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lifinin evvelce kurulmuş bulunan Mu
vakkat Encümene havalesine dair tak
riri (2/339, 4/137)
579
6. — Aydın Mebusu Necati Celim'in,
Zeytinliklerin ıslah ve yabanilerinin aşı
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nuna ek kanun teklifinin ruznameye alı
narak müzakere edilmesine dair takriri
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mazbatası (2/281)
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bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve
(2) sayılı cetvellerde tadilât yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai
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l a n (1/137)
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nu lâyihası ile Ankara Mebusu İsmail Rüş
t ü Aksal ve altı arkadaşının, Veraset ve
İntikal Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
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kalmıyanların satılmasına salâhiyet yeril
mesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3
ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbatalan (1/315)
617:
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15. — Konya Mebusu Abdürrahman
Fahri Ağaoğlu ve 59 arkadaşının, Maarif
Vekâleti kuruluş kadrolariyile merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yük
sek İslâm İlahiyat enstitüleri) için kadro
eklenmesine dair kanun teklifi ve Muvak
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618:619
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düşünülmediğine
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620
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3. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'ım, son zamlar muvacehesinde değiş
mez gelirli vatandaşların durumlarının
ıslahı hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sualine Maliye Vekili
Hasan Polatkan'm, tahrirî cevabı (7/544) 620:
021
4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Emekli aidatı olarak memurlardan
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tahrirî cevabı (7/330)
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5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil
Boran'm, Başvekil ile temas için İstan
bul'a giden vekillerin harcırah alıp al
madıkları hakkındaki sualine Maliye Ve
kili Hasan Polatkan'm, tahrirî cevabı
(7/555)
1522
7. — Arizalar ve telgraflar
623

1. — SABIK ZABIT HULASASI
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı İhtisas
Teşekküllerinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine dair
Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
katılması hakkındaki kanun lâyihası, Başvekâ
letin talebi üzerine geliverildi.
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 ncıı
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının, Başvekâletin talebi üze
rine geriverilmesi kabul olundu.
Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 6 arkada
şının, Tavas kazasının heyelana mâruz olan Kale
nahiyesinin yerinin değiştirilmesine dair olan
6409 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, talep üze
rine geriverildi.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât
yapılması hakkındaki kanun lâyihası ile,
Edirne Mebusu Rasih Gürkan'm, ödünç Para
verme işleri Kanununa bir madde eklenmesine,
Denizli Mebusu Baha Akşif'in, Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve yapıl
masına dair kanun tekliflerinin, evvelce teşek
kül etmiş bulunan Muvakkat encümenlerde gö
rüşülmesi kabul olundu.
Kore Cumhuriyeti Millî Meclisi Reisinin da
veti üzerine Büyük Millet Meclisi Reisi Refik
Koraltan'm riyasetinde Kore'yi ziyaret edecek
olan sekiz azadan mürekkep heyetin seçimi ya
pıldı.
Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'm, Bus-

kil kazası sağlık binasının 1959 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağma,
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, ilâç
fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekilinden,
Ankara Mebusu İsmail İnan'ın, kapatılan
sendikalar birliği ve federasyon bulunup bulun
madığına dair Adliye Vekilinden,
Adana Mebusu Nevzat Arman'm, Hastalık ve
analık sigortası Kanununa göre toplanmış olan
primlere dair Çalışma Vekilinden,
Adana Mebusu Melih Kemal Küçüktepepınar'm, mebuslara verilmekte olan yıllık seyahat
dövizleri hakkında Maliye Vekilinden,
Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, Çan
kırı Şeker Fabrikası etüdlerinin ikmal edilip
edilmediğine dair Sanayi Vekilinden,
Ordu Mebusu Ferda G-üley'in, 1957 senesin
de yapılan milletvekili seçiminde seçim kurul
larında çalışanlardan bir kısmına ödenmiyen
yevmiyelerin ne zaman verileceğine dair Maliye
Vekilinden olan şifahi sualleri, kendileri inikat
ta hazır bulunmadıklarından, tahrirî suale inkılâbetti.
Almanya Hükümetinin ve Alman tebaası ha
kiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline
vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kaldı
rılmasına dair Kanun kabul edildi.
6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci mad
desinin tefsirine mahal olmadığına dair Sanayi
Encümeni mazbatası kabul olundu.
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Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyihası
nın maddeleri üzerinde görüşüldü.
