilâveler yapılmıştır. 

Bu ilâve ve değişikliklerin heyeti umumiyesinin icabettireceği tahsisat farkı, 1957 bütçesine 
her hangi bir külfet tahmil etmemek üzere maaş tertibine mevzu tahsisatın tasarrufatmdan kar
şılanabilecektir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

1\ B. M. M. 
Maliye Encümeni 18 .V . 1957 
Esas No : 1/666 
Karar No. : 77 

Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 'bu.kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ye 3656 sayılı Ka-

' nuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mü
tedair olan kanun lâyihası Hükümet temsilci
lerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Esbabı mucibe lâyihasında etraflı şekilde be
lirtilmiş olduğu üzere memleketin muhtelif sa
halarında görülen inkişafın neticesi olarak büt
çelerin hacmmda yıldan yıla vukubulan geliş
meler Maliye Vekâletine düşen vazifeleri ve iş 
hacmim çoğaltmıştır. 

Bu cümleden olarak : 
1. T95.0 yılından bu yana, memlekette vu

kubulan iktisadi hareketlerle hem ahenk olarak 
mevcut bir kısım vergilerde mühim gelişmeler 
olmuş ve yeniden bâzı vergi kanunları meriyete 
girmiştir. Bu sebeple 1951 yılında 54 522 olan 
Gelir ve Kurumlar vergileri mükellef sayısı 
1956 yılında 115 389 a baliğ olduğu, buna. mü
tenazır olarak 1950 de 1,3 milyar olan fiilî tah
silat, 1956 yılında 3 milyara yükselmiştir. 

Bir taraftan husule gelen bu inkişaf diğer 
taraftan yeni vergi kanunlarının zaruri kıldığı 
ihtiyaç, bugünkü gelir teşkilâtının takviyesi lü
zumunu şiddetle hissettirmiş olduğu; 

2. Keza bu inkişafın tabiî bir neticesi ola
rak vergi ihtilâfları bu müddet zarfında % 25,4 
nispetinde bir artış kaydettiğinden bu ihtilâfla
rın matlûbolan sıhhat ve süratle hallini müm
kün kılabilmek için Temyiz Komisyonu k a d ı 
larında gerekli değişikliklerin yapılmasının za
ruri bulunduğu; 

3. Büyük iktisadi kalkınmamızın iç ve dış 
finansman mevzuunun mucibolduğu hareket ve 
seyyaliyet, Yabancı sermayeyi teşvik ve Petrol 
kanunlarının gittikçe genişliyen tatbikatı, para, 
kambiyo, ticaret rejimi ve döviz tahsisleri konu
sunda Hükümetçe alman karar ve tedbirler, 
Hazine Umum Müdürlüğüne mevdu vazifeleri 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle ehemmiyetli su
rette artırdığından bu inkişaf temposuna uy
gun verimli bir mesaiyi mümkün kılacak şekil
de Hazine Umum Müdürlüğü kadrolarının tak
viyesine zaruret hâsıl olduğu; 

4. Devlet muhasebesi sisteminde 1953 yı
lında yapılan reform neticesi olarak muzaaf usu
le istinadettirilen Devlet muhasebesi tatbikatın
dan beklenilen randımanın elde edilebilmesi, mu
hasebe teşkilâtının yeni baştan ele alınmasını 
icabettirdiği; 

5. Maliye Vekâletine mevdu vazifelerin müs-
miriyet ve müessiriydim temin bakımından di
ğer servislere ait kadrolarda lüzumlu değişiklik
lerin yapıldığı; 

Hakkında lâyihada tebarüz ettirilen husus
lara encümenimizce de iştirak edilmiş, lâyihanın 
3 ncü maddesinde yapılan tadil ile tasarının ve 
bağlı cetvellerin aynen kabulüne ittifakla karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Brütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak wfizere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Amasya Afyon K. Sivas 

H. Koray Q> Talu K. Oskay 

Çankırı Çorum Giresun 
A. Emrem C. Köstekçi A. îzmen 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Enenmem 
Esas No: 1/666 
Karar No: 105 

24 . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 16 . V . 1957 tarihli ve 71-580/1364 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti 
Müsteşarı hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi. 

İktisadi kalkınmamızın müspet bir netieesi 
olarak millî gelir ve gayrisâfi millî hâsılada 
müşahede olunan muazzam artışlar, muhtelit' sa
halara ait takibolunan politika ve bu politika
nın çizdiği esaslar dairesinde sarf edilen faali
yet ve gayretlerin mahsulüdür. 

Ancak, bu faaliyet ve gayretlerin makesi 
olan bütçelerde her sene bir evvelkine*nazaran 
kaydolunan genişleme; bu genişlemelerin hacmi 
ile mütenasibolmak üzere Maliye Vekâletinin 
vazifelerini kemiyet ve keyfiyet itibariyle artır
maktadır. 

Filhakika, bir taraftan iktisadi kalkınmamı
zın müstakbel inkişafını sağlıyacak olan Devlet 
gelirlerinin geliştirilmesinde vergi tatbikatının 
iktisadi inkişaf politikasiyle hemahenk olarak 
yürütülmesinde gerekli tedbirlerin alınması, di
ğer taraftan malî imkânlarımızın memleketin 
iktisadi ve içtimai bünyesine en uygun bir şe
kilde tahsisi, Maliye Vekâletinin vazifelerini es
ki ile kıyas edilemiyecek derecede artırmış ve 
ağırlaştırmıştır. 

Kanun lâyihası, yukarda arz olunan sebep
ler dolayısiyle artan ve ağırlaşan malî hikmet
lerin bugünkü fiilî kadrolarla matlûbolan şekil
de ifasındaki müskilât karşısında bu kadroların 
iktisadi ve malî hayatın gösterdiği inkişaf sey
rine uygun ve verimli bir mesaiyi mümkün kı
lacak bii' hadde ve şekle ircaı maksadiyle ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyiha üzeninde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinden 
alınan mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler muvafık mütalâa oluna
rak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Mali
ye Encümeninin lâyihadaki ek madde üzerinde 
yaptığı tadili ile birlikte lâyihanın diğer mad
deleri ve bu maddelere merbut cetveller Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası. Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yükksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
// . İm?-e 

Afyon K. 
M. Â. tllgen 
Balıkesir 

M. / / . Timurtaş 
Çorum 

Y. Gürsel 
Giresun 

M. Şener 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalay cıoğlu 

Reisvekiln 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Ankara 
M. Ete 
Bursa 

/ / . Köy men 
Eskişehir 

A. Potuoghı 
îzmir 

B. Bilgin 
Ordu 

S. tşbakam 
Trabzon 
/. Şener 

Bu mazbata M. 
Niğde 

A. N. Kadîoğlu 
Aydın 

Z. Uray 
Çanakkale 

F. R. Zorlu 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Siird 
B. Erden 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 saydı 
Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde tadilât yapılmasına mü

tedair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5655 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin ilk fıs • 
rası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 18. — Temyiz Ko
misyonu Ankara'da kurulur. 
Temyiz Komisyonu bir birinci 
Reis ile beş daire Reisi ve on 
iki azadan ve lüzumu kadar ra
portör, kalem müdürü, servis şe
fi ve diğer memurlardan müte
şekkil ve beş daireden mürek
keptir.» 

MADDE 2. — 5655 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesinin ilk fık
rası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 20. — Temyiz Komis
yonu Umumi Heyeti, Birinci 
Reisin riyaseti altında beş dai
renin birleşmesiyle kurulur. Bi
rinci Reistin bulunmadığı zaman
larda Umumi Heyete daire re
islerinden en kıdemlisi riyaset 
eder.» 

MADDE 3. — 5655 sayılı Ka
nuna aşağıdaki madde eklenmiş
tir: 

«Ek madde — Temyiz Ko
misyonuna gönderilen lâyihala
rın, Vergi Usul Kanununa gö
re tanzim edilmemiş olması, dos
yalarda da kararların ve lâyiha
ların tebliğ edilmemiş bulunma-

- 9 — 
MALÎYE ENCÜMENÎNÎN 

TADİLİ 

Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cet 
vellerde tadüât yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet tek-' 
lifinin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tek
lifinin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5655 sayılı Ka
nuna aşağıdaki madde eklen
miştir. 

«Ek madde — Temyiz Ko
misyonuna gönderilen lâyihala
rın, Vergi Usul Kanununa göre 
tanzim edilmemiş olması, dos
yalarda kararların ve lâyihala
rın tebliğ edilmemiş bulunması 

(S. Sayısı : 210) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Maliye Vekâleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 saydı 
Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde tadilât yapılmasına mü

tedair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE — Maliye En
cümeninin ek maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Hu. 

sı gibi kanunun, ıslahına cevaz 
verdiği şekil ve hare noksanlık
ları bulunduğu takdirde, bu 
noksanları kanun hükümlerine 
göre ıslah ettirmek üzere Bi
rinci Eeis ve daire reisleri re'-
sen ve münferiden karar ittiha
zına salahiyetlidirler.» 

MADDE 4. — 6347 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 2. — Maliye Meslek 
Okulu mezunları ile talimatna
mesi gereğince en az iki yıl kurs 
gören maliye memurları arasın
dan seçilerek 10 ncu derecedeki' 
malmüdürlükleriyl e muhasebe 
müdürlüklerine tâyin edilmiş 
veya edilecek olanlar hakkında 
bu vazifelerde kaldıkları müd
detçe 3656 sayılı Kanunun 4598 
sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası hükmü 
Maliye Vekâletince tatbik olu
nabilir.» 

MADDE 5. — 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmındaki 
kadrolardan ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar kaldı
rılmış ve yerine ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

MADDE 6. — 4910 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve mez
kûr maddeye bağlı (4) sayılı 
cetvelin yerine ilişik (3) sayılı 
cetvel konulmuştur. 

«Madde 16. — Bağlı (3) sa
yılı cetvelde kadroları gösteri
len Ordu defterdarlıkları ile 
Kor ve Tümen yetkisini taşıyan 
birlikler muhasipliklerinden lü
zumu kadarını teşkile ve ihti-

- 10 -
Mal. E. 

gibi, kanunun ıslahına cevaz 
verdiği şekil ve hare noksanlık
ları bulunduğu takdirde, bu 
noksanları kanun hükümlerine 
göre ıslah ettirmeye Birinci Reis 
ve daire reisleri re'sen ve mün
feriden salahiyetlidirler.» 

MADDE 4. —Hükümet, tek
lifinin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 5. — Hükümet tek
lifinin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümet tek
lifinin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 210 ) 



Hü. 

yaç kalmıyanlarını ilgaya Mali
ye Vekili salahiyetlidir.» 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte memur bulunanlardan 
kadro unvanları değişmemiş 
olanların yeniden tâyin mua
melesine lüzum olmaksızın is
tihdamlarına devam olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun 29 
Haziran 1957 tarihinde meriye
te girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 

15 . V . 1957 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

- 11 .— 
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümet teklifinin muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümet tek
lifinin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet tek
lifinin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

- —*•" • 

B. E. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes • 

tkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
N. Kör ez 

Güm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili 

A. D emir er 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8, Ağaoğlu 
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Ü 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

- 1 2 -
Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYIIJ CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ MEMURLARI 

Teftiş Heyeti Kalemi 

Müdür 
Kalem şefi 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Muhasebat Umum Müdürlüğü 
Müşaviri 
Umum Müdür muavini 
Hesaplar Tetkik Müdürü 
Şube 'Müdürü 
Şube Müdür muavini 
Kontrolör 
Servis şefi 

» » 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

Merkez Muhasebeciliği 

4 Muhasebeci 
7 Muhasip muavini 
8 » » 
9 Şef 

10 (Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

7 Başveznedar 
9 Veznedar 

10 Veznedar muavini 
10 Muhasip mutemedi 

Mülki saymanlıklar 

Sayman 
» 

Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 

50 
40 

1 100 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
8 

17 
25 
33 

1 
1 
1 
3 

10 
10 
5 

t * 

12 Memur 

6 
2 
8 
8 

10 
11 

90 
80 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

« { • 

90 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
60 
40 
35 
35 

60 
50 
35 
30 
25 
20 

10 Veznedar 
11 » 

8 Sayman 
9 » 

10 » 
11 » 

Aded 

5 
3 

Maaş 

35 
30 

Gümrük saymanları 

1 
5 
7 
12 

50 
40 
35 
30 

Hesap Uzmanları Kurulu Kalemi 

7 Müdür 1 
9 Müdür yardımcısı 1 

Hazine Genel Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 
4 Hazine müşaviri 
5 Umum Müdür yardımcısı 
5 Kkonomi müşaviri 
4 Hesap İşleri Müdürü 
6 Mesul muhasip 
6 Şube müdürü 
6 Başraportör 
6 Başkontrolör 
7 Şube Müdür yardımcısı 
7 Raportör 
7 Kontrolör 
7 Şef 
8 Şef 

İÜ Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz: 
12 Memur 
13 » 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 

10 Ayniyat memuru 

Millî Emlâk Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 1 
4 Müşavir 1 
5 Umum Müdür muavini (Aynı 

zamanda bir şubenin müVMrür) 1 

60 
40 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
10 
2 
6 
15 
10 
4 
4 
24 
22 
21 
2 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
80 
90 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 

100 
90 

80 
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D. Memuriyetin nev'i 
- 13 

Aded Maaş D. 

5 İdari dâvalar müşaviri 
6 » » » 
6 Şube müdürü 
7 Kontrolör 
8 » 
9 » 
7 Şube müdür yardımcısı 
7 Raportör 
9 Evrak şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Mîllî Emlâk memuru 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

6 Doktor 
! % • * * * - ! j» 

İL MEMURLARI 

3 Defterdar (İstanbul) 
4 » (Ankara, İzmir, Bursa, 

Seyhan, Eskişehir, Konya, Ba
lıkesir, îçel, Zonguldak) 

5 Defterdar (Aydın, Diyarbakır, 
Erzurum, Gazianteb, Hatay, 
Kayseri, Malatya, Manisa, Si
vas) 

6 Defterdar 
7 » 
5 Defterdar muavini 
7 Malmüdürü 
8 » 
9 » 

10 » 

Gelir memurlun 

6 Vergi Dairesi Müdürü (Ankara) 
6 » » » (izmir) 
6 » > » (Seyhan) 
6 » » » (Zonguldak) 
6 » » » (Bursa) 
6 Takdir Komisyonu Başkanı 
8 » » » 

14 Tahsildar 

9 
16 
31 

4 
20 
40 

100 
335 

3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

150 

80 
70 
70 
60 
50 
40 
60 
60 
40 
35 
30 
25 

70 

100 

90 

80 
70 
60 
80 
60 
50 
40 
35 

Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
50 
15 

10 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 

9 
10 

Mitti Emlâk memurları 

5 Millî Emlâk Müdürü (İstanbul) 

Millî Emlâk Müdürü yardımcısı 
» •» » » 

Kontrol memuru 

Millî Emlâk şefi 

Millî Emlâk «memuru 
» • » » 
» » » 
•» » » 

Muhasebe müdürleri 

4 Vilâyet Muhasebe Müdürü (İs
tanbul) 

5 Vilâyet Muhasebe Müdürü (An
kara, İzmir) 

6 Vilâyet Muhasebe Müdürü (Es
kişehir, Bursa, Konya, Balıke
sir, Seyhan) 

7 Vilâyet Muhasebe Müdürü 
8 » » » 

» » » 

8 Saymanlık kontrol memuru 
9 » » » 

Muhasebe memurları 

8 Şef 
9 » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
10 Muhasebe memuru 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

* '• 

1 
2 
o o 
6 
4 
1 
1 
2 
6 O 
4 
10 
13 
22 
34 
70 
163 
100 

80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
15 

1 

2 

5 
7 
12 
16 
23 
2 
4 

90 

80 

70 
60 
50 
40 
35 
50 
40 

20 
40 
7 
3 

104 
154 
205 
170 
170 

50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
15 
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D. Memuriyetin nev 'i 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

Veznedar 
» 
» 
» 
» 
» 

— 14 
Aded Maa§ 

6 
10 
35 
50 

127 
181 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

14 
10 
11 
12 
12 

Memuriyetin 

Veznedar 
Veznedar muavini 

» » 
» » 

Tevzi memuru 

nev'i Aded 

150 
6 
10 
12 
14 

Maaş 

15 
35 
30 
25 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memurivotin iıev 'i Aded Maaş 

MERKEZ MEMURLARI 

2 Vekâlet müşaviri 3 125 

Evrak Müdürlüğü 

6 Evrak Müdürü 
9 Şef 

10 Birinci mümeyyiz 

Teftiş Heyeti 

3 Müşavir müfettiş 
4 Başmüfettiş 

Teftiş Heyeti Kalemi 

6 Müdür 
7 Müdür muavini 
8 Kalem şefi 

Bashukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Umum Müdürlüğü 

4 Avukat 
5 » 
8 Dâva Kalemi şefi 
9 » » » 

70 
40 
35 

100 
90 

1 
1" 
1 

70 
60 
50 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürli 

4 Müşavir 2 
5 Umum Müdür muavini (Aynı 

zamanda birer şubenin müdü
rüdür.) 2 

90 
80 
50 
40 

90 

80 

D. Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

6 Başraportör 2 70 

Merkez daireleri muhasebe müdürlüMeri 

8 Servis şefi 
9 » » 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 
4 Müşavir 
5 Umum Müdür muavini (aynı 

zamanda bir şubenin müdürü
dür) 

5 İdari dâvalar müşaviri 
5 Hesaplar tetkik müdürü 
6 Şube müdürü 
7 Şube müdür muavini 
6 Başraportör 
7 Raportör 
7 Kontrolör 
8 Servis şefi 
9 » » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

Merkez Muhasebeciliği 

4 Muhasebeci 
6 Muhasebeci muavini 
7 Raportör 
8 Şef 
9 » 

10 Birinci mümeyyiz 

50 
40 

1 
2 

2 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
8 
15 
15 
20 
20 
20 

100 
90 

80 
80 
80 
70 
60 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

1 
2 
2 
4 
4 
10 

90 
70 
60 
50 
40 
35 
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D. 

11 
12 
7 
8 
9 
9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 

7 
8 
9 

10 

<3»J_.. 

5 
5 
6 
7 
4 
5 

6' 
T 
7 
8 

o o 
4 
5 

5 
5 

Memuriyetin nev'i 

İkinci mümeyyiz 
Memur 
Başveznedar 
Veznedar 
Veznedar muavini 
Mutemet 

Mülkî muhasebecilikler 

Muhasebeci 
Şef 
» 

Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

» 
Veznedar 

» 

Gümrük muhasebecilikleri 

Gümrük Muhasebecisi 
» » 
» » 
» » 

1,. " ' 

Gelirler Umum Müdürlüğü 

Vasıtalı Vergiler Müşaviri 
Vasıtasız » » 
Başraportör 
Raportör 
Gelirler başkontrolörü 
Gelirler kontrolörü 

Aded 

10 
7 
1 
1 
1 
2 

8 
4 
4 
.8 
8 

16 
16 
4 
4 

5 
7 
8 
5 

?• 

o û 

2 
6 
4 
2 
3 

Hesap Uzmanları Kurulu Kalemi 

Müdür 

» muavini 
Kalem şefi 

Hazine Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Müşavir 
Umum Müdür "muavini (aynı 
zamanda birer şubenin müdü
rüdür) 
Ekonomi müşaviri 
Kambiyo mütehassısı 

1 

1 
1 

1 
o o 

6 
4 
4 

— 15 -
Maaş 

30 
25 
60 
50 
40 
40 

60 
50 
10 
35 
30 
25 
20 
40 
35 

60 
50 
40 
35 

80 
80 
70 
60 
90 
80 

70 
60 
50 

100 
90 

80 
80 
80 1 

1 D* 
5 
4 

6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
8 

10 

7 
7 
8 

10 
11 

3 
4 
5 

5 
6 
6 
6 
7 
8 
9 
7 
7 
7 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev 'i 

Vekâlet Kambiyo müdürü 
Hazine ve Kambiyo 
trolörü 
Şube müdürü 
Mesul muhasip 
Başraportör 

başkon-

Hazine ve Kambiyo kontrolörü 
Şube müdür muavini 
Raportör 
Servis şefi 

» » 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

» 
Başveznedar 
Veznedar 
Ayniyat memuru 

Emekli İşleri Müdürlüğü 

Raportör 
Kontrolör 
Kalem şefi 
Birinci mümeyiz 
İkinci mümeyİE 

Millî Emlâk Umum 

Umum Müdür 
Müşavir 
Umum Müdür muavini 
zamanda bir şubenin ı 
dür) 
İdari dâvalar müşaviri 
Şube müdürü 
Başraportör 
Kontrolör 

» 
» 
» 

Şube müdür yardımcısı 
Raportör 
Evrak şefi 
Millî Emlâk memuru 

» » » 
» » » 
» » » 

Aded 

1 

1 
20 
2 
5 

12 
22 
15 
10 
15 
30 
26 

"25 
10 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Müdürlüğü 

(Aynı 
ııüdürü-

1 
2 

1 
2 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
3 
7 
1 
3 
3 
8 
3 

Maaş 

90 

90 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 

60 
60 
50 
35 
30 

100 
90 

80 
80 
70 
70 
70 
60 
50 
40 
60 
60 
60 
40 
35 
30 
25 
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D. 

7 
7 
9 
4 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

9 

3 
4 

5 

6 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
5 

Memuriyetin nev'i 

özlük İşleri Müdürlüğü 

Raportör 
Kontrolör 
Kalem şefi 
Doktor 

Aded 

1 
1 
2 
1 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Dairesi Reisi 
Âza 
Başraportör 
Raportör 
Kalem müdürü 
Servis şefi 
Memur 

» 

Maliye Okulu 

Ayniyat muhasibi ve mutemet 

VİLÂYET MEMURLARI 

Defterdar (İstanbul) 
Defterdar (Adana, Ankara, Ba
lıkesir, Bursa, Erzurum, Eski
şehir, İçel, İzmir, Kayseri, Kon
ya, Manisa ve Zonguldak) 
Defterdar (Antalya, Aydın, 
Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, 
Crazianteb, Hatay, Kütahya, 
Malatya, Sakarya, Samsun, Si
vas ve Trabzon) 
Defterdar 

» 
» muavini (İstanbul) 
» » 

Malmüdürü 
» 
» 
> 
» 

Muhakefnat memurları 

Avukat 
» 

1 
9 

6 
1 
1 
1 
3 
2 

1 

1 

12 

13 
17 
23 

2 
6 

15 
50 

80 
100 
250 

2 
3 
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Maaş 

60 
60 
40 
90 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

40 

100 

90 

80 
70 
60 
90 
80 
70 

. 60 
50 

40 
35 

90 
80 

ı D-
6 
7 
7 
8 
9 V 

4 

5 

5 
5 
5 

5 
6 

7 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
5 

5 

5 

6 
7 
8 
9 

9 
10 
11 
12 
10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Avukat 
» 

Servis şefi 
Dâva Kalemi şefi 

Gelir memurları 

Vergi Dairesi müdürü (İstan
bul) 
Vergi Dairesi müdürü (İstan
bul) , 
Vergi Dairesi müdürü (Anka
ra) 
Vergi Dairesi müdürü (İzmir) 
Vergi Dairesi müdürü (Adana) 
Vergi Dairesi müdürü (Zongul
dak) 
Vergi Dairesi müdürü (Bursa) 
Vergi Dairesi müdür yardım
cısı 
Vergi Dairesi müdür yardım
cısı 
Vergi başkontrol memuru (İs
tanbul, Ankara, İzmir) 
Vergi kontrol memuru 

» » » 
» » » 
» » » 
» :» » 

Takdir Komisyonu Başkanı 
(İstanbul) 
Takdir Komisyonu Başkanı 
(îzmir) 
Takdir Komisyonu Başkanı 
(Ankara) 
Takdir Komisyonu Başkam 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Servis Şefi 

» » 

Vergi memuru 
» » 
» » 
» » 

Yoklama memuru. 
» » 
» » 
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1). 

9 
10 
8 
9 

11 
12 

4 

.5 

6 

7. 

8 
9 
7 
7 
8 • 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev 'i 

icra memuru 
» » 

Veznedar 
» 

Tahsildar 
» 

Millî Emlâk memurları 

Millî Emlâk Müdürü (İstan
bul) 
Millî Emlâk Müdürü (Anka
ra - İzmir) 
Millî Emlâk Müdürü (Bursa -
Kocaeli - Konya) 
Millî Emlâk Müdürü (Eskişe
hir - Adana - Samsun - Erzu
rum 
Millî Emlâk Müdürü 
Millî Emlâk Müdürü. 
Millî Emlâk Müdür yardımcım 
Kontrol memuru 

» » 
» » 

Millî Emlâk şefi 
» » » 
» » memuru 
» » » 
» :» » 
» » » 
» » » 

Muhasebe memurları 

Vilâyet Muhasebe Müdürü (is
tanbul) 
Vilâyet Muhasebe Müdürü 
(Adana, Ankara, Balıkesir-, 
Bursa, Eskişehir, îçel, îzmir, 
Konya) 
Vilâyet Muhasebe Müdürü 
(Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, 
Gazianteb, Kayseri, Manisa, 
Samsun, Sivas, Trabzon, Zon
guldak) 

Aded 

5 
10 
10 

5 
- 90 

60 

1 

2 

o 
'.1 

4 
2 
8 
3 
k) 
3 
5 

15 
36 
31 
47 
70 

148 
100 

1 

8 

10 

Maaş 

40 
35 
50 
40 
30 
25 

90 

80 

70 

60 
50 
40 
60 

60 
50 
40 
40 
35 
35 
80 
25 
20 
15 

90 

80 

70 

D. 

7 
! 8 

9 
10 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
10 
11 

6 
8 
8 

.10 
11 
12 

5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 

Memuriyetin nev 'i 

Vilâyet muhusebe müdürü 
» » » 
» » » 
» » » 

Muhasebe kontrol memuru 
» » » 
» » » 

Şef 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 

Veznedar muavini 
» » 
» » 

Tevzi memuru 
» » 

Kambiyo Müdürlükleri 

Müdür muavini 
Şef 
Revizör 

. Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

Aded 

11 
12 
14 
10 

6 
6 
6 

40 
50 

203 
277 
250 
150 
100 
30 
50 

100 
12a 
"1 A A 

140 
140 
10 
10 
10 

7 
7 

1 
1 
•6 

20 
15 
7 

Maaş 

60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
35 
§0 

70 
50 
50 
35 
30 
25 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürliiğü 

Mütehassıs kimyager 
Başteknisiyen 
Muhasebe müdürü 
Ticaret müdürü 
Başhakkâk 
Kıymetler muhafızı 
Atelye şefi 
Servis şefi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

80 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
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[3] SAYILI CETVEL 

B. Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

Ordu defterdarlıkları 

5 Beiterdar 
8 Şef 

10 Birinei mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

9 Veznedar 

Kor muhasiplikleri 

61 Muhasebeci 
•9 Şef 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

80 
50 
40 
35 
30 
25 
40 

70 
40 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Birinei mümeyyiz 
11 îkinei » 
12 Memur 
10 Veznedar 

Tümen muhasebecilikleri 

7 Muhasebeci 
10 Birinci mümeyyiz 
11 îkinei » 
12 Memur 
13 » 
11 Veznedar 

Maliye Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

Hükümet lâyiha sıudaki bütün cetveli er aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

Hükümet lâyihasına, ilişik bütün cetveller aynen kabul edilmiştir. 

»•«« 

( S . Sayısı : 2İÜ ) 



Devre : X 0 1 0 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 2 1 / 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 yılı mütedavil sermaye 
hesaplarına mütaallik bilançosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1950 yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkereleri 
ve inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1950 
malî yılı Hesabı Kati kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni mazbatası (3/108, 177, 196, 1/60) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/108) 

2V €. • , 
Divam Muhasebat Reisliği 25 . VI . 1953 

Sayı : 356180/790 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar Unıum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
, ı r V T ; , . . . ' . : • iı Mümtaz Tarkan 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

1. Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebe! Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüslhası Di
vanı Muhasebata gönderilen İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı katî hesabı; Divanı 
Muhasebatça tetkik V L̂, muhakeme edilmiş bulunan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve 
görülen fark ve, mübayenetler bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Hesabı katide 5 250 lirası 206 neı ve 95 lira 59 kuruşu 303 neü ve 1 171 lira 90 kuruşu 307 
nci ve 107 136 lira 03 kuruşu da (geçen ve eski yıllar borçlar mahsubatı) adiyle açılan hususi fa
sılda olmak üzere ceman 113 653 lira 52 kuruş tahsisat harici sarfiyat gösterilmiş ve hesabı ka
tî kanun lâyihasiyle bu miktar için mütemmim 'tahsisat istenilmemiş ise de; Divanı Muhasebat ka
yıtlarına göre 303 neü basılı kâğıt ve defterler faslında görünen 95 lira 59 kuruştan maadasında 
fasıl itibariyle tahsisat harici sarfiyat olmadığından ceman 113 557 lira 93 kuruş için mütemmim 
tahsisat verilmesine mahal görülememiştir. 

303 neü fasıldan tahsisat harici sarf olunan 95 lira 59 kuruşa gelince; bu masrafın umum mü
dürlükçe zuhulen muhasipliklere tahsisat fevkinde ödeme emri gönderilmiş olmasından ileri gel
diği ve bu itibarla Divanca muhasiplere mesuliyet tevcihi cihetine gidilemediği cihetle bu miktar 
için mütemmim tahsisat verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

3. Bağlı cetvelde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide gösterilen 
rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 25 . VI . 1953 

Birinci Reis D. I. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi 
Mümtaz Tarhan - F. Eke Refik Bakuy M. Gürün F. Işık, 
(Bulunamadı) >'-:•- î ® (Bulunamadı) 
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Âza 

/. Ererdi 

Âza 
J \ Aktülffa 

Âza 
Nazmi Başak 
(Bulunamadı) 

Âza 
A. Rakım Savcı 

(Bulunamadı) 

Âza 
F. Özbudun 

Âza 
B. Uçkun 

Âza 
A. Â. Hemen 

Âza 
A. R. Toksöz 

Âza 
Ragıp Ögel 

ÂzaV. 
H. Tuğrul 

Âza 
K. Arıçay 

Âza V. 
Raşit Örencik 

(Bulunamadı) 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilanço ile mu
rakıp raporlarının gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/177) 

T. C. 
^BaşvekâUt 28 . II . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Hayı: 32-3,599 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilanço ile 
murakıp raporları ve bu raporlar üzerindeki idare mütalâasının, 1660 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine göre, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. / 

Başvekil 
A. Menderes 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1950 yılı bilançosu ile denetçi raporunun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/196) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı: 32-2,1300 

26 . IV . 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1950 yılı bilançosu ile denetçi raporu ve bu rapor üzerindeki 
şirket mütalâasının, 1660 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre, ilişik olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

( S. Sayısı : 212 ) 



Tekel Genel Müdürlüğü 1950 malî yılı hesabı kati kanun lâyihası (1/60) 

T. C. 
Ba§bakanltk ' 16 . XII . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . 

Sayı; 71/62,6/3440 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı kesinhesabı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçe ve üişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılanmla arz 
ederim. 

Başbakan , 
A. Menderes 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı kesinhesabı tasarısı gerekçesi , 

1950 yılı Genel Bütçe gideri olan (35 431 342) lira (81) kuruşun bölüm ve madde itibariyle 
müfredatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1950 yılı bütçe geliri olan (215 463 355) lira 94 kuruşun müfredatı ilişük (B) işaretli cetvelde 
gösterilmiş ve bütçe tahminlerine göre vukua gelen fazla ve noksanlık ayrıca bir cetvel ilende 
açıklanmıştır. 

1950 yılı içinde sairf olunmayıp iptal olunan (8 327 189) lira 86 kuruş ödenek artığı (A) işa
retli cetvelde özel sütununda gösterilmekle beraber ayrıca bir cetvel ile de açıklanmıştır. 

1950 kâr ve zarar hesabı bu yıla ait bilançoda gösterilmiştir. 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni / . 24 . V . 1957 

Esas No. 1/60, 3/177, 3/108, 3/196 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 yıb kâleti ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü temsilci-
hesabı katisi hakkında B,abvekâletin 16.Xll.l952 leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
tarih ve 71/62, 6/3440 numaralı yazısiyle"teklif olundu. 
olunan kanun lâyihası ve Başvekâletin 21 . 11 . ... , , , , „ 
„„„„ ., „ „ - , „ - „ „ , . , ^ Mutabakat Beyannamesi 
1955 tarih ve 32 - 3/o99 numaralı yazısiyle gön
derilen saynı Umum Müdürlüğün 1950 yılı mua 1. Tahsisat : 
melâtma ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile 1950 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve soıı-
Türk Tütün Limitet Şirketinin bilançosu ile kâr radan ilâveten alman tahsisat miktarı nâ-
ve zarar hesabı, murakıp raporları ve bu rapor- zım fasıl dâhil mutabakat beyannamesinde 
lar üzerindeki idare mütalâaları ve Divanı Mu- 43 758 437 lira 08 kuruştan ibaret olduğu hal-
hasebatm 1950 bütçe yılı mutabakat beyanna- de hesabı katide 107 136 lira 03 kuruş noksa-
mesiyle birlikte, Divanı Muhasebat, Maliye Ve- niyle 43 651 301 lira 05 kuruştur. 