Kore'ye gidecek heyet seçimi için toplanan
reylerin tasnifi neticesinde; Kayseri Mebusu Ali
Rıza Kılıçkale, Bursa Mebusu Yekta Teksel, İs
tanbul Mebusu Zakar Tarver, Manisa Mebusu
Orhan Geakoğlu, Balıkesir Mebusu Muzaffer
Emiroğlu, Sinob Mebusu Hamdi Özkan, Kasta
monu Mebusu Şükrü Esen, Bilecik Mebusu Meh

met Erdem'in seçildikleri tebliğ olundu.
8 . VI . 1959 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Kayseri Mebusu
Kütahya Mebusu
ibrahim Kirazoğlu
Kemal özer
Kâtip
Samsun Mebusu
Abdullah Keleşoğlu

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili
hakkında kanun lâyihası (1/376)
(Münakalât»
Maliye ve Bütçe encümenlerine)
2. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı He
sabı Kati kanun lâyihası (1/377) (Divanı Muha
sebat Encümenine)
3. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1957
malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/378)
(Divanı Muhasebat Encümenine)
4. — Mollaağazade Ökkeş Gökşen Efe'ye va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair
kanun lâyihası (1/379) (Malice ve Bütçe en
cümenlerine)
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da tş Birliği Anlaşmasının tasdikine dair kanun
lâyihası (1/3S0) (Hariciye Encümenine)
6. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957
bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/381)
(Divanı Muhasebat Encümenine)
7. — Arazi kıymetlerine ve binaların gayrisâfi iratlarına misil tatbiki hususunda vilâyet
umumi meclislerine salâhiyet verilmesine dair
kanun lâyihası (1/382) (Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenlerine)
8. — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları
kanunu lâyihası (1/383) (Ticaret, Maliye, Adli
ye ve Bütçe encümenlerine)
9. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkın
daki 6.115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası (1/384) (Maliye ve
Bütçe encümenlerine)
Teklif
10. — Konya Mebusu Ahmet Koyuncu 'mm,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek

yapılmasına dair kanun teklifi (2/339) (Maarif
ve Bütçe encümenlerine)
Mazbatalar
1.1. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde
tadilât yapılması hakkında kanun lâyihası ve
Muvakkat Encümen mazbatası (1/373) (Ruznameye)
12. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 6949
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe
Encümenleri mazbataları (1/349) (Ruznameye)
13. — Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (G)
fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Sanayi, Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/223)
(Ruznameye)
14. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Ali
Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 9 . IV . 1958
tarihli haftalık karar cetvelindeki 398 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/41)
(Ruznameye)
15. — İlkokul öğretmenlerinin kıdemlerine
dair ittihaz olunan kararlar hakkında Arzuhal
Encümeni mazbatası (5/33) (Ruznameye)
16. — 13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de
akdedilen «Yol işaretlerine müdair Avrupa An
laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve
Nafıa Encümeni mazbatası (1/328) (Ruznameve^

BÎRÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15,05
REÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu)

3. — YOKLAMA
REÎS — Yoklama yapılacaktır.
(Aydın mebuslarına kadar yoklama yapıldı.)
REÎS — Celseyi açıyorum.
Buyurun, Fethi Bey, ne hakkında?
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Nizamna
meye ademiriayet hakkında. 89 ncu madde ge
reğince.
REÎS — Buyurun.
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, huzurunuzda söz almamın tek se
bebi, Riyaset Divanının mütaaddit ikazlara
rağmen, gündemin tanziminde keyfî harekette
ısrar etmesinden ileri gelmektedir. Müsaade
nizle, muhalif ve muvafık parti farkı gözetmek
sizin, hepimiz B. M. Meclisinin bir âzası olmak
itibariyle, Riyaseti, Nizamnameye ademiriayete
sevk eden sebepler üzerinde tenevvür etmek ve
bu sebepler Nizamname gereğince izah edilme
diği takdirde - ki buna imkân yoktur kanaatin
deyim - Nizamnameye riayete davet etmek hu
susunda müşterek vazifeye sahib olduğumuz ka
naatindeyim.
Şimdi, Anayasanın 103 ncü maddesini huzu
runuzda okuyacağım. 103 ncü madde şu hük
mü ihtiva ediyor : «Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile
ihmal veya tatil olunamaz.»
Gene Meclis müzakerelerinin sureti cereya
nına dair Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda mev
cut hükümleri hatırlatacağım :
«Madde 21. — Meclis, müzakeratmı kendi
Nizamnamei Dahilîsi mucibince icra eder.»