( S . Sayısı : 212 ) 



Bu fark, geçen ve eski yıllar borçları mah-
subatı faslında bu miktar sarfiyat gösterildiği 
halde mukabili tahsisat gösterilmediğinden ile
ri geldiği; bundan başka özel idare hissesi ve 
Hazine Tayyare Resmine taallûk eden 400 189 
lira 94 kuruşun 1949 yılından devren gelmekte 
olduğu halde dairesi hesabı katisinde bütçe ile 
verilen tahsisat meyanmda gösterilmiştir. 

Divanı Muhasebatça tesbit edilmiş bulunan 
43 758 437 lira 08 kuruş encümenimizce de'tah
sisat olarak kabul edilmiştir. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinde sarfiyat miktar ı 

nâzım dâhil 35 431 579 lira 01 kuruştan ibaret 
olup dairesi hesabı katisinde 236 .lira 20 kuruş 
noksaniyle 35 431 342 lira 81 kuruştur. 

Bu fark 24 lira fazla ile 260 lira 20 kuruş 
noksan arasındaki fark olup; 

Noksanı teşkil eden 260 lira 20 kuruşun Ci-
bali Tütün Fabrikası muhasipliğince evvelâ 
701/2 nci fasla masraf kaydedildiği halde 
yanlışlığın farkına varılarak sene sonunda zeyil 
muamele ile 701/2 nci tertibe matlup kaydı su
retiyle bu fasıldan çıkarıldığı halde umum mü
dürlükçe bir de 308/2 nci fasıldan çıkarılmış 
olmasından; 

Fazlayı teşkil eden 24 lira ise; kibrit fab
rikası muhasipliğince bir memura tedavi mas
rafı olarak verilen mebaliğ meyanmda gözlük 
bedelinin de.dâhil bulunduğu bilâhara anlaşıla
rak ahizinden tahsil edilerek bütçe sarfiyatın
dan düşüldüğü halde dairesi hesabı katisinde 
sarfiyat meyanmda bırakılmasından ileri geldi
ği anlaşılmakla Divanı Muhasebatça tesbit edil
miş bulunan 35 431 579 lira 01 kuruş sarfiyat 
olarak kabul edilmiştir. Ayrıca yekûna mües
sir olınıyarak fasıllar arasında 113 lira 85 kuruş 
fazla ve noksanlık mevcuttur. 

3. Tahsisat harici sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinin 2 nci maddesin

de; 
. Hesabı katide 5 250 lira 206 ncı ve 95 lira 

59 kuruşu 303 ncü ve 1 171 lira 90 kuruşu 307 
nci ve 107 136 lira 03 kuruşu da (geçen ve eski 
yıllar borçları mahsubatı) adiyle açılan hususi 
fasılda olmak üzere ceman 113 653 lira 52 ku
ruş tahsisat harici sarfiyat gösterilmiş ve hesa
bı kati kanun lâyihasiyle bu miktar için mütem
mim tahsisat istenilmemiş ise de; Divanı Mu
hasebat kayıtlarına göre 303 ncü basılı kâğıt 

( S . Say: 

ver defterler faslında görünen 95 lira 59 kuruş
tan maadasında fasıl itibariyle tahsisat harici 
sarfiyat olmadığından ceman 113 557 lira 93 
kuruş için mütemmim tahsisat verilmesine ma
hal görülememiştir. 

303 ncü fasıldan tahsisat harici sarf olunan 
95 lira 59 kuruşa gelince; bu masrafın umum 
müdürlükçe zuhulen muhasipliklere tahsisat fev
kinde ödeme emri gönderilmiş olmasından ileri 
geldiği ve bu itibarla Divanca muhasiplere me
suliyet tevcihi cihetine gidil emecliği cihetle bu 
miktar için mütemmim tahsisat verilmesi uygun 
olacağı düşünülmüştür, denilmekte olduğundan 
Divanı Muhasebatın mütalâasına uyularak 
113 557 lira 93 kuruş haricolmak üzere 303 ncü 
fasıldan tahsisat haricinde yapılan 95 lira 59 
kuruş için mütemmim tahsisat verilmesi encü
menimizce kabul edilmiştir. 

4. 732 nci (4898 sayılı Kanun .gereğince 
yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderle-
leri) faslından 1950 yılında açılan 757 524 
lira 27 kuruşluk akreditifin 3010 sayılı Ka
nun gereğince verilen avans sütununda göste
rilmesi ve bu miktar tahsisatın mevkuf tutul
ması icabederken dairesi hesabı katisinde avans 
gösterilmeyip ihma olunacak tahsisat sütunun
da gösterilmesinden hem avans ve hem de imha 
olunacak tahsisat miktarlarında bu suretle 
fark hâsıl olmaktadır. 

Divanı Muhasebatça tesbit edilen ve 3010 
sayılı Kanun gereğince verilen 757 524 lira 
67 kuruş avansın sütunu mahsusunda göste
rilerek tahsisat bakiyesinden bu miktarın çı
karılması ve imha olunacak tahsisat miktarının 
da bu miktar azaltılması uygun olacağı ve 
esasen Divanca bu muamele yapılmış olduğun
dan 757 524 lira 67 kuruşun avans sütununda 
gösterilmesi encümenimizee de kabul edilmiş
tir. 

5. * tmha edilen tahsisat : 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 8 326 858 lira 
07 kuruştan ibaret olup bundan 3010 sayılı 
Kanun gereğince verilen avans olup tahsisatın
dan mevkuf tutulan 757 524 lira 67 kuruşun 
ve nâzım sarfiyata aidolup 1951 yılında devre
dilen 169 994 lira 11 kuruş ki ceman 927 518 
lira 78 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
7 399 339 lira 29 kuruşa tahsisat haricinde 
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sarf olunan 95 lira 59 kuruşun ilâvesi halin
de tahsisat bakiyesi 7 399 434 lira 88 kuruş 
kalmakta ve bunun imhası gerekmektedir. Ek
li cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

6. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat beyannamesinde nâzım varidat 

dâhil 217 036 805 lira 49 kuruştan ibaret olup 
dairesi hesabı katisinde de aynı miktar yazılı 
bulunmaktadır. 

Tahsilat -.* 
Mutabakat beyannamesiyle dairesi hesabı 

katisinde birbirine uygun olarak nâzım tah
silat dâhil 215 463 355 lira 94 kuruştur. 

Ancak; yekûna müessir olmıyarak fasıllar 
x arasında 733 lira 85 kuruş fazla ve noksanlık 

mevcuttur. 
. 7. İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 yılın

da yaptığı nâzım fasıl hariç 210 412 201 lira 83 
kuruş tahsilata karşılık nâzım sarfiyat haricol-
mak üzere 38 307 093 lira 03 kuruşluk sarfiyat 
yaptığından aradaki farkı teşkil eden 172 105 108 
lira 80 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1930 yılı bilân-
çosiyle kâr ve zarar hesabı 

8. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 
yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabının 1660 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde uzman mura-
kıpler tarafından yapılan tetkikat neticesini gos-

' teren raporla buna karşılık Umum Müdürlükçe 
yazılan cevapların tetkik ve müzakeresi sonun
da; tenkid edilen hususlardan bilâhara ikmal ve 
ıslah olunduğu anlaşılan kısımlarla dairesince 
yapılmakta olup devam edilmesinde bir mahzur 
görülmeyen muameleler hakkında denecek bir 
şey bulunmadığından üzerinde durulması ve 
muktazasınm tâyini gereken diğer işler hakkında 
ittihaz olunan kararlar sarasiyle aşağıda göste
rilmiştir: • 

9. Uzman murakıpler raporunun 6 ncı mad
desinde; İstanbul Bira fabrikasmdaki lojman
larla Şemsi Paşa Yaprak Tütün işleme ve Bakını 
evinin üst katındaki lojmanların ve idarenin 
diğer mahallerdeki lojman ve binalarının şehir 
ve kasabalar dâhilinde vazife almış olan memur
lara cüzî icar bedelleri mukabilinde tahsis edil--

- miş bulunduğu görülmüş ise de 4036 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddesinde mevcut hükmün, fab
rika ve atelyelerde" bilfiil çalışmak zaruretinde 

( S . Say 

olan idare âmir ve memurlarına raci bulunması 
hasebiyle işletme ile alâkası olmıyan kimselerin 
söz konusu edilen lojmanlarda ikametlerine mü
saade olunmasının kanunun derpiş eylediği gaye 
ve maksada uygu%düşmiyeceği beyan olunmak- ' 
tadır. 

Sözü edilen lojmanlar meselesi, idarenin 1949 
yılı hesabına ait raporun 52 nei maddesi müna
sebetiyle karara bağlanmış olduğu, cihetle mez
kûr karar dairesinde muamele ifası uygun gö
rülmüştür. 

10. Uzman murakıpler raporunun 20 nci 
maddesinde; 3827 sayılı Nakil vasıtaları Kanunu 
hükümlerine aykırı olarak Umum Müdürlük ma
kamına tahsis edilmiş olan ve kadro cetvelinde 
«küçük otobüs» adı altında gösterilen 250 plâka 
numaralı (Linkolen) marka binek otomobilinin 
1952, yılında dahi aynı maksatla kullanıldığı
nın müşahede olunduğu beyan edilmektedir. 

Hâdise, idalrenin, 1947 yılı hesabına ait rapo
run 19 ncu maddesi münasebetiyle karara bağ
lanmış olduğu cihetle bu karar dairesinde mua
mele ifası uygun görülmüştür. 

11. Uzman murakıpler raporunun 22 nci 
maddesinde; 1935 yılından beri idare tarafın
dan Tuzla olarak kullanılan ve bilançolarda 
1 lira kıymetle yer alan arazinin Hazine malı 
olmasına binaen bilançolarda yer almasına lü
zum ve mahal bulunmadığı beyan ^dilmektedir. 

Tuzlalar arazisi hakkında idarenin 1949 yılı 
hesabına ait raporun 69 ncu maddesi münasebe
tiyle karajr ittihaz edilmiş olduğu cihetle bu 
karar gereğince muamele ifası uygun görül
müştür. 

12. Uzman murakıpler raporunun 194 ncü 
maddesinde; müraselât hesabına zimmet kayde
dilen paralar için vusul mektupları ibraz olun
madığı beyan edilmektedir. 

Söz konusu edilen mektupların, muamelâtın 
selâmeti bakımından mahallerinde saklanmakta 
olduğu anlaşıldığından idare tarafından tetkik 
edilen usul dairesinde ifayı muamele olunması 
uygun görülmmüştür. 

,13. Uzman murakıpler raporunun 198 nci 
maddesinde; 

4896 sayılı Kanıma bağlı cetvelde tesbit 
olunan kadroya müsteniden ve ücretleri bütçe
nin alâkalı bölümüne mevzu tahsisattan öden
mek suretiyle istihdamları gereken doktorların, 
vizite esasına göre ve kadro fevkinde istihdam 
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•cli'lip ücretlerinin, döner sermayeden tesviyesi 
cihetine gidilmekte olduğu beyeıi edilmektedir'. 

iş yerlerinde doktor istihdamını zaruri kı
lan lııfzıssıhha ve iş kanunları hükümleri muvace
hesinde Teşkilât Kanununa^bağlı doktor kad
rosunun ihtiyacı karşılıyaeak derecede kâfi bu
lunmadığı cihetle yukarıda sözü geçen kanun 
hükümlerinin yerine getirilmesi için vizite esa
sına göre dokto'r istihdam edildiği ve ücretle
rinin döner sermayeden ödendiği anlaşılmış ve 
bu tarzı muamele uygu» görülmüştür. 

.14. Uzman mu rakipler raporunun 200 ncü 
maddesinde; 

İşçilere parasız olarak verilen bir kap yemek 
için tedarikine lüzum görülen maddelerin pa
zarlık suretiyle satınalindiği görülmüş ise de; 
senelik tutarla™ mühim miktarlara baliğ olan 
bu maddelerin taahhüde bağlanmak suretiyle 
tedariki cihetine gidilmesi idareye menfaat 
sağlıya cağı gibi bu -tarzı muamelenin mevzuata 
da uygun düşeceği beyan olunmaktadır. 

Bahis.konusu edilen işçi yemeklerine ait ip
tidai maddelerin taahhüde bağlanmak suretiyle 
tedariki cihetine gidilmesi eneümenimizee de te
menniye şayan görülmüştür. 

Türk Tülün Limitet Şirketinin 1050 ıjdt 
hilânçosiyh kâr ve zarar hesabı 

15. inhisarlar İdaresinin mamul tütün ve 
sigaralarının memleket dışı piyasalarda ticari 
bir tarzda satış ve sürümünü sağlamak ve Türk 
tütünlerinin kıymetini tanıtmak gayesiyle 2359 
sayılı Kanunun verdiği salâhiyete dayanılarak 
kurulmuş olan Türk Tütün Limitet Şirketinin 
sermayesinin % 55 i inhisarlar idaresi döner 
sermayesinden ödenmiş bulunması dolayısiyle 
işbu şirket muamelâtının İnhisarlar döner ser
mayesinde olduğu gibi 1660 sayılı Kanun gere
ğince Maliye Vekâletiyle Divanı Muhasebat ta
rafından tâyin edilecek uzman murakıpler ta
rafından incelenmesi eneümenimizee da'ha önce 
kabul edilmiş olduğundan bu heyet tarafından 
yazılan raporla buna verilen cevaplar üzerinde 
yapılan müzakere sonunda cevapta ıslaJı edil
diği veya uyulduğu bildirilenler haricolmak 

( S. Say: 

üzere karar ittihazını ieahettiren diğer muame
leler sıra siyle aşağıda gösterilmiştir. 

Limitet Şirketine ait bilanço, kâr ve zarar 
hesabına göre hâsıl olaıf kâr miktarı, inhisarlar 
döner sermayesi bilançosuna ithal edilmiş ve bu 
sebeple diğer muameleler meyanmda işbu kâr 
da incelenmiş bulunduğundan limitet bilanço
sunun tasdiki için ayrıca bir madde halinde ted
vine lüzum görülmemiştir. 

16. Uzman m ur a kipler raporunun 56 ncı 
maddesinde; 

Şirket depolarında yevmiye ile daimî olarak 
çalışan bâzı işçilerle usta başı! ara verilen mu
vakkat memuriyet harcırahları meyanmda se
yahat ve ikamet yevmiyelerinin 590 sayılı Mec
lisi Âli kararma muhalif olarak hesaplanmasın
dan dolayı fazla ödendiği beyan edilen 68 lira 
38 kuruşun istirdadı lâzımgeldiğinden bu husu
su tenıinen meblâğı mezburun şirket tasfiye he
saplarına intikal ettirilerek muhasipten tahsili 
cihetine gidilmesi. 

17. Uzman murakıpler raporunun 59 ve 62 
nci maddelerinde bahis konusu edilen 60 lira ile 
20 liranın şirket mütalâası veçhile umumi mas
raflar meyanmda kabulünün uygun olacağı. 

18. Uzman murakıpler raporunun 63 ncü 
maddesinde bahis konusu edilen 1944 - 1946 yıl
larına ait pul cezaları hakkında şirketin 1947 
yılı hesabına ait raporun 61 nci maddesi müna
sebetiyle yapılacak muamele karar altına alındı
ğından buna göre işlem yapılması. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve tahsilatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim edil
miş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Divanı Muhasebat En. 
Reisi ve Bu M. M. • Kâtip 

Niğde Yozgad 
S. Erhır N. Kurban 

Afyon K. Bolu Mardin 
G. Yiğitbaşı A. Hah II. Satana 

Urfa Tekirdağ 
M. Timur F. Mahramh 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğünüm, 1950 yılı kesinhesabı 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1950 yılı bütçe giderleri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere .(35 431 342) lira (81) ku
ruştur. 

MADDE 2. — Tekel G«nel Müdürlüğünün 
1950 yılı bütçe gelirleri ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (215 463 355) lira (94) ku
ruştur. 

MADDE 3. — Bütçe gelirleriyle giderleri 
arasındaki fark olan (180 032 013) lira (13) ku
ruş Hazineye Ve belediveve ödenmiştir. 

MADDE 4. — ödenek dışında harcanan ve 
ilişik (A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda 
gösterilen (95) lira (59) kuruş tamamlayıcı öde
nek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ödenekten 1950 yılında sarf 
olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cetvelde ayrı bir 
sütununda gösterilen (8 327 189) lira (86) ku
ruş ödenek artığı iptal edilmiştir. 

MADDE 6. — 1950 yılı Tekel Genel Müdür
lüğünün bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe- girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

7 — 
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı 
hestıbı katî kanun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere ,(35 431 579) 
lira (01) kuruştur. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (215 463 355) lira 
(94) kuruştur. 