«Madde 22. — Sual ve istizah ve Meclis tah
kikatı Meclisin cümlei salâhiyetinden olup şekli
tatbiki Nizamnamei Dahilî ile tâyin olunur.»
Şimdi, Nizamname Meclis tahkikatı, gensoru
ve saire gibi Hükümet icraatı ile alâkalı mad
delere atıf yaptıktan sonra Yüksek Meclisin
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teşriî vazifesi meyanmda - ki, ayrı fasılda yer
almıştır. - Mevaddı esasiyesi içerisinde Hükü
met murakabesine ait ana maddeleri ihtiva edi
yor ki, bir tanesini daha okumak istiyorum :
Birinci fasıl, ahkâmı esasiyeyi ihtiva etmek
tedir. Bunun 7 nei maddesi aynen şöyledir :
«Meclis icra salâhiyetini kendi tarafından müntehap Reisicumhur ve onun tâyin edeceği bir
icra vekilleri heyeti marifetiyle istimal eder.
Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve
ıskat edebilir.»
Muhterem arkadaşlar; Riyaset Divanının
Meclis tahkikatı önergelerini unutmuş olması
hesaba katılarak mütaaddit kereler milletve
kili arkadaşlarımız tarafından bu vazifesi ha
tırlatıldı. Fakat buna rağmen Riyaset Divanı
adeta Yüksek Meclise karşı tavra haliyle mey
dan okurcasına bu madde hükümlerine riayet
etmedi ve Yüksek Meclisin vazife görme mev
zuunda kendi zu'munca Dahilî Nizamname hü
kümlerin^ riayet ettiğini zannetti. Mevaddı esasiyede yer alan maddeyi okudum, dinlediniz.
Yüksek Meclisin ana vazifeleri içinde Hükü
meti murakabe etmek, her vakit için Dahilî Ni
zamname hükmü iktizası ile de tesbit* edilmiş
tir. Fakat bütün bu haller karşısında Riyaset
Divanının bilhassa sorular dışında Hükümette
vazife alan mesul vekillerin fiilleri dolayısiyle
huzurunuza getirilen Meclis tahkikatı takrirle
rini gündeme almamak suretiyle, zımnen değil
arkadaşlar, sarahaten vâki keyfî hareketleri
mesul vekilleri cesaretlendirecek bir tutumdur.
Bu itibarla bir yıldan beri devam eden şikâ
yetler, huzurunuzda Reisvekillerinin değişmesi
ne sâri olarak her defa söz alındığında; «önü
müzdeki günlerde dikkate alınacaktır, önümüz
deki günlerde gündeme alınacaktır» mütalâasiyle geçiştirilmiştir.
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Arkadaşlar; işler o raddeye gelmiştir ki, ar İ biliyor. Bu bakımdan; memlekette vatandaşın
tık mesul vekiller hakkında ithamın tazammun ' duyduğu huzursuzluk varsa - ki biz delilleriyle
eden Meclis tahkikatları içerisinde vatandaşın
bunları göstereceğiz - bu, Riyaset Divanının bu
can ve malını kasdedildiği söylenenler vardır.
işleri vaktinde gündeme almamasından ileri gel
(Soldan, «Oooo» sesleri) Bu itibarla arkadaş
mektedir. Bu huzursuzluk Riyaset Divanının
lar yalnız bizim parlâmentomuz değil, bütün
bu işleri gündeme almaması ile de sabittir. Bü
parlâmentolarda hükümetlerin murakabe or
yük Millet Meclisi, Riyaset Divanının keyfine
ganları tarafından murakabe edilmesinin za
göre çalışacak bir heyet değildir arkadaşlar.
ruri ve tabiî neticeleri olan şeyler bizde de ce
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar)
reyan etmiye başlamıştır. Riyaset Divanının
Büyük Millet Meclisi, Anayasa ve Nizamna
böyle bir tutum tarzına hakkı yoktur arkadaşlar.