MADDE 3. — 1950 bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sarf olunan ve ilişik (A) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (95) lira 
(59) kuruş, mütemmim tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsub.u ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A) işaretli cetvelde sütunu 
mahsusunda gösterilen (757 524) lira (67) ku
ruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan. 1950 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (7 399 434) 
lira (88) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1950 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
tasdik olunmuştur. 

, Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı' 

S. Ağaoğlu 
Adalet Babanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

MADDE 7. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri me
murdur. 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. Yırcah 

Sa. ve So. Y, Bakanı 
E. H. Ûstündağ 
Tarım Bakanı 

N. Ökmen 
Çalışma Bakanı 

N. Özsan 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yût 

A - CETVELÎ 

F. 

201 
202 
203 
204 

205 
206 

207 

208 
209 

•210 
212 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

403 

Tahsisatın nev'i 

Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman
larının ücretleri 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek yabancı dil para mükafatı 
İkramiyeler 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 
Büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğinee ödenecek te
davi giderleri, yollukları ve başka gider
leri 
Temsil giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

ü 

11 497 000 
3 031 260 

76 000 

/ 175 000 
20 000 

, 797 000 

20 000 
800 000 , 

1 421 696 
2 100 

265 000 
100 500 
318 000 
100 000 
410 000 
570 000 
100 000 
720 000 

70 000 
5 000 

Sarfiyat 
Lira 

10 838 215 
2 832 584 

34 371 

37 706 
18 471 

703 174 

10 500 
692 095 

] 246 740 
2 100 

252 351 
82 248 
262 650 
100 095 
279 784 
178 320 
97 705 
585 560 

69 231 
3 595 

K. 

66 
50 
35 

50 
97 

47 

42 

62 

39 
29 
03 
59 
99 
65 
05 
48 

10 
68 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 

alman avans 
Lira K. 



Tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. 

405 5190 sayılı Kanun gereğince koruma ve 
tahsil memurları hayvanları giderleri 110 000 

407 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren giderler 70 500 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ge
reğince ödenecek vergi ve resimler 

418 Para nakil giderleri 
419 Mahkeme giderleri 
420 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
421 Kaçağı takip ve önleme giderleri 
451 Yayın giderleri 
453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
457 îç kongreler 
458 Propaganda ve sergi giderleri 
459 Spor giderleri 
476 Kurs ve öğretim giderleri 
480 Yurt dışı acenta ve mümessilliklerin her 

türlü giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
506 Karşılıksız borçlar 
602 îşçi kurul ve sendikalarına 
604 Çeşitli hayır kurumlarına 
605 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhi

sarı Kanunu gereğince şarapçılara verile
cek prim ve yapılacak başka yardım ve 
ödemeler , 70 000 

701 Onarma işleri 500 000 
711 Bina satmalma ve yaptırma giderleri 1 191 000 
721 Satınalmacak taşıtlar karşılığı 85 000 

50 000 
435 000 
40 000 
230 000 
465 000 
25 000 
15 200 

1 
210 000 
10 000 
110 200 

55 000 
40 000 
180 000 
210 000 
51 500 
25 000 
3 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 

alman avans 
Lira K. 

95 861 

52 889 

7 806 
321 989 
39 364 
168 210 
365 043 
13 255 
11 140 

188 686 
2 169 
82 304 

26 631 
37 837 
143 721 
204 920 
50 834 
19 800 
1 215 

16 

04 
22 
66 
18 
85 
03 
38 

77 
81 
57 

49 
01 
15 
45 
95 

61 173 30 
375 872 88 
748 229 26 

9 986 82 



F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 

722 Demirbaş, makina satmalma ve kurma gi
derleri 1 500 000 

731 5.113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak 
veya satmalmacak tütün bakım ve işleme 
ev ve ambarları giderleri 3 750 000 

732 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden ya
pılacak fabrika, imal ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 7 000 000 

733 Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırıla
cak yeni tesis ve tevsi giderleri 1 070 000 

785 5089 sayılı Kanun gereğince Şaraplık üzüm 
bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz 200 000 
Geçen ve eski yıllar borçları mahsubatı 107 136 03 
Nâzım gider (Belediye hissesi ve Hazine 
Tayyare Resmi) • '• 5 451 344 05 

umumi yekûn 43 758 437 08 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 

Sarfiyat alman avans 
Lira K. Lira K 

589 467 95 

2 428 065 39 

•4 908 934 85 757 524 67 

576 296 72 • 

183 881 40 
107 136 03 

5 281 349 94 

35 431 579 01 757 524 67 
1951 yılma'devir 
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înhisarlar Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yık 

B • CETVELİ 

F. Varidatın nev'i 

1 Satış kârları (Tekel geliri) 
2 Çeşitli gelirler 
3 Para cezaları 
4 Çeşitli hasılat 
5 Geri alma 
6 Tütün, içki, tuz, kibrit savunma giderleri 

Yekûn 

Nâzım gelirler 
5237 sayılı Kanun gereğince belediyeler payı ve Hazi
ne Tayyare Resmi 

Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 
Lira K. 

111 979 734 
. 630 000 

235 000 
320 Ö00 
65 000 

97 258 190 

109 907 708 80 
1 000 673 26 
162 495 05 
482 877 68 
98 231 68 

98 760 215 36 ' 

210 481 924 210 412 201 83 

5 051 154 11 

UMUMÎ YEKÛN 210 481 924 215 463 355 94 

(S. Sayısı : 212) 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1 Mart 1950 

AKTİF 

y 

C. 9 

C.10 

C.ll 

C.12 
C.13 

C.14 

C.15 

I 
II -

TII • 

IV 

Hesaplar 

- ödenmemiş döner sermaye 
Sabit kıymetler 
a) Bütçeden 
1. Emlâk 
2. Makinalar 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
5. Tuzlalar arazisi 
6. Hali inşada Maltepe Tütün Fab. 
7. Tesisat (Rize Çay Fab.) 
8. Marşal yardımı (Çamaltı tuz
lası) /. 

t)) Döner sermayeden 

1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. Nakil vasıtaları 
4. Tuzlalar tesisatı 

• Paralar 
a) Kasa ve bankalarda 
b) Yolda 

- Paraya çevrilebilen kıymetler 
A) Tütün 
a) tdare malı 
1. Yaprak ' 92.831.498,15 
2. Mamul 17.969.221,57 

b) Destekleme 

1. îdare ambar
larında 47.610.621,43 
2. Tütün Ltd. 60.705,13 

B) ispirto ve ispirtolu içkiler 
1. Ham maddeler 
2. Yan mamul 
3. Mamul 

. C) .Tu« 7'—7S."ŞlcVg 

55.804.349,34* 
16.589.826.80 
2.285.155,80 
1.795.553,64 

1,— 
7.683.128,43 

174.588,35 
696.676,74 

% 

996.522,85 
8.048.570,35 

214.095,01 
265.059,96 

110.740.719,72 

47.671.326,56 

c T ^ 

3.828.942,90 
8.742.986,46 
8.424.489,02 

Müfredat 
Lira K. 

85.029.280,10 

9:524.248,17 

26.563.409,94 
5.351.909,17 

158,412.046,28 

20.996.418,38 

2.330.613,40 

Toplam 
Lira K. 

94.553.528,27 

31.951.319,11 

226.366.645,89 

.t. -

( S. Sayısı : 212 ) 
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- 28 Şubat 1951 hesap devresi bilançosu 

Hesaplar 

I - Döner sermaye 
II - Bütçe sabit kıymetler karşılığı 

III - Yedekler ' 
a) Sigorta yedeği 

1. 28 . I I . 1950 ye kadar toplanan 
prim 
2. 28.11.1951 e kadar toplanan 
prim 

3. 28 . I I . 1950 ye kadar Hazine
ye devredilmiş olan prim 

C. 6 IV - Sabit kıymetler amortismanı 
a) 28 . I I . 1951 e kadar bütçe sa
bit kıymetlerinden hesaplanan 
28. IIT1950 ye kadar Hazineye 
devredilen 

b) 28.11.1951 e kadar döner 
sermaye sabit kşymetlerinden top
lanan amortisman 

V - Hazine hesauı 
1949 tahakkukatından alacak ba
kiyesi 

VI - Müesseseler hesabı 
1. Belediyeler payı 
2. Malûl gaziler 
3. Hazine Tayyare Resmi 

VII - ödenecek senetler 
C.24 VIII - Alacaklı hesaplar 

a) Muhtelif alaeaklar 
1. Döner sermayeden 
2. - Bütçeden 

C.25 
b) Mürasalât 
e) Müteferrik 

1 

15.661.863,39 

2.607.440,91 

18.269.304,30 

—15.156.163,39 

15.939.336,63 

—13.895.075,19 

4.949.500,65 
2.144.453,08 

Müfredat 
Lira K. 

3.113.140,91 

2.044.261,44 

3.206.441,23 

266,604,74 
346.562,79 
133.585,20 

7.093.953,73 

911.463,90 
69.419.937,09 

PASİF 
Toplam 
Lira K. 

105.295.175,35 
75.381.311,03 
3.113.140,91 

5.250.702,67 

24.839.363,04 

746.752,73 

100.000.000,— 
77.425.354,72 

( S. Sayısı : 212 ) 
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o.ıi 
'0.17 

C.18 
C.19 
0.20 

C.21 

0. 7 

C.23 

V 

VI • 

VII 

VIII -

IX 

Hesaplar 

D) Barut 
1. Barut ve patlayıcı madde 
2. Fişek ve teferruatı 

E) Kahve 
F) Çay 
G) Kibrit, çakmak ve çakmak taşı 
1. Kibrit 
2. ÇakmaK 
3. Çakmak taşı 

H) Ambalaj re levazım 

1. İdare ambarında 
2. Tütün Ltd. (Destekleme Y. T.-
Lev.) 

- İştirakler 
1. Türk Tütün Ltd. 
2.* İsviçre T. S. A. 

• Hazine hesabı 
1950 yılı irâalâtı 

- Müesseseler hesabı 
1. Hâzine Tayyare Resmi -
2. Belediyeler payı 

• Borçlu hesaplar 
1. Akreditif ve mal avansları 
2. Muhtelif diğer borçlular 
3. Bütçe avansları 
4. İhtilastan mütevellit memur 
borçları 
5. T. T. Ltd. Destekleyici 
Müd. Avan. 

b) Müraselât 
0) Müteferrik 

- ,\âzmı hesaplar 

3,149.303,07 
2.325.941,39 

i 
) 

1.902.443,57 
23.824,68 
3.856,97 

31718.454,13 

696,83 

7.977.659,57 
11.025.113,87 

80.221,06 

146.140,70 

281.313,08 

i 

Müfredat 
Lira K. 

5.475.244,46 

310,51 
4.502.736,68 
1.930.125,22 

32.719.150,96 

1.100.000,— 
66.380,66 

1.325.765,20 
3.955.584,74 

2.105.432,81 
16.641.413,59 

TOPLAM 

Toplam 
Lira K. 

-

• - • ' " • - -

1.166.380,66 

181.521.958,07 

5.281.349.94 

38.257.294,68 

4.609.330,38 

583.671.807,— 

( S. Sayısı : 212 ) 
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Hesaplar 

IX - Nâzım hesaplar 
X - Safi hasılat 

a) Sabit sermayeye ayrıları 
b) Müesseseler hesabı 
1. Hazine Tayyare Resmi 
2. Belediyeler payı 

1.180.031,08 
3.871.123,03 

Müfredat Toplam 
Lira K. Lira K 

.9.647.969,07 
5.051.154,11 

4.609.330,38 
187.010.676,17 

e) Hazine hissesi 172.311.552,9.9 

TOPLAM 583.671,807,-

(S. Sayısı : 212 ) 
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Inhisarlar Umum Müdürlüğü 1 Mart 1950 - 28 Şu 

GİDER 

I 

II 

III 

izahat 

- Büt<$e giderleri : 
Bütçe ödeneklerinden giderler 
İndirilmesi ieabeden kıymetler : 

a) İmalât ve istihsal maliyetine giren 
b) Aktife alınan sabit kıymetler bedeli 

- Sabit kıymetler giderleri : 
a) Amortisman 
b) Sigorta 

- Muhtelif giderler : 

Toplam 

- Safi hasılat : / 

3 408 966,48̂  
+ 9 647 969,07 

• 

Müfredat 
Lira K. 

30 149 992,87 
13 056 935,55 

2 365 362,02 
230 949,— 

/ 

Toplam 
Lira K. 

17 093 057,32 

2 596 311,02 

3 712 157,32 

23 401 525,66 

187 010 676,17 

GENEL TOPLAM 210 412 201,83 

Safi hasılat : 
Sabit kıymetlere ayrılan 
Belediyeler'payı 
Hazine Tayyare Resmi 

Hazine hissesi 
Beyan : 
Tekel hasılatından 
Savunma Vergisinden 

9 647 969,07 
3 871 123,03 
1 180 031,08 + 5 051 154,11 

73 551 337,63 
98 760 215,36 

172 311 552,99 

187 010 676,17 

-14 699 123,18 

172 311 552,99 

(S. Sayısı : 212) 
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bat İ95İ hesap devresi sonu kâr ve zarar hesabı 

İzahat 

I - Satış kârları : 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

II - Bü 
a ) , 

b) 
•c) 

Tütün 
İspirto ve ispirtolu içkiler 
Tuz 
Barut 
Çay 
Kibrit, çakmak ve çakmak taşı 

Kibrit 
Çakmak 
Çakmak taşı 

tçe gelirleri: 
Savunma V ' \ 
Tütün 
İçki 
Tuz 
Kibrit 

Çeşitli resimler 
Çeşitli gelirler 

Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 

469 068,28 
5 869,12 

—,32 

75 686 930,40 
12 009 854,10 
2 519 369,37 
8 544 061,49 

162 828,90 
482 168,68 

98 631,68 

Müfredat 
Lira K. 

62 214 682,28 
26 222 912,93 

5 221 261,88 
3 736 733,31 

12 037 180,68 
474 937,72 

98 760 215,36 

1 000 648,41 
743 629,26 

GELİR 
Toplam 
Lira K. 

109 907 708,80 

100 504 493,03 

GENEL TOPLAM 210 412 201,88 

Muhammen gelirler ile elde edlen gelirler arcmnda mukayese 
Muhammen Ekle edilen 

gelir gelir 
Lira K. Lira K. 

1950 yılı Bütçe Kanununda yazılı olan 
Amortisman v. s. 

Maliyete giren v. s. 

210 481 924 
-r 3 454 000 

213 935 924 
- 7 950 000 

Fark 
Lira K. 

205 985 924 210 412 201,83 H~ 4 426 277,83 

( S. Sayısı : 212) 
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Oğuzeli'nin Kefersarı köyü 3 numaralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 
18 . VIII . 1936 doğumlu Fethi Oğuz'un, ölüm. cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3 /513) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . V . 1957 

Zat ve Yazı î§leri Umum 31üdürlüğü 
H. No : 5/4 - 1155 V'l'" \' 

r ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

11 . X . 1954 tarihinde oğuzeli'nin Artik köyünden Selimoğlu Mehmet Ulaşlı'yı kan gütme 
saikasiyle ve taamüden öldürmekten, maktulün kardeşi Ali Ulaşlı'yı da aynı sebep ve saikle öl
dürmeye tanı teşebbüsten ve silâh taşımaktan maznun Oğuzeli'nin Kefersarı köyü hane 3 te nü
fusa kayıtlı Alioğlu Güllü'den doğma 18 . VIII . 1936 doğumlu Fethi Oğuz'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Gazianteb Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki 
kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 14 . IV . 
1957 tarih ye 10461 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 12 . I I . 1957 tarih ve 
Esas : 2598, Karar : 509, sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

;> B a ş v e k i l 
,,:• \^'':~~" -,^ "'"" """;• ^yj"""^/''""•";,..~.„ ,.? /i A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 25 . V . 1957 
Esas No. 3/513 

Karar No. 52 
Yüksek Reisliğe 

11 . X 1954 tarihinde Oğuzeli'nin Arkik kö
yünden Selimoğlu Mehmet Ulaşlı'yı mahkeme 
koridorunda kan güderek tabanca ile taammü
den öldürmek, adı geçen Mehmet'in kardeşi 
1932 doğumlu Ali Ulaşlı'yı da aynı saikle ya-

* ralayarak taammüden öldürmeye tam derecede 
teşebbüs etmek bu arada Gazianteb'in Ulucan-
lat' mahallesinden Alioğlu 1929 doğumlu Mus
tafa Hakikoğlu'nu tesadüfen tabanca kurşunu 
ile 15 gün işinden kalacak ve Çakmak mahal
lesinden Mehmetoğlu 1335 doğumlu Hasan 
Kargın'ı da 10 gün iş ve gücünden kalacak de
recede adiyen yaralamak ve ateşli silâh taşı
maktan maznun ve sicilli nüfusda, Oğuzeli Ke
fersarı köyü hane 3, cîlt 11, sayfa 30 kayıtlı 
olup 18 . VIII .1936 doğumlu, bekâr Alioğlu 
ve Güllü den doğma Fethi Oğuz hakkında Ga

zianteb Ağır Ceza Mahkemesinin 18.VIII. 1955 
tarih ve 1954/204 Esas, 1955/147 Karar sayılı 
ilâmiyle : 

Mehmet Ulaşlı'yı taammüden ve kan gütme 
saikiyle öldürmekten dolaya hareketine uyan 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 
10 ncu bentlerine göre idam cezasına mahkû
miyetine ve Ali Ulaşlı'yı öldürmeye teşebbüs
ten keza aynı maddenin 4 ve 10 ncu bentlerine 
göre idam cezasiyle tecziyesine ve fiilinin tam 
teşebbüs halinde kalması hasebiyle 62 nci mad
deye göre 20 sene ağır hapisle mahkûmiyetine 
ve 31 ve 33 ncü maddelerin tatbikine ve mem
nu silâh taşımaktan 6136 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesine göre 6 ay haps'ine ve 200 lira 
ağhr para cezasiyle mahkûmiyetine ve ancak 
maznunun Mahmet Ulaşlı'yı öldürmekten idam 
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cezasına mahkûm edilmiş olması hasebiyle Ali 
Ulaşlı'yı öldürmeye teşebbüsten verilen 20 sene 
ağır hapis ve silâh taşımaktan verilen 6 ay hapis 
ve 200 lira ağır para cezasının infazına mahal ol
madığına ve maznun her ne kadar Melun et Ulaşh 
ve Ali Ulaşlı'ya sıktığı mermilerle gayrikasdi 
olarak Mustafa Hakikoğlu ve Hasan Kargı'nın da 
yaralanmışsada 78 nen maddeye göre bu iki fiil
den dolayı ayrıca ceza tâyinine mahal olma
dığına karar verilerek mezkûr hüküm Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 15.11.1957 ta
rih ve 2598 Esas, 509 Karar ve 3104 tebliğname 
numaralı ilâmiyle tasdik olunmuş ve mütaakıp 
kanuni muamelelerin ifa ve ikmali iyin dosya Baş
vekâletin 11 . V . 1957 tarih ve 5/4- 1155 sayılı 
tezkeresi mucibince Riyaset Makamınca encüme
nimize havale edilmiş olmakla dosya mulıl evası in
celendikte : 

Maznun Fethi Oğuzun 27.VII. 1954 tarihinde 
maktul Mehmet Ulaş tarafından tabanca ile vu
rulup düşürüldükten sonra 20 yerinden bıçak
la yaralanmak ve başı taşla ezilmek suretiyle 
feci bir şekilde öldürülen dayısı Muzaffer Şah-
budak'm öldürülmesinden duyduğu şedit elemin 
tesiriyle o tarihten itibaren kan gütme saikiyle 
maktul Mehmet Ulaşh ile kardeşi Ali Ulaşlı'yı 
öldürmeye karar vererek bunların duruşmaya ge
leceği günü ve yeri tahkik ve tesbit ettikten son
ra yanma aldığı tabanca ile köyünden Gazian
teb'e ve duruşma saatinde de Ağır ("eza Mahke
mesi salonu önündeki koridora, gelerek maktul 
Mehmet Ulaşlı ile kardeşi Ali Ulaşlı'ıiın kelepçe
lerinin sökülmekle meşgul bulundukları bir anda 
her birine ayrı ayrı ateş çimek suretiyle bunlar
dan Mehmet Ulaşlı'yı taammüden öldürmekten 
ve kardeşi AİT Ulaşlı'yı da keza öldürmek kastiy
le taammüden yaralamaktan dolayı mahkemece 
sübutu cürmüne binaen Türk Ceza Kanununun 
450 ne i maddesinin 4 ve 10 numaralı bentlerine 
göre idamına karar verilerek mezkûr hüküm Tem
yiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince de tasdik 
edilmiştir. 

18 yaşında, cahil ve tecrübesiz bir genç olan 
mahkûmun öz dayısı bulunan Muzaffer Şalıbu-
dak'm hâdiseden 2 ay gibi kısa bir müddet evvel 
tabanca ile vurup yere düşürüldükten sonra 20 
yerinden bıçakla yaralamak ve aynı zamanda başı 
taşla ezilmek suretiyle fecî bir şekilde katledilmiş 
olmasından dolayı duyduğu şiddetli elem ve ke

derin tesiriyle hiddete kapılarak maktulü taam
müden öldürdüğü ve kardeşini de aynı hislerin 
tesiriyle yaraladığı anlaşılmıştır. 

Dayısının feci bir şekilde öldürülmesinden 
sonra evine koşan mahkûm Fethi Oğuz'un mak
tul dayısı Muzaffer Şahbudak'm dul karısı ile 
yetim çocuklarının feryat ve figanlarına taham
mül edenıiyerek bundan müteessirdi Mehmet 
Ulaşlı ile kardeşi Ali Ulaşlı'dan intikam almaya 
karar verdiği ve bunları takibe başladığı ve neti
cede tabanca ile mahkeme koridorunda üzerleri
ne ateş ederek Mehmet. Ulaşl'yı öldürdüğü ve 
kardeşi Ali Flaşlıyı öldürmek kasdiyle yaraladı
ğı tahakkuk etmiştir. 

Mahkûm tarafından işlenen katil cürmüııün 
bu hal ve şartlar dâhilinde işlenmiş olmasının 
tahakkuku karşısında encümenimiz ekseriyetince 
idam hükmünün müebbet ağır hapse çevrilmesi 
muvafık görülmüştür. 

İdam cezasının müebbet ağır hapis cezasına 
tahvili (işlenen cürümle verilen ceza arasında bir 
nispeti âdile bulunması gerektiğine) dair olan 
ceza prensiplerine daha uygun görüldüğünden 
encümenimiz ekseriyetince bu yolda karar ittihaz 
olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Aydın Bursa 

C. Ülkü M. Erkuyumeu 
Balıkesir Burdur 

Hükmün infazı B. Kayaalp 
kanaatindeyim 

V. Asena 
Çankırı Erzincan 

Muhalifim Muhalifim 
C. Boynıık S. Perinçek 
Erzurum Kara 

A. Eryıtrt t. Us 
Konya Kütahya 

Muhalifim S. S. Nasuhioğlu 
T. F. Baran 

Malatya ' ' Muğla 
Muhalifim N. özsan 

N. Ocakcîoğlu 
Yozgad Denizli 

Muhalifim Muhalifim 
M. Ataman t. Hadımlıoğlu 

( S. Sayısı : 213 ) 
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Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusunda mukayyet Bekiroğlu 1333 
doğumlu İsmail Güngör'ün, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/514) 

T.G. ' ': *"""• ' -yy"-f • -
BaşveMdei , 11 . V. 1957 ' 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü "* . " , "" I •' :> , 
II. No : 5/4-1154 - . — . - r - — — * , 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 . X I I . 1951 günü Halis İlhan'ı parasına tamdan Öldürmekten maznun Şarkışla'nın Sizir köyü 
nüfusunda mukayyet Bekiroğlu Nuriye'den doğma 1333 doğumlu İsmail Güngör'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Sivas Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanu
ni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 25 . IV . 1957 
tarih ve 11143 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 23.11.1957 
tarih ve Esas : 2137 Karar : 615 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla a.rz ederim. .. 

, Başvekil 
• '• '" '• '• ••- .. . - j ^ Menderes -

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni '" 25 .V. 1957 
,Esas No: 3/514 

Karar No : 53 
Yüksek Reisliğe 

Zara'nm Avşar köyünden Ahmetoğlu Halis 
İlhan'ı parasına tamaan tasmim ve tasavvurla öl
dürmekten suçlu Şarkışla'nın Sizir köyünden 
Bekiroğlu Nuriye'den doğma 1333 doğumlu Si
zir köyü (hane, cilt, sayfa No : 17 - 16 - 20) de 
kayıtlı İsmail Güngör'ün idam eezasiyle mah
kûmiyetine dair Sivas Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen 23 . XII . 1955 tarih ve Esas 
954/127, Karar 955/371 sayılı hükmü Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 23 . I I . 1957 
gün ve Esas 2137, Karar 615 ve tebliğname 819 
numaralı ilâmiyle tasdik edilip mütaaıkip mua

melelerin ikmali için dosya Başvekâletin 
1 1 . V . 1957 tarih ve 5/4 - 1154 sayılı tezkeresiy
le Riyaset Makamından encümenimize havale 
edilmiş bulunmakla muhtevası tetkik edildi : 

Suçlu İsmail Güngör'ün Zara 36 ncı Piyade 
Alaymdar asker bulunduğu sırada maktul Avşar 
köyünden Halis İlhan'ı kumar oynama bahane
siyle kandırarak kasabaya bir saat mesafedeki 
Alacuk denilen bir bağ kulübesine götürüp esa
sen sakat olan maktulün ellerini arkaya bağlı
yarak parasına tamaan tasmim ve tasavvurla 
öldürdüğü ve cesedini de ocak içerisinde sakla-



yıp üzerine taş yığdıktan sonra mevcut parasını 
alıp uzaklaştığı mahkemece sabit görülmüş ve 
hareketine uyan 6123 sayılı Kanundan evvel 
Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi gerer 
ğince ölüm cezasiyle mahkûmiyetine -'karar ve
rilmiştir. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 
de işbu karar tasdik edilmiş olup ölüm cezasının 
hafif'leştirilmesini veya değiştirilmesini müstel-
zim 'hiçbir cihet görülmediğinden Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 neı maddesi mucilmnce idam 
cezasının infazına encümenimizce 24 . V . 1957 ta
rihinde ittifakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Aydın 
C. Ülkü 

Burdur 
B. Kayaalp 

Erzurum 
A. Eryurt 
Kütahva 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Erzincan 
S. Perinçek 

Konya 
T. F. Baran 

Muğla 
*Sy. >Sy. Nasuhioğlu N. Ocakaoğln N. Özsün 

Yozgad Çanakkale 
M. Ataman 8. Sezgin 

Çankırı 
C. Boynuk 

Kars 
/. Us 

Maıatva 

«•» -»*-
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Polis memurlarından Mustafa Savaş'ın mahkûm olduğu 7 ay 3 
günlük hapis cezası hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri 

mazbataları ( 5 /40 ) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No: 9576,5/40 
Arzuhal En. No: 9281 

5 . VII . 1956 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Trabzon Emniyet kadrosu polis memurların
dan iken, 30 . XI . 1950 tarihinde saat 18 de ka
rakoldan evine gitmekte olduğu bir sırada Hü
kümet konağı önünde arkadaşları ile birlikte 
sarhoş bir vaziyette ve âmme huzurunu selbede-
eek şekilde bağırıp, çağıran ve küfreden Nihat 
Kandil adındaki şahsı sükûte ve karakola davet 
etmiş bulunması üzerine kendisini bıçaklayıp 
kaçmaya teşebbüs ettiğinden korkutmak ve kaç
masını önlemek maksadiyle kullandığı tabanca
sı ile yaralamış olduğundan dolayı bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesince; öldürmeye tam teşebbüs
ten, neticeten mahkûm edilip infaz edilmiş bu
lunan 7 ay 3 günlük hapis cezası yüzünden Me
murin Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan 
memuriyetten ve meslekten çıkarıldığından bah-
sile; mezkûr cezasının kaldırılması veyahut ma
nii memuriyet olmıyacak bir miktara indirilme
si talebinde bulunan Mustafa Savaş'ın bu bapta
ki muameleli dosyası Dahilî Nizamnamenin 54 
ncü maddesine uyularak encümenimizce tetkik 
ve müzakere olundu. 

Celp ve incelenen mezkûr mahkûmiyet dos
yasına nazaran : 

İddia makamı ile ilk tahkikat hâkimiiğince 
Türk Ceza Kanununun; 459/2 ve 51 nci mad
deleri gereğince tecziyesi talebolunan mumai
leyhin mahkemece; filhakika vâki şehadete, ke
şif ve doktor raporlarına göre mağduru hedef 
almak suretiyle kasdi olarak öldürmeye tam de
recede teşebbüs ettiği sabit görülerek fiiline mü-
mas bulunan Türk Ceza Kanununun 448 nci 
maddesine tevfikan 18 sene hapsine, ağır ve 
şiddetli tahrik takdirî tahfif sebebi görülerek 

mezkûr hapis cezasının 62, 251, 50, 49 ve 59 neugk 
maddeleri gereğince gereken artırma ve i n d i r - y 
meler yapıldıktan sonra neticeten 7 ay 3 güne 
indirilmesine karar verilmiştir. 

Mevcut şahadete, keşif zabıt varakası ve ra
porlara göre, filhakika adı geçen Nihat Kandil, 
iki arkadaşı ile birlikte sarhoş bir vaziyette nâ
ra atıp, bağıra çağıra küfredip gitmekte iken 
müstedi tarafından müdahale olunup üzerin
deki bıçağın alındığı ve karakola götürülmek 
istenmesi üzerine topluca mukavemet edip bu 
arada adı geçenin; polisi bıçakla yaralıyarak 
kaçmaya başladığı ve ihtara rağmen durmadığı 
için arkasından bir defasında 32, ikinci defa
sında 85 adım mesafeden atılan tabanca kurşu
nu ile 1,5 ay, müstedi ise (7 yerinden) 10 gün 
işinden kalacak derecede yaralanmışlardır. 

Hâdisede; bu oluş şekline göre, iddia maka
mının da ifade ettiği gibi müstedi 2559 sayılı 
Polis vazife ve salâhiyet Kanunu ile tanınan sa- . 
lâhiyete istinaden silâhını istimal etmiş ve ni
zamnamenin 14 ve 17 nci maddeleri ile tahmil 
olunan vazifesini yapmış bulunmaktadır. 

Hükümde, her ne kadar kanunun tâyin ettiği 
zaruret haddinin tecavüz edildiğine ve mağdu
run hedef alınmak suretiyle vurulduğuna işa
ret olunmakta ise de; müstedinin vazifesini yap
makta iken mütecasir tarafından 7 yerinden bı
çaklandığı halde yine vazifesini yapmaktan 
geri kalmıyarak firar eden mumaileyhi, nizam
namenin emrine dahi riayet eyliyerek dur
ması için ihtarda bulunduktan sonra silâhını 
istimal etmiş bulunması ve keza vaktin de mev
sim itibarı ile geceye rastlaması ve aradaki 



mesafe bakımlarında hükümde belirtilen bu 
teşdit sebepleri şayanı teemmül bulunmuştur. 

Tavazzuh eden bu duruma göre, hâdisede 
müstedinin vazifesini yapmaktan ibaret olan 
bu hareketi dolayısayle memuriyetten ihracını in-
tacedecek derecede bir cezaya çarptırılıp ailesi ve 
5 çocuğu ile birlikte muhtaç ve sefil bir duru
ma düşürülmesi gayriâdil ve emsalleri için >sui-
misal olacak bir mahiyette bulunmuştur. 

Bundan başka; Türk Ceza Kanununun 49 
ncu maddesinin birinci bendi muvacehesinde, 
vazifesini ifadan ibaret olan bu hareketinden 
dolayı kendisine ceza dahi terettübetmiyeceği-
ni göz önünde bulunduran encümeniz; bu hu
kuki ve maddi sebeplere binaen müstedinin vâ
ki af talebinin dikkate alınacak bir mahiyette 
bulunduğuna ve muktezası tâyin ve ifa buyu-
r ıAmk üzere dosyasının encümenimize tevdiine 

kara? vermiştir. 
Arzuhal Encümeni Reisi 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Toker 
Afyon K. 

H. Tiryakioğlu 
İmzada bulunamadı 

Erzincan 
T. Şenocak 

Mazbata Muharriri 
Bingöl 

N. Araş 

Afyon K. 
Sıtkı Koraltan 

Edirne 
II. Maksudoğlu 

Mardin 
B. Erdem 

İmzada bulunamadı 
Mardin Seyhan 

R. K. Timuroğlu S. Serçe 
Trabzon 

S. Karayavuz 
İmzada bulunamadı 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No. 9576-9281, 5/40 

Karar No. 25 

9 .II . 1957 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Yüksek encümeniniz mazbatasında da tafsi-
len izah edildiği veçhile Trabzon Emniyet kad
rosu polis memurlarından iken 30,. XI . 1950 
tarihinde saat 18 raddelerinde karakoldan evi
ne gitmekte iken Hükümet konağı önünden ar
kadaşları ile birlikte sarhoş bir vaziyette ye âm
me huzurunu selp ve ihlâl edecek bir şekil ve 
mahiyette bağırıp çağıran ve küfreden Nihat 
Kandil adındaki şahsı sükûta ve karakola davet 
etmiş bulunması üzerine kendisini bıçaklayıp 
kaçmaya teşebbüs ettiğinden korkutmak ve kaç
masını önlemek maksadiyle kullandığı tabanca-
siyle yaralamış olduğundan dolayı bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesince öldürmeye tam teşebbüsten 
neticeten mahkûm edilip infaz edilen 7 ay 3 gün
lük hapislik cezası yüzünden Memurin Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince memuriyetten ve 
meslekten çıkarılmış olduğundan bahsile mezkûr 
cezanın kaldırılması veya manii memuriyet olmı-
yacak bir dereceye indirilmesi talebinde bulunan 
Mustafa Savaş'm bu baptaki evrakı encümeni
mize tevdi edilmiş olmakla Dahilî Nizamname

nin maddei mahsusuna uyularak eııcümenimiz-
ce tetkik ve müzakere olundu. 