me hükümlerine göre çalışmakla vazifeli ve bu
vazifenin ifasına mâni olanlar kim olursa olsun
Yüksek Meclisi cebir kullanmak suretiyle va
onlara karşı mesuliyet ve vazifesini müdrik in
zife yapmaktan alıkoymanın hukuki neticeleri
sanlar sıfatiyle dâvasını takibedecek mebuslar
ile, gündeme alınması lâzımgelen maddeleri al
dan müteşekkil bir Muhterem Heyettir. Riyaset
mamak suretiyle vazife görmekten alıkoymanın
Divanının bu tutumunu huzurunuzda ve sizin
hiçbir farkı yoktur. (Soldan, «siz Meclis misi
önünüzde konuşmakla Türk Milletinin önünde
niz?» sesleri) Bâzı arkadaşlar «Siz Meclismisişikâyet ediyor ve Riyaset Divanını vazifesini
niz?» diyorlar. Söze başlarken de ifade ettim
ihmal etmek ve bu ihmal yoliyle Türkiye Büyük
arkadaşlar, bizim şikâyetimiz (hiçbir Parti GruMillet
Meclisini vazifesinden alıkoymakla itham
pundan veya mebustan değildir, olamaz da. Buna
ediyoruz.
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Sol
hakkımız yoktur. Eğer bir siyasi intihap yap
dan, «öyle şey yok» sesleri)
mak, şu politika veya bu politikayı takibetmek
müzakere edilirse, o zaman mebusların birbirin
Muhterem arkadaşlarım, öyle şey yol? diyen
den ayrı fikir serd etmeleri mümkün ve muta
arkadaşların, bu mevzuda değil, Meclis tah
savverdir. Ama Nizamname hükümlerine riayet
kikatı takrirelri gündeme alındığı zaman ko
edilmesini istemenin bütün mebusların vazifesi
nuşmaları mümkün olabilir. Bendeniz Nizam
bulunduğu kanaatiyle, bu, Anayasanın ve Ni
nameye ademiriayet mevzuunda söz istedim.
zamnamenin hükümleri icabıdır diyoruz. Bu
Öyle şey yok diyen arkadaşlar Nizamnameye
bakımdan Riyaset Divanının bugüne kadarki tu
riayet edlidiğini. iddia edebilecekler midir?
tumu hukuki neticesi itibariyle Yüksek Meclisi, I (Soldan «edebileceğiz» sesleri.) O zaman kalk
Anayasanın mevaddı esasiyesine
dereedilmiş
sınlar bizleri binaya getirmiş olan Türk Mil
olan, Hükümetin icraatını murakabe etmek im
leti karşısında yeminle bağlı olduğumuz Anakânlarından fiilen mahrum eder duyumdadır. I yasa hükümlerine riayet edildiğini iddia et
Riyaset Divanının böyle bir tutumu devam ettir
sinler, biz de öğrenelim. (Soldan «tehdit mi
mesi gayrimeşrudur ve Riyaset Divanı Meclis I ediyorsun?» sesleri ) Katiyen arkadaşlar.- 11
tahkikatı isteğini muhtevi takrirleri gündeme
nci aydan beri bu konuda söz istedim ve bu
almak mecburiyetindedir. Bu şekildeki hareket
kürsüde konuştum. Bununla da yetinmedim,
Divanı Riyaseti, Anayasanın 103 ncü maddesini I geçen sene 31 Mayıs 1958 de Riyaset Divanıihmal ediyor değil, tadil ediyor, yürürlükten I nm gündemin tanzimindeki keyfî tutumunu
kaldırıyor demektir ki bu takdirde kendisinin I huzurunuzda münakaşa etmek için sual takriri
mesuliyeti, mesuliyet içinde oldukları ifade edi I verdim. Bu da gündeme alınmadı. Aradan
len, vekillerden farklı değildir. Bu itibarla, bu I bir hayli zaman geçtiği, 31 Mayıs tarihinden
durum devam edemez arkadaşlar.
I sonra bâzı takrirler gündeme alındığı halde,
31 Mayıs 1958 de, Riyaset Divanının keyfî
Biz Yüksek Meclisi, Türkiye'nin mukadde
I
gidişini, millet önünde münakaşa etmek istıratı kendisine teslim edilmiş, milletin yegâne ha
kiki mümessili telâkki etmekteyiz. Bu Anayasa I yen bir soru hâlâ gündeme alınmadı.
Vicdanınıza hatibediyorum; Riyaset Diva
ile de aynen ifade edilmiştir. Hal böyle iken,
nının tutumunu ve buna ait maddeyi gösterinasıl Yüksek Meclisin vazifeden alıkonması Ri
yaset Divanının hatırına geldbiliyor ve mütaad- I yorum. Riyaset Divanının mesuliyetine işaret
dit kereler 'ihtar edildiği 'halde buna devam ede- 1 ediyorum, Bizim istediğimiz meşrudur, sade-
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dir, Riyaset Divanı tahkikat önergesini günde
me almaya mecburdur. Mesul vekiller icraatı
nın hesabını versinler, bizler de mebus olarak
teker teker, ferden ferda görüşlerimizi açıklıyalım. İddialarımızı ve delillerimizi izah ede
lim, sizler de, bizler de, tahkikat önergeleri
müspet veya menfi neticelere bağlanmak sure
tiyle karara varılsın, istiyoruz.