Arzuhal Encümeni raporuna bağlı mahkû
miyet dosyasına nazaran : İddia makamiyle ilk 
tahkikat hâkimliğince mumaileyh Mustafa Sa
vaş'm T. C. K. nun 459/2 ve 51 nci maddeleri 
gereğince cezalandırılması istenilmiş fakat mah
kemece : Şahadet, keşif ve doktor raporları 
münderecatına göre mağduru hedef almak su • 
reliyle kasti olarak öldürmeye tam derecede 
teşebbüs ettiği sabit görülerek fiiline uyan Türk 
Ceza Kanununun 448 nci maddesine tevfikan 
18 sene hapsine, ağır ve şiddetli tahrik takdiri 
tahfif. sebebi görülerek mezkûr hapis cezasının 
62, 251, 50, 49 ve 59 ncu maddeleri gereğince ve 
binnetice 7 ay 3 gün müddetle hapsine karar ve
rilmiştir. 

Her ne kadar Yüksek Eneümeninizce polis 
memurunun harekâtı vazifesi cümlesinden oldu
ğu ve Türk Ceza Kanununun 49 nen maddesinin 
İnci bendi muvacehesinde, vazifesini ifadan iba
ret bulunduğu şeklinde tebarüz ettirilmekte ise 
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de mahkeme kararında tafsilen izah edildiği veç
hile kanunun tâyin ettiği zaruret haddinin te
cavüz edildiği ve mağdurun hedef alınmak sure
tiyle vurulduğu tesbit edilmiş olduğuna göre 
hâdisede bir hatayı adlî olmadığı gibi cezanın 
tamamen infaz edilmiş olduğuna göre keyfiyette 
bir affı hususi mevzuubahsolamıyacağı ve ceza
nın infaz tarihine göre de bir iadei hukuku mem-
nua ciheti de derpiş edilemiyeceği ve nihayet 
affı umumi için de bir sebep ve mantıki bir âmil 
olmadığından af talebinin reddiyle dosyasının 
encümeninize tevdiine karar verilmiştir. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Aydm Hatay 
C. Ülkü A. F. Atahan 

5 . VI I . 1956 tarihli ve 9576/9281 sayılı in
ha mazbatamızla; Trabzon emniyet kadrosu po
lis memuru iken evine gitmekte olduğu bir sıra
da, sarhoşlukla istirahati umumiyeyi selbedecek 
şekilde bağıra çağıra ve küfür ederek giden Ni
hat Kandil ve iki arkadaşını sükûnete davet edip 
elindeki bıçağı almak istemesi üzerine mukave
metle kendisini muhtelif yerlerinden yaralayıp 
kaçmaya teşebbüs eden adı geçen Nihat'ı; kor
kutmak ve kaçmasına mâni olmak maksadiyle 
istimal ettiği tabancası ile yaraladığından dolayı 
bu yer Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm edil
miş bulunduğu yedi küsur ay hapis cezası yüzün
den memuriyet ve meslekinden çıkarılmak sure
tiyle 12 senelik meslek ve memuriyet hayatı he
der olup yedi nüfuslu efradı ailesinin de fakru-
zarurete duçar olduğıfhdan; mezkûr cezasının 
affı veya manii memuriyet olmıyacak bir derece
ye indirilmesini istiyen Mustafa Savaş'm; iş bu 
hareketi belirtilen sebeplere binaen 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile buna mü-
teferri nizamname hükümleri muvacehesinde 
vazifesini ifadan ibaret olarak kabul edilip Türk 
Ceza Kanununun 49 ncu maddesinin 1 nci fık-

Kâtip 
Kocaeli Balıkesir Çanakkale 

S. Diriçer V. Asena S. Sezgin 
Çoruh Çorum Denizli 

M. önal M. K. Biber oğlu 1. Hadımhoğlu 
Erzurum Erzurum Eskişehir 

Z. (Javuşoğlu A. Eryurt II. Sezen 
Konya Konya 

H. Aydmer - T. F. Baran 
İmzada bulunamadı 

Malatya Muğla 
N. Ocakaoğlu N. özsan 

imzada bulunamadı 
Tokad Yozgad Zonguldak 

O. Hactbaloğlu M. Ataman E. Sayar 

rasına göre kendisine ceza dahi terettübetmiye-
eeği göz önünde bulundurularak vâki af talebi 
kabule şayan bulunmuş ve Dahilî Nizamnamenin 
54 ncü maddesine uyularak Adliye Encümenine 
arz olunmuştur. 

Mezkûr encümenin 9 . II . 1957 tarihli maz
batası ile; mahkeme kararında da açıklandığı 
gibi kanunun tâyin ettiği zaruret haddinin te
cavüz edildiği ve mağdurun hedef almak sure
tiyle vurulduğu tesbit edilmiş bulunduğuna gö
re; hâdisede bir hatai adlî bulunmadığı gibi ce
za da tamamen infaz edilmiş olduğundan bir 
affı hususi mevzuubahsolamıyacağı ve infaz ta
rihine göre de bir iadei hukuku memnua ciheti 
de derpiş edilemiyeceği ve nihayet affı umumi 
için de bir sebep ve mantıki bir âmil olmadığı 
belirtilerek reddedilmiştir. 

Talep; 16 . IV . 1957 tarihli toplantıda tek
rar tetkik ve müzakere olundu. 

Ağır ve şiddetli bir tahrik neticesi öldürmeye 
tam teşebbüste bulunduğundan dolayı mahkûm 
edilmiş bulunan müstedinin sıfatı memuriyeti 
itibariyle asayiş ve istirahati âmmeyi temin ve 
manii zabıta vazifesi ile mükellef bir kimse oldu-

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No.: 9576,5/40 
Arzuhal En. No. : 9281 

Karar No. : 93 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

26 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 
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ğuna göre; vazifesini ifa sırasında mukavemetle 
karşılaşıp yaralanmış olmasına rağmen vazifesine 
devam ederek firar eden suçluyu müteaddit de
falar ihtarda da bulunduktan sonra silâhını isti
mal ile bir buçuk ay işinden kalacak derecede 
yaralamış olmasına, mahkemece zaruretin tâ
yin ettiği hudut tecavüz olunduğundan bahsile 
suç olarak tavsif olunması, esas teşkilât hukuku
muza göre hakkı takdirini dahi objektif hukuk 
çerçevesi içerisinde istimal etmek mevkii ve 
mecburiyetinde bulunan mahkemenin bu ölçü 
içerisinde tesis ettiği mahkûmiyet hükmü, şayanı 
hürmet bulunmakla beraber incelenen dosyaya 
nazaran, hâdisenin oluş şekli itibariyle polis me
muru olan müstedi; vazifesinde gösterdiği gay
ret ve samimî hareketinden ve 5 çocuk babası ve 
12 yıllık bir meslek münfesihi bulunması bakım

larından Yüksek Meclisin af atıfetine lâyık bulun
muştur. 

Keyfiyet işbu mazbatamızla Umumi Heyetin 
yüksek takdir ve tasviplerine sunulmak üzere say
gılarımızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kanya Çorum 

A. F. Ağaoğlu II. Ortakcınğlu 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Bolu 

A. Doğruyol II. Tiryakioğlu M. Dayıoğlu 
Mardin Mardin 

B. Erdem H. K. Timur oğlu 
Seyhan Trabzon 
S. Serçe ' S. Karayavuz 

İmzada bulunamadı 

Adliye Encümeni mazbatam 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 5/40 
Karar No. 51 

»6 .V . 1937 

Yüksek Reisliğe 

Polis memurlarından Mustafa Savaş'm, mah
kûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezası hakkın
da bundan evvel gerek Arzuhal ve gerekse en
cümenimiz tarafından tanzim edilen mazbata
lar tekrar encümenimizce tezekkür edilerek es
ki mazbata ve noktai nazarımızda ısrar edilme
sine karar verilmiş olduğundan gerekçesi aşa
ğıda arz edilmiştir : 

Trabzon Emniyet kadrosunda polis memuru 
iken 30 . XI . 1950 tarihinde karakoldan evine 
gitmekte olduğu bir sarada sarhoş olarak bul
duğu ve karakola götürmek istediği Nihat Kan
dil adındaki şahsın kaçması üzerine mumaileyh 
emniyet memuru Mustafa Savaş'm nişan ala
rak, mahkemede de tesbit edildiği veçhile öl
dürmek kasdiyle mumaileyh Nihat Kandil'e 
ateş ettiği ve Nihat Kandil'in amudi fıkari 
ittisalinden yaralanarak tedavi gördüğü ve bu 
yüzden de mahkemece Mustafa Savaşan mah
kûmiyetinin b'innetiee 7 ay 3 gün hapse indiril

diği ve bu cezanın da infaz edilmiş1 bulunduğu 
anlaşılmasına binaen bu günkü ceza nazariyatı 
itibariyle hususi affı mevzuubahsolamıyacağı 
umumi affı ise istilzam edecek bir hâdise ve 
vakıa da mesbuk bulunmaması itibariyle eski 
kararda ısrar edilmesine ekseriyetle karar ve
rildi . 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye -Encümeni Reisi Bu mazbata Muharriri 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale \ 
S. Sezgin 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
Konya 

/ / . Aydıner 
Zonguldak 

A7. Kirişeioğln 

A. 
Bingöl 

N. Aran 
ErzurıfTn 

A. Er yurt 
Konya 

T. F. Baran 
Zonguldak 
E. Sayar 

S 

Hatay 
F. Atahan 

Çoruh 
M. önal 
Eskişehir 

//. Sezen 
Kütahya 

S. Nasuhoğlu 
Aydın 

N. Geveci 

»e-« 
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Devre: X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Atatürk Üniversitesi kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/667) 

T. C. 
Başvekâlet - 20. V. 1957 

Kaimnldfr ve Kararlar 
Tetkik Dairesi , - - - , , ' . r 

Sayı: 71 - 579/1412 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 15 . V . 1957 
tarihinde kararlaştırılan Atatürk Üniversitesi kanunu lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyim 
birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MİTGÎBE 

Kuruluş sebepleri ve safhaları : 
Doğu - Anadolu'da bir üniversite kurulması fikri, ilk defa, Büyük Atatürk tarafmdan "^irad 

edilen 1 . X I . 1937 tarihli Büyük Millet Meclisi açılış nutkunda ortaya konmuştur. Bu tarihî nutuk
ta, memleket üç. büyük kültür bölgesi halinde mütalâa edilmiş ve Garb bölgesinde istanbul Üniver
sitesinin, Orta - Anadolu bölgesinde Ankara üniversitesinin birer kültür ve ilim merkezi oldukları 
ciheti belirtildikten sonra Doğu bölgesi için de, böyle bîr kültür ve üniversite merkezinin bir an 
önce kurulması zarureti ileri sürülmüştyr. 

Gerçekten, Doğu - Anadolu, bugüne kadar gv,rek kültür ve gerekse iktisadi hayat şartları ba
kımından yeter derecede gelişme imkânı bulamamıştır. Bunun çeşitli sebepleri arasında bu< geniş-
bölgenin arazi bakımımdan dağlık ve sarp, iklim bakımından kışlarının çok fjert ve uzun oluşu ve 
bir hudut bölgesi bulunuşu zikredilebilir. 

1950 den sonra yurdumuzda tatbikine geçilen umumi kalkınma hareketleri meyanmda Doğu -
Anadolu'da bir kültür merkezi tesisi hususunda ilk defa Atatürk tarafından ortaya atılan fikir, 
yeniden ele alınmış ve 1950 den itibaren Hükümet programlarına ithal edilmiştir. 

Bu maksatla, 25. I I . 1953 tarih ve 6059 sayılı «Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları hak
kımda Kanun» ile 10 . I I I . 1954 tarih ve 6373 sayılı «Doğu vilâyetlerimizde kurulacak Atatürk 
Üniversitesi inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun» meriyete 
konulmuştur. Bu sonuncu kanun ile yurdumuzun Doğu bölgesinde kurulacak olan üniversiteye bü
yük kurtarıcı ve kurucunun adı verilerek «ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ» denilmiştir. Ve bu ara
da üç üniversitemizden davet edilen mümessillerden müteşekkil istişare heyetlerine yurdumuzun 
Doğu bölgesi hakkında incelemeler yaptırılmış ve teşkil edilen icra Kurulu vasıtasiyle bu işin 
planlanması ve tatbiki yoluna gidilmiştir. p v * 

Doğu - Anadolu'nun içtimai, kültürel, iktisadi ve teknik bakımlardan kalkınmasında önemli rol 
oynıyacak olan Atatürk Üniversitesinin kuruluşuna ait_ hazırlık ve tetkikler yapıldığı sırada 
FOA'mm teklifi ve tavassutu ile 1954 sonlarında Atatürk Üniversitesinin tesisi hususunda Ameri
kan Nebraska Üniversitesi ile iş birliği kurulmuştur. Yapılan anlaşma gereğince, Nebraska 
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Üniversitesi, bu kuruluş safhası için memleketimize 4 uzman göndermiş ve bunlar Türk mütehas-
sıslariyle müşterek çalışmalarına başlamışlardır. 

Yapılan incelemeler sonunda Atatürk Üniversitesinin Amerikan Land Grant Üniversiteleri ti
pinde tesisi uygun görülmüştür. Bu üniversiteler halk üniversiteleri olup, halk tarafından tesis ve 
idare edilirler. Bu türlü üniversiteler Birleşik Devletlerin birçoğunda vardır. Bunlar, araştırma
lar yapmak ve bu araştırmaları halka mal etmek hususunda, bu sayede halkın istihsal metotları
nı iyileştirmede ve halkın hayat seviyesinin yükselmesinde mühim hizmetler ifa etmişlerdir. Di
ğer üniversitelerde olduğu gibi bu tip üniversitelerde de ananevi mesleklere yer verilir; ancak, bu
nun yanında çeşitli sahalara da hususi bir dikkat ve ilgi gösterilerek çiftçinin, hayvan yetiştirici
nin, inşaatçının, imalâtçının, işçinin, iş adamının, ilâh... hususi mahiyetteki meseleleriyle de ayrı 
ca alâkadar olunur. Bu suretle, daha iyi bir çiftlik ve toprak, ıslah edilmiş hayvan nevileri, daha 
güzel ve ucuz inşaat, daha mükemmel ve temiz imalât, daha maharetli işçi, işini daha iyi bilen iş 
adamı, ilâh... hulâsa her meslekte daha yüksek bir ehliyet sağlama ciheti bu tip üniversitenin üze
rinde durduğu ve tahakkuk etmesine çalıştığı ana gayelerdendir. • işte, Atatürk Üniversitesi de, mem
leketimizin şartlarına ve imkânlarına uyma derecesi göz önüne alınarak bu yolda çalışmalara yer 
verecektir. Bu üniversitede nazari araştırmaların da yapılacağı tabiîdir. Fakat, tatbikî değeri olan 
araştırmalar üzerinde bilhassa durulacaktır. Bu arada, Atatürk Üniversitesi, mühim bir faaliyet 
şekli olarak, bilginin ve araştırmaların dersanedeki öğrencilere olduğu kadar üniversite çerçevesi 
dışında kalan vatandaşlara yayılması işi ile de meşgul olacaktır. 

Bilindiği üzere üniversitelerin faaliyetlerini başlıca üç noktada toplamak mümkündür. 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun metnine de girmiş bulunan bu faaliyetleri zikredelim : 

a) öğretim faaliyeti, yani bilgili ve ilim metotlarını kavramış vatandaşlar yetiştirmek, 
b) Araştırma faaliyeti, yani bilhassa Doğu bölgelerini yakından ilgilendirenler başta gelmek 

üzere her sahada incelemeler yapmak, 
c) Yayma faaliyeti, yani araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçları umumun faydalanma

sına sunmak, böylece, araştırma, inceleme ve denemeler neticesinde bulunan bilgi ve metotları 
sadece üniversite sınıflarında ve lâboratuvar]arda kullanmakla kalmayıp, onları çiftliklere, fabrika 
ve imalâthanelere, iş yerlerine, köylere ve evlere kadar sokmaya çalışmak. 

işte, üniversitenin bu görevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi için ekli olarak sunulan «Ata
türk Üniversitesi kanun lâyihası» hazırlanmıştır. < , * ' ' " ' - -

Kanun lâyihasının ana hatları: * «a**•*•«.. ->•-•• • 
Atatürk Üniversitesi, lâyihadan da anlaşılacağı üzere, esas itibariyle 4936 sayılı Üniversiteler 

Kanununun hükümlerine göre idare edilecektir. Fakat, gene görüleceği üzere, lâyiha, 4936 sayılı 
Kanunun koyduğu hükümlerden farklı birtakım hükümleri de ihtiva etmektedir. Filhakika, yukarda 
arz olunan izahattan anlaşılacağı üzere, Atatürk Üniversitesinde faaliyetlerin çok büyük kısmı araş
tırma ve yayma işlerine yöneltilmiş bulunmaktadır, işte bu sebepten dolayı, mevcut üniversitelerimiz
den farklı bir hususiyete malik bulunan bu yeni tip üniversitenin gerek kuruluş ve gerekse işleyişi 
itibariyle gayesine daha kolaylık ve süratle vâsıl olabilmesini teminen Maarif Vekilliğine bağlan
ması uygun görülmüş ve 1 nci madde bu maksada göre hazırlanmıştır. 

Müşavirler Heyeti :- (-•?** ^'•*:''~ ~ '"''". v"' 
Atatürk Üniversitesine örnek olarak alman Land Grant tipi üniversitelerde, üniversite idare

sine halk temsilcileri de iştirak ederler. Bu da Mütevelliler Heyeti (Board of trustee) ile sağlanır. 
Mütevelliler Heyeti muhtelif meslek ve menşeden gelen insanlardan müteşekkil bir heyettir. Bu heyet, 
üniversiteyi idare ve üniversitenin hükmi şahsiyetini temsil eder. Üniversitenin halk ile, hükü
met ile irtibatını temin eder. Üniversitenin araştırma ve yayma faaliyetlerini memleket ihtiyaç
larına göre plâna ve programa bağlar. Bu maksat için de üniversite idaresine ait hemen bütün salâ
hiyetler bu heyette toplanmıştır. Meselâ, öğretim, araştırına ve idare personelinin seçimleri, bütçe
nin hazırlanması ve sarfı, üniversite politikasının tesbiti... ilâh. Mütevelliler Heyeti tarafından 
yapılır. • * 
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Memleketimizde bu şekilde seçilmiş heyetlere Amerika'da olduğu kadar geniş salâhiyetler ver

meye imkân görülememektedir. Fakat, buna benzer bir kurulun bâzı faydalar da sağlıyacağı 
açıktır. îşte, bu sebepten Atatürk Üniversitesinde Mütevelliler Heyetine tekabül etmek ve fakat ona 
nazaran çok dar birtakım salâhiyetlere sahibolmak üzere «Üniversite Müşavirler Heyeti» adı altında 
bir üniversite organı ihdas edilmiştir. Lâyihanın 2, 3 ve 4 ncü maddeleri bu kurulun bünye, ma
hiyet ve vazifelerini göstermektedir. Bu maddelerden anlaşılacağı üzere Üniversite Müşavirler He
yeti, üniversite, Hükümet ve halk arasında bağ vazifesini görecek ve üniversiteye, üniversite dı
şında bulunan ve öğretim meslekine mensubolroıyan muhtelif grupların ihtiyaçlarını ve seslerini 
duyuracaktır. 

Rektör ve dekanların hizmet süreleri : 
Lâyihanın 5 ve 6 nc\ maddeleri rektör ve dekanların hizmet sürelerini göstermektedir. Bu 

maddelerde rektörün hizmet müddeti 5 ve dekanların hizmet müddetleri, 4 sene olarak tesbit edil
miş ve 4936 sayılı Kanunun aksine olarak hizmet süresi biten rektör ve dekanın yeniden tâyinine 
eevaz verilmiştir. Bu hükmün getirilmesine sebep, rektör ve dekanın değişmeleri yüzünden üniver
sitenin araştırma ve yayma faaliyetlerinin aksamamasıdır. idare kademelerini işgal eden ehliyetli 
kimselerin bilgi ve tecrübelerinden uzun zaman faydalanmak düşüncesidir. 

Hizmet sürelerinin farklı kabul edilmesi suretiyle de -idarede devamlılık sağlanmış olacaktır 
Gerçekten, rektör ve dekanların tâyinleri ancak 20 senede bir aynı zamana rastlıyacaktır. 

Bölümler ve bölüm başkanları : 
7 nci madde île, Atatürk Üniversitesinde öğretim ve araştırma faaliyetlerini disiplin altına al

mak maksadiyle «Bölüm (Department) usulü» ihdas edilmiştir. Bölüm, öğretim ve araştırma üni
tesidir. Bünyesinde alâkalı kürsüleri ve dersleri ihtiva eder. Meselâ Ziraat Fakültesinde, şimdi
lik yedi bölüm düşünülmüştür. Şöyleki : 1. Ziraat Ekonomisi, 2. Ziraat Mühendisliği, 3. Hay
van Bilgisi, 4. Ev Ekonomisi, 5. Nebat Bilgisi, 6. Toprak Bilgisi, 7. Teknoloji. Bu açıklama
lardan anlaşıldığına göre bölüm, ihtisas dalını temsil eder. 

Her bölümün başında bir «Bölüm Başkanı» bulunacaktır. Bunlar, dekana karşı mesul ve onun 
kontroluna bapı olarak çalışacaklardır. 

öğretim ve araştırma" işlerinin idare ve mesuliyeti : 
Lâyihanın 8 nci maddesi, Öğretim ve araştırma işlerinin idare ve mesuliyetinin, icabına göre, mu 

ayyen şahıslar uhdesinde bulunmasını sağlamak maksadını gütmektedir. 
Mesken ve iaşe hususunda kolaylıklar : 
Lâyihanın 9 neu maddesi öğretim, araştırma ve idare işlerinde çalışan personelin mesken ve 

iaşe ihtiyaçlarının bir bedel mukabilinde, üniversitece karşılanacağını belirtmektedir. Mensupları
na temiz ve rahat bir yaşama ve çalışma imkânı sağlamak için üniversite bu işleri teşkilâtlandır-
malıdır. 

Döner sermaye : 
Lâyihanın 10 neu maddesi üniversiteye verilecek döner sermaye ile ilgili hükümleri ihtiva et

mektedir. Bu hükümlerle üniversiteye hareket serbestisi verilmek istenmiştir. Gerçekten, Üni
versiteler Kanununun bu hususa mütaallik hükümleri maksada kâfi gelmemektedir. Bu yüzden de 
işlere geerkli sürat verilememektedir. Iştf, bu sebepten dolayı, oldukça farklı hükümler koyan 
10 neu madde vaz'edilmiştir. 

Kadrolar : 
Lâyihanın 11 nci maddesi Atatürk Üniversitesine e ait maaş kadroları ile ek görev tazminatı 

kadrolarını belirtmektedir. 
Muvakkat maddeler : 
Lâyihada beş muvakkat madde bulunmaktadır. Yukardan beri yapılan açıklamalardan anlaşı

lacağı üzere, Atatürk Üniversitesi kanun lâyihası bâzı değişik hükümler ihtiva etmektedir ve Ata
türk Üniversitesinde faaliyetlerin en büyük kısmı araştırma ve yayma işlerine yöneltilmiş bulun
maktadır. işte bu sebepten dolayı ilk 10 yıllık devre üniversitenin kuruluş devresi olarak kabul 
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edilmiştir, Vlevzuubahis muvakkat maddeler bu kuruluşun kolaylıkla yapılabilmesi için getirilmiş
tir. 

Muvakkat 1 ve 2 nci maddeler, 10 yıllık devre zarfında öğretim üye ve yardımcılarının se
çimlerinde uygulanacak usulleri tesbit etmiştir. Kanaatimizce 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
ve ilgili talimatnamelerin profesörlük, doçentlik, asistanlık ve doktora için koydukları sürelerde, 
adaym liyakatine göre ve her aday için ayrı ayrı tesbit edilmek üzere bâzı değişiklikler yapılması. 
uygun olacaktır. Çünkü," ancak bu suretle Atatürk Üniversitesine gene ve ehliyetli öğretim ve araş
tırma personelinin gelmesi teşvik edilmiş olacaktır. 

Muvakkat 3 ncü madde, idare personelinin seçilmesinden bahsetmektedir. 
Muvakkat 4 ve 5 nci maddeler, L cetveline o.lınan maaşlı ve hizmetli kadrolarına aittir. 
12 ve 13 ncü maddeler kanunun meriyetine ve icrasına dairdir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
.. Esas No. 1/667 

Karar No. 29 

.?.3, V . ;<)C7 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale edilen «Atatürk Ü'.ıi 
versitesi kanun lâyihası» Maarif Vekili ve ilgili 
vekâletler mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Esbabı mu<übesinde de izah edilmiş olduğu 
gibi vatan sathında üniversitelerin çoğalmasını 
ve halkla daimî teması muhafaza edecek, ilmi hal
kın hizmetine verecek ve halkı ilmin nimetlerin
den faydalandıracak olan bu müessesenin bir an 
evvel kurulup faaliyete geçmesi encümenimizce 
şükran ve sevinçle karşılanmış ve heyeti umum i -
yesi kabul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Kanunun başlığı ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 
12 ve 13 ncü maddelerle 2, 3, 4 ve 5 nci muvakkat 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 10 nen madde
de de üniversiteye bağlı olup döner sermaye ile 
işletilecek müesseselerde ek vazife alabilecek mü
tehassıs üniversite mensuplarının da blı ek ücre
ti alabilmelerini temin maksadı ile değişiklik ya
pılmıştır. Muvakkat 1 nci maddenin İ nci cüm
lesinde yer almış bulunan (Öğretmen yardımcı
ları ve araştırma personeli) hakkında muvakkat 
2 nci maddede hüküm mevcut bulunduğundan 

tekerrür ve iltibasa meydan vermemek için bu 
ibarenin maddeden çıkarılması uygun görülmüş
tür. 

Bu hayırlı müessesenin bir an evvel faaliyet»1 

geçebilmesi için kanun lâyihasının takdimeıı ve 
müstaceliyetle görüşülmesi temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk. 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Maarif Encümeni Reisi Yr 

Mazbata Muharriri ' 
Sivas Ankara 

B. Örnekol Ö. Bilen 
Çankırı Erzincan 

/. Aydın V. Varol 
İçel Konya 

R. Çetin S. Sönmez 
Trabzon Tunceli 

Söz hakkım mahfuzdur F. ülkü 
O. Turan 

Urfa 
A, Özbay 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No : 1/667 
Karar No : 109 

Yüksek: 
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 

Meclise sevkı icra Vekilleri Heyetince 'kararlaş
tırılıp Başvekâletin 20 . V . 1957 tarihli ve 
71 - 579/1412 sayılı tezkeresiyle gönderilen Ata
türk Üniversitesi kanunu lâyihası, Maarif En
cümeni mazbatası ile birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maarif Veikdli ve Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

6059 sayılı Kanunla Doğu Üniversitesi ku
ruluş hazırlıkları .hakkında Hükümete salâhiyet 
verilmiş ve 6373 sayılı Kanunla da «Atatürk 
Üniversitesi» adı verilen bu yeni müessesenin 
inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişmek. yetkisi temin olunmuştur. 

Kanun lâyihası yeni üniversitemizi bütün 
teşkilâtı ile faaliyete geçirmeye matuf bulun
makta ve yakın zamanda tedrisata başlamasını 
mümkün kılacak kadroları temin etmekle bera
ber, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunundan bâzı 
hususlarda ayrılan değişiklikler ve yenilikler 
getirmekte olup bu hususlar Hükümetin esbabı 
mucibesinde tafsilen izah edilmiştir. 

Üniversitelerimizi tek tip üzerinden nazara 
almış olan Üniversiteler Kanununun çok sıkı 
kayıtlarından bir derece azade olarak ve bilhas
sa üniversite faaliyetinden halikımızın doğrudan 
doğruya istifadesini ve yeni bir sistemin tatbik 
ve tecrübesini mümkün kılacak şekilde hazır
lanmış bulunan kanun lâyihası üzerinde encü
menimizde cereyan eden müzakerelerden sonra 
lâyihayı bidayeten tetkik ve bâzı maddelerini 
tadilen kabul etmiş olan Maarif Encümeninin 
hazırlamış olduğu metin üzerinden maddelerin 
müzakeresine geçilmiş birinci ve ikinci maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile aynen, üçüncü mad
dede kelime değişikliği yapılarak ve müşavirle
re verilecek yevmiyenin kifayetsizliği dolayı-
siyle huzur hakkı olarak bu miktarın yüz lira 
olarak tesbiti suretiyle, dördüncü madde kelime 
değişikliği ile beş ve altıncı maddeler Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

7 ne i maddede zait görülen kelimeler tayye
dilmek suretiyle, sekizinci madde Hükümetin 

(S . Sa: 

i mazbatası 

28 .V .1957 

Reisliğe 
teklifi veçhile aynen, dokuzuncu madde ise üni
versite öğretim üye ve yardımcılariyle araştır
ma personelinin ve idari memurlarla müstah
demlerin üniversite lojmanlarından istifadeleri
ni ve üniversitece iaşelerini mümkün kılacak 
şekilde hükmü ihtiva etmek üzere encümenimiz-
ce yeniden hazırlanarak, .10 ncu madde Maarif 
Encümeninin tadili veçhile, on birinci madde 

""Hükümetin teklifi veçhile, muvakkat birinci 
madde Maarif Encümeninin tadili veçhile, mu-

• vakkat iki ve üçüncü maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Asistanların yabancı memleketlere yapacağı 
tetkik ve öğrenim seyahatlerini profesör ve do
çentlerle mütenazır bir şekle getirilmesi uygun 
görülerek muvakkat dördüncü madde yeniden 
hazırlanmış ve lâyihanın muvakkat dördüncü 
maddesi beşinci ve muvakkat beşinci maddesi 
ise muvakkat altıncı madde» olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın 1.2 nci maddesi tadilen ve 13 ncü 
maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim okunan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
/ / . îmre 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Bursa 

/ / . Köymen 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Muğla 
.V. Poyrazoğlu 

Niğde 
C. Kavur•macıoğlu 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Aydın 
Z. Uray 
Çankırı 

T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 
Gümüşane 

// . Tok'demir 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Ordu 

S. Îşbakan 
TYabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Balıkesir 
M. H. Timur t aş 

Çorum 
T. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu — 
İzmir 

B. Bilgİ7i 
„ Niğde 

A. N. Kadioğlu 
Sinob 

N. Sertoğlu 

: 218) 



— 6 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Üniversitesi kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Atatürk Üniversitesi Erzu
rum'da kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi, bu 
Kanuna ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine 
göre Maarif Vekâleti tarafından yönetilir. 

MADDE 2. — Atatürk Üniversitesi'nde 
Maarif Vekili tarafından seçilen altı azadan 
müteşekkil «Üniversite Müşavirler Heyeti» adı 
altında bir organ kurulmuştur. Her âza altı 
yıl için seçilir ve* azaların ikisi iki yılda bir 
değişir. Ancak, bu değişmeyi tanzim etmek 
için ilk vazifelendirilecek azalardan ikisi iki 
yıl, ikisi dört yıl ve ikisi altı yıl için seçilir. 
Bu müddetlerin sonunda Maarif Vekili, Sena
tonun her âzalık için göstereceği iki namzet 
arasından birini âza olarak seçer. Hizmet müd
deti biten azaların yeniden seçilmesi mümkün
dü]'. Her hangi bir sebeple inhilâl eden âzah-
ğa yukardaki usule göre bu âzalığa ait müd
deti tamamlamak üzere seçim yapılır. 

MADDE 3. — Üniversite Müşavirler Heyeti 
azaları, Doğu - Türkiye'nin kültürel, iktisadi 
ve meslekî hayat ve faaliyet sahalarını temsil 
eden kimseler arasından seçilirler. 

Aylık veya ücretleri kanunla tesbit edilen 
daire ve müesseselerden aylık veya ücret alan
larla üniversite mensupları Üniversite Mü
şavirler Heyetinde vazife alamazlar. 

Üniversite Müşavirler Heyeti azalarına va-
zifeleriyle ilgili seyahatleri için harcırah ve 
toplantı halinde bulundukları her gün için de 
elli lirayı geçmemek üzere Maarif Vekâletince 
takdir edilecek bir ücret verilebilir. 

Üniversite Müşavirler Heyeti muayyen za
manlarda ve senede en az dört defa Rektörün 
başkanlığında toplanır. Bu toplantılar dışında 
lüzum hâsıl oldukça Rektör, Heyeti fevkalâde 
toplantıya çağırabilir. 