Riyasetin bugünkü tutumu ile mesul ve
killerle beraber Anayasanın yürürlükteki hü
kümlerini ihmal ve hattâ tatil etmek suretiyle,
onların hareket tarzlarını benimsemiş olduğu
nu huzunuzda tescil ederek ayrılmak istiyoruz.
(Soldan; «Güle güle» sesleri) Meşru taleplerimiz
karşısında Riyaset mecburdur, mükelleftir bun
ları yapmaya. (Soldan; «Böyle şey yok» sesleri)
Ama bundan ötesinin vebali artık kendilerine
aidolacaktır.
REİS — Hilmi Dura. (Soldan : «Ruznameye devam» sesleri.)
HİLMÎ DURA (Kastamonu) — Çok muh
terem arkadaşlar; şüphesiz hürriyet olmadan
bir cemiyetin ileri gideceğine kaani bir iktidar
değiliz. C. H. P. muhalefeti de şayet bu kana
atte ise kendileriyle bu noktada mutabakat ha
linde bulunduğumuza inanmak lâzımdır. Ancak
bizim, d H. P. muhalefeti ile mutabakat halin
de bulunmayı gönülden temenni ettiğimiz baş
ka bir husus var: Hürriyetlerin hadden aşırı
kullanılmak istenmesi, sabah akşam mütemadi
yen sahte hürriyet dâvacılığında İsrar edilme
si... (Sağdan; gürültüler, «Ayıp», sesleri)
REÎS — Söylenen kelimelerde bir şey yok
tur efendim, usul üzerinde konuşmaya devam
ediyoruz.
HlLMt DURA (Devamla) — Ve kanaatleri
mizin ekseriyete kabul ettirilmesi için haşin ve
kaba usul ve vasıtalara müracaat olunması ha
linde memleketin düzenini ve hukuk nizamını
korumak da mümkün değildir.
RİZA TEKELİ (Adana) — Esasa gelin, ni
ye gündemi izah etmiyorsunuz? Onu izah edin.
HİLMİ DURA (Devamla) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki vazifelerine devamı,
tıalebettikleri maddenin müzakeresi şartına ta
lik eden bir muhalefet anlayışı ve tatbikatında
- artık kabul etmek lâzımdır ki - demokratik
ruhun zerresi yoktur. (Soldan; bravo, sesleri)
Ve bu tatbikat akamete ve muvaffakiyetsizliğe
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mahkûm zorlama denemelerinden öteye gecemi*
yecektir, çünkü geçmemelidir. (Sağdan; gürül
tüler, bağırışmalar, «Ne hakkında konuşuyor?»,
sesleri)
REİS — Usul üzerinde müzakere yapıyoruz.
HİLMİ DURA (Devamla) — Evet, usul.
Teşriî vazifeye devamı muayyen bir şartın ta
hakkukuna bağlamak istiyen temayülün, -ayrı
bir program etrafından toplanmış bulundukla
rına göre, birçok meseleleri ve dâvaları oldu
ğundan, her mesele ve dâvada aynı metoda ve
usule başvurulmayacağım bize kimse temin ede
mez. (Sağdan: «Sadede, gel!», sesleri) Sadede
geliyorum.
Bahusus bu temayül halk kütlelerini sabah
akşam, şehirde, köyde mütemadiyen tahrik ey
lemiş... (Sağdan; «İçtüzük, İçtüzük!», sesleri,
gürültüler)
REİS — Müsaade buyurun, konuşmaları ta
kibime imkân verin.
HlLMt DURA (Devamla) —Büyük Millet
Meclisinde toplu ve kasıtlı gösteriler tertibetmiş,
Meclis kürsüsünü cebren işgale tasaddi etmiş bir
istikametten geliyorsa, mesul iktidara terettübeden vazife çok dikkatli davranmak ve zorla
maların bu çatı altında, tesis ve tescil edeceği
kötü geleneklere, emsallere meydan ve mahal
vermemektir. (Soldan; bravo, sesleri) Şimdi,
zannedersem, bu noktada bulunuyoruz.