MADDE 4. — Üniversite Müşavirler ^Heye
ti halkın Atatürk Üniversitesine karşı olan il
gisini tenisi! eder. 

Müşavirler Heyeti: 
a) Üniversitenin uzun vadeli öğretim, araş

tırma ve yayma politikasının hazırlanmasında 
düşünce re tavsiyelerini, 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Atatürk Üniversitesi kanımu lâyihası 

Hükümetin teklifi aynen ka-MADDE 1 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen k«-

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-
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Atatürk Üniversitesi kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın birinci maddesi Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın ikinci maddesi Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Üniversite Müşavirler Heyeti 
azaları, Üniversite bölgesinin kültürel, iktisâdi ve 
mesleki hayat ve faaliyet sahalarını temsil eden 
kimseler arasından seçilirler. , 

Aylık veya ücretleri kanunla tesbit edilen dai
re ve müesseselerden aylık veya ücret alanlarla 
Üniversite mensupları, Üniversite Müşavirler He-
yetinde vazife alamazlar. 

Üniversite Müşavirler Heyeti azalarına vazi-
feleriyle ilgili seyahatleri için harcırah ve top
lantı .halinde bulundukları her gün için de (100) 
lira huzur hakkı verilir. 

Üniversite Müşavirler Heyeti muayyen za
manlarda ve senede eıi az dört defa Rektörün 
başkanlığında toplanır. Bu toplantılar dışında 
lüzum hâsıl oldukça Rektör, Heyeti fevkalâde 
toplantıya çağırabilir. 

t 

MADDE 4. — Üniversite Müşavirler Heye
ti halkın Atatürk Üniversitesine karşı olan ilgi
sini temsil eder. 

Müşavirler Heyeti: 
a) Üniversitenin uzun vadeli öğretim, araş

tırma ve . yayma politikasının hazırlanmasında 
düşünce ve tavsiyelerini, 
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b) Üniversite faaliyetlerinin esas gaye ve 
vazifelerine ne dereceye kadar uyduğunu tes-
bit ve bu husustaki buluş ve tavsiyelerini Ma
arif Vekiline ve Rektöre bildirir. Rektör, bu 
buluş ve tavsiyeleri senatoya arz eder. 

c) Üniversitenin iyi bir şekilde faaliyette 
bulunmasına ve gelişmesine hizmet edecek hu
susi ve resmî yardımlar temini hususunda gay
ret sarf eder. 

MADDE 5. — Atatürk Üniversitesi Rektö
rü Ord. Profesör veya profesörlerden Maarif 
Vekilinin göstereceği namzetler arasından îcra 
Vekilleri karariyle beş yıllık bir müddet için 
tâyin edilir. Müddeti biten rektör yeniden tâ
yin olunabilir. 

MADDE 6. — Atatürk Üniversitesinde de
kanlar, Ord. Profesör veya profesörlerden rek
törün göstereceği namzetler arasından Maarif 
Vekilinin tasdiki ile dört yıllık bir müddet için 
tâyin edilirler. Müddeti biten dekanların yeni
den tâyini caizdir. 

Her fakültede lüzumu kadar dekan yardım
cısı bulunur. Bunlar Ord. Profesör veya profe
sörler arasından dekanın teklifi üzerine rektör 
tarafından "tâyin olunurlar. 

MADDE 7. — öğretim ve araştırma bakı
mından bir bütün teşkil eden ve bünyesinde 
ilgili kürsüleri ve dersleri ihtiva eden bölüm
ler (Departement) «Bölüm başkanları» tarafın
dan idare edilirler. 

Bölüm başkanları, ilgili fakülte dekanının 
teklifi üzerine rektör tarafından tâyin olunur
lar. Bunların hizmet müddetleri üç yıldır. Müd
deti biten bölüm başkanları yeniden tâyin olu
nabilirler. 

MADDE 8. — öğretim ve araştırma işleri
nin idaresi ve mesuliyeti ilgili bölüm başkanı
nın teklifi ve fakülte dekanının tasvibi ilâ Ord. 
profesör, profesör veya doçentlere verilebilir. 
Bu mesuliyetin tevdiinde akademik paye ve 
kıdem, nazarı itibara alınmaz. 

MADDE 9. — Atatürk Üniversitesinde öğ 
retim üye ve yardımcılariyle araştırma perso
nelinin ve üniversite yönetim kurulunca tesbit 
edilecek idari memurlarla müstahdemlerin üni-

Mf. E. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi avnen 
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b) Üniversite faaliyetlerinin esas gaye ve va
zifelerine ne dereceye "kadar uyduğunu tesbit 
eder ve bu husustaki görüş ve tavsiyelerini Maa
rif Vekiline ve Rektöre bildirir. Rektör, bu gö
rüş ve tavsiyeleri Senatoya arz eder. 

c) Üniversitenin iyi bir şekilde faaliyette 
bulunmasına ve gelişmesine hizmet edecek husu
si ve resmî yardımlar temini hususunda gayret 
sarf eder. 

MADDE 5. — Lâyihanın beşinci maddesi Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın altıncı maddesi Hü- ( 

kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — öğretim ve araştırma bakımın
dan bir bütün teşkil ve bünyesinde ilgili kürsü
leri ve dersleri ihtiva eden bölümler «Bölüm Baş
kanları» tarafından idare edilirler. 

Bölüm Başkanları, ilgili Fakülte Dekanının 
teklifi üzerine Rektör tarafından tâyin olunur
lar: Bunların hizmet müddetleri üç yıldır. Müd
deti biten bölüm başkanları yeniden tâyin olu
nabilirler. 

MADDE 8. — Lâyihanın sekizinci maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Atatürk Üniversitesinde öğ-
retinrliye ve yardımcılariyle araştırma personeli
nin ve idari memurlarla müstahdemlerin bedeli 
mukabilinde üniversite lojmanlarından istifade-
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versite lojmanlarından istifadeleri re bedeli mu
kabilinde iaşeleri üniversitece temin edilebilir 
Alınacak kira bedeli Maliye Vekâletinin müta
lâası üzerine Maarif Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 10. — Bütçeye konulacak tahsi
sattan üniversiteye beş milyon liraya kadar dö
ner sermaye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, 
döner sermaye bu miktara baliğ oluncaya ka
dar bu sermayeye ilâve edilir. 

Döner sermayenin fakülte, 'enstitü ve kurum
lar arasında dağıtılması veya birinden diğerine 
aktarılması üniversite yönetim kurulu kararı 
ile yapılır ve Maliye Vekâletine bildirilir. Üni
versite bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet 
sahası içine giren işletmelerin idaresinde ve bu 
işletmeler ile ilgili alet, makina, malzeme, ham 
madde ve saire ile bunların nakli için lüzum
lu canlı ve cansız nakil vasıtalarının mubayaa
sında kullanılabilir. Mütedayil sermayeden imal 
veya istihsal olunan maddeler dışında her han
gi bir madde ve malzeme, bedeli mukabilinde 
4e olsa üniversiteye devir edilemez. 

Döner sermayenin hesap senesi malî senedir 
ve bu sermayenin muameleleri 2490 sayılı Ar
tırma, eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Vekâleti ile Maarif Vekâleti arasında 
müştereken tesbit olunacak esaslar dairesince 
iex«t olunur. 

Döner sermayenin hesabı sene sonundan iti
baren dört ay zarfında evrakı müsbiteleri ile 
birlikte Divanı Muhasebatın tetkikine sunu
lur ve bir nüshası Maliye Vekâletine gönderi
lir. Kendilerine ek görev olarak Döner Serma
ye Saymanlığı ve memurluğu verilen üniversi
tenin aylıklı memurlarına, döner sermayeli işin 
gelirinden ödenmek üzere, ayda 30 liradan 150 li
raya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 11. — Atatürk Üniversitesinin öğ
retim üyeleri ile yardimc.ilan.na ve idari persone
line aidolup bu kanuna bağlı (.1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, yine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen ek görev tazminatına ait kadro-

10 . -
Mf. E. 

MADDE 10. — Bütçeye konulacak tahsisat
tan Üniversiteye beş milyon liraya kadar döner 
sermaye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, dö
ner sermaye bu miktara baliğ oluncaya kadar bu 
sermâyeye ilâve edilir. 

Döner sermayenin fakülte, enstitü ve kurum
lar arasında dağıtılması veya birinden diğerine 
aktarılması Üniversite Yönetim Kurulu kararı 
ile yapılır ve Maliye Vekâletine bildirilir. Üni
versite bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet 
sahası içine giren işletmelerin idaresinde ve bu 
işletmeler ile ilgili alet, makina, malzeme ham
madde ve saire ile bunların nakli için lüzumlu 
canlı ve cansız nakil vasıtalarının mubayaasın
da kullanılabilir. Mütedavil sermayeden imal 
veya istihsal olunan maddeler dışında, her han
gi bir madde ve malzeme, bedeli mukabilinde do 
olsa Üniversiteye devir edilmez. 

Döner sermayenin hesap senesi malî senedir 
ve bu sermayenin muameleleri 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve îhale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleTine tâbi 
değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Vekâleti ile Maarif Vekâleti arasında 
müştereken tesbit olunacak esaslar dairesinde 
icra olunur. 

Döner sermayenin hesabı sene sonundan iti
baren dört ay zarfında evrakı müsbiteleri ile 
birlikte Divanı Muhasebatın tetkikine sunulur 
ve bir nüshası Maliye Vekâletine gönderilir. 
Kendilerine ek görev olarak döner sermayede 
vazife verilen Üniversitenin aylıklı veya ücret
li memurları ile Üniversite mensuplarına döner 
sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 30 
liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 11. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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leri ve Üniversitece iaşeleri, Maarif ve Maliye 
Vekâletlerince müştereken hazırlanacak bir tali
matname gereğince temin edilir. 

MADDE 10. — Maarif Encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Lâyihanın 11 nei maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 
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lar da aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklen
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Atatürk Üni
versitesinde ilk merhalede vazife, alacak Öğretini 
üyeleri, öğretim yardımcıları ve araştırına per
soneli, eğer varsa, ilgili fakülteler bölüm başkan
larının da iştirakiyle, dekanların ve rektörün müş
terek teklifi üzerine, Maarif Vekili tarafından tâ
yin olunurlar. Kurullar teşekkül ettikten sonra 
bu tâyinler on yıllık müddet içinde profesörler 
kurullarının teklifi, rektörün tasvibi ile Maarif 
Vekili tarafından yapılır, öğretim üyelerinin se
çiminde 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bu 
husustaki hükümleri göz önünde bulundurulur. 
Ancak ilk on yıl zarfında doçentlik ve profesör
lük için konmuş olan müddetler, namzedin liya
kati ve çalışmaları nazarı itibara alınmak suretiy
le iki yıldan fazla olmamak üzere kısaltılabilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — İlk on yıl içinde 
öğretim yardımcıları, dekanların teklifi ve rektö
rün tasdiki ile tâyin olunurlar. Ancak asistanlık 
ve doktora için 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
na konmuş olan müddetlerde değişiklik yapılabilir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — îlk on yıl için
de genel sekreter, rektörün teklifi ve Maarif Ve
kilinin tasdiki ile, zatişleri, yazı işleri, kitaplık 
müdürleri ve fakülte sekreterleri üniversitede ge
nel sekreterin, fakültelerde dekanların tekitti, tek-
törün tasvibi ve Maarif Vekilinin tasdiki ile tâ
yin edilirler. 

Diğer bütün memur ve hizmetliler üniversite
de genel sekreterin, fakültelerde dekanların tek
lifi ile rektör tarafından tâyin olunurlar. 

Muhasebe Müdür ve memurları Maliye Vekâ
letince tâyin edilirler. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanuna bağlı 
üç sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1957 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

ML\ E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Atatürk Üni
versitesinde ilk merhalede vazife alacak öğretim. 
üyeleri, eğer varsa, ilgili fakülteler bölüm baş
kanlarının da iştirakiyle, dekanların ve rektö
rün müşterek teklifi üzerine, Maarif Vekili ta
rafından tâyin olunurlar. Kurullar teşekkül et
tikten sonra bu tâyinler 10 yıllık müddet için
de profesörler kurullarının teklifi, rektörün tas
vibi ile Maarif Vekili tarafından yapılır, öğ
retim üyelerinin seçiminde 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun bu husustaki hükümleri göz 
önünde bulundurulur. Ancak;, ilk 10 yıl zarfın
da doçentlik ve profesörlük için konulmuş olan 
müddetler, namzedin liyakati ve çalışmaları na
zarı itibara alınmak suretiyle iki yıldan fazla 
olmamak üzere kısaltılabilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. •— Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Maarif Encü
meninin muvakkat birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Lâyihanın mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Lâyihanın mu
vakkat üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — İlk on yıl için
de Atatürk Üniversitesi öğretim üye ve yardım
cılarından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre yabancı memleketlere gönderilecek
lere verilecek yolluklar, hakiki yol masrafları 
ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündelik
lerinin iki mislini aşmamak üzere Maarif Vekâ
letince tesbit edilir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Lâyihanın mu
vakkat dördüncü maddesi muvakkat beşinci nıad- " 
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanuna bağlı 
dört sayılı cetvelde gösterilen hizmetli kadroları 
1957 malî yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetve
lin Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Haziran 1957 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 . V . 1957 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
(.'. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Üıfcitat re Ticaret Vekili 
A. Aker 

•üm. v« înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve tç. Mv. Vekili 

N. Körez 
, Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Mf. E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

( S. Sayısı : 218 ) 



- 16 
B. E. 

MUVAKKAT MADDE '6. — Lâyihanın mu
vakkat beşinci maddesi muvakkat altıncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Lâyihanın on üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

Lâyihaya ilişik cetveller aynen kabul edil
miştir. 
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Hükümetin teklifine hağh cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 
D. 

4 
4 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
8 
9 
7 
9 

10 
11 

r-i 

12 

Görevin çeşidi 

A) îdare personeli 

Genel Sekreter 
işletme Müdürü 
Yayma İşleri Müdürü 
Yurt Müdürü 
Öğrenci İşleri Müdürü 
Muhasebe Müdürü 
Zatişleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
İşletme Müdür yardımcısı 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kitaplık Müdür yardımcısı 
Kitaplık şefi 
Büro şefi 
İdare Müdürü 
Ayniyat ve Levazım şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
7 
7 
4 
4 
8 

10 
20 
15 

Aylık 

90 
90 
80 
80 
70 
80 
70 
70 

.70 
70 
80 
70 
50 
40 
60 
40 
35 
30 
30 

" 25 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

( 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

e 
-') 

Uzman 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Asistan 
Okutman 

» 
» 

Sayı Aylık 

B) öğretim üyeleri 

C) Öğretim ya dımcila? t 

15 
30 
40 
50 
60 
70 

100 
120 

5 
10 
10 
60 
80 

100 
100 

5 
5 

10 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 

[2] SAYILI CETVEL 

Ek. görev kadroları 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Rektör 
Deknn 
Dekan Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 

1 
4 
6 

¥ 

400 
210 
170 
170 

(.S. Sayısı ; 218 ) 



D. 

4 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
8. 
9 
7 
9 

10 
11 
11 
12 

Görevin çeşidi 

A) İdare personeli 

işletme Müdürü 
Yayma işleri Müdürü 
Yurt Müdürü 
Öğrenci işleri Müdürü 
Muhasebe Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
işletme Müdür Yardımcısı 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdür Yardımcısı 
Kitaplık Şefi 
Büro şefi 
idare Müdürü 
Ayniyat ve Levazım şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

B) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 *. 
3 » 

- 1 7 -
[3] SAYJLI CETVEL 

(L) Cetveli 

Sayı Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
4 
3 
7 
9 
18 
13 

90 
80 
80 
70 
80 
70 
70 
70 
70 
50 
40 
60 
40 
35 
30 
30 
25 

10 
20 
20 

150 
125 
100 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

4* » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

Sayı Ajriıfe 

20 90 
30 80 
50 60 
60 70 
80 00 

C) öğretim yardımcıları 

Uzman 
» 

Asistan 

» 
Okutman 

40 
50 
60 
60 

5 
5 

10 

90 
8.0 
70 
60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 

Ç) Ek görev kadroları 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Dekan 
» Yardımcısı 

Bölüm Başkanı 

1 210 
5 170 

24 170 

G. Görevin çeşidi 

(D) Cetveli 

1 Desinatör 
1 » 
1 Fotoğrafçı 
3 Şoför 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
4 Daktilo 
4 » 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

625 
550 
475 
350 
475 
300 
250 

G. Görevin çeşidi 

5 Memur (Yabancı dîl bilir, ec
nebi de olabilir) 
Memur (Tercüman) 
Memur 

Odacıbaşı 
Ocfacı 
Muakkip 

Sayı Ücret 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 

625 
625 
476 
350 
300 
150 
12i 
200 

...... »>e« 
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