Şu ciheti açıkça ifade ve tesbit etmek lâzım
dır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
usullerle netice istihsal edilemez.
Arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi mu
halefeti adına bugün ve bir hafta evvelki kısa
ziyaretlerinde konuşan sözcüleri tarafından ifa
de ve talebedilen husus nedir? Diyorlar ki, Mec
lis tahkikatları süratle gündeme alınmalıdır.
Tatbikatları da bize gösteriyor ve diyorlar ki,
alınmazsa biz Meclis müzakerelerine iştirak et
meyiz. Meclis Heyeti Umumiyesine gelmeyiz,
encümenlere devam etmeyiz.
Geçen hafta konuşan muhterem hatip aynen
şöyle demişlerdi: «Bizim takibettiğimiz şey mu
hakkak tahkikat evrakının mahiyetinde değil
dir. Meclisin hakkına tecavüz edildiği için Baş
kanlığı muahaze ediyoruz. Bu mevzuu müzake
reye almamak demek Meclîsi çalıştırmamak de
mektir.» (Sağdan; «Doğru», sesleri) Bugün ko
nuşan hatip de Yüksek Meclisi, cebir kullan-
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mak suretiyle, vazife yapmaktan alıkoymaktan
bahsettiler. (Sağdan; «Anlıyamıamışsın», ses
leri)
REİS — Müsaade buyurunuz.
HlLMÎ DURA (Devamla.) — Bir defa Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, 1336 dan beri
Türk Milletinin mesele ve -dâvalarının nigehbanı olan Türkiye Büyük Millet Meclisini vazife
yapmaktan alıkoymak hiçbir makamın, 'hiçbir
şahsın ve hiçbir grupun 'kârı ve haddi olmamış
tır. Nitekim son haftaların tatbikat v e teşeb
büsleri de bütün cihanın ve Türk 'Milletinin
huzurunda, bu hakikati bir kere daha apaçık
ortaya koymuştur. Binaenaleyh, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışamaması ıgibi zihinle
rini işgal eden bir düşünceden kendilerini uzak
ta tutmaları, böyle b r meseleyi sureti katiyede
akıllarına getirmemeleri icabeder. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi daima ve her şeye rağmen
çalışacaktır ve çalışmaktadır.
Takibettikleri şey, tahkikat evrakının mahi
yetinde değilmiş. Böyle söylediler. Hakikaten
tahkikat evrakının maihiyetine fazla ehemmiyet
atfetmediklerini zaten tahmin ediyorduk. (Sağ
dan ; «Anlamamışsın» sesleri)
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Vallahi anlama
mışsın!...
HlLMÎ DURA (Devamla) — Zabıtlardan
aynen okudum. (Soldan; «Devam devam» sesle
ri) Şu halde arkadaşlarımız tahkikat evrakla
rının mahiyetim ikinci plânda bırakıyorlar. Asıl
üzerinde durdukları şey; Dahilî Nizamnamenin
tatlbikı, demokratik prensiplerin muhafazası ve
idamesi, Anayasa, kanun hükümleri, Tüzük hü
kümlerinin mer'i ve muteber kılınmasıdır. Üze
rinde durdukları prensip noktası (budur.
Şimdi ben kendilerine demokrasinin çok müîıiım bir prensibini naçizane hatırlatmak iste
rim.
Demokrasi; umumi ve kaba taslak tarifiyle
halkın kendi kendini idare etmesi demektir.
Halikın kendi kendini idaresi 'ekseriyet idaresi
demek olduğuna göre demokrasinin ana prensi
bi 'ekseriyet kararlarına boyun eğmekle tecelli
eder. (Soldan; bravo, sesleri) Ekseriyet, bugün
bu partinin, yarın bir başka partinin olabilir, fa
kat üzerinde hassasiyetle duracağımız nokta, bü
tün demokrasilerin, bütün cumhuriyetlerin men
şeini, kökünü ve ruhunu teşkil eden bu ekseri-
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yet iradesinin hükümran olması ve daima dim
dik ayakta tutulması prensibidir. Diğer pren
sipler, bu ana prensip ayakta durdukça ancak
mer'i olabilir. 1957 seçimlerinden b u yana, bir
ıgün bu memlekette bir ekseriyet mevcudolduğunu ve bu ekseriyetin kanun ve usuller daire
sinde ittihaz eylediği kararların mer'i ve mu
teber olacağını kabul etmiyen bir zihniyetin bu
kürsüden, başka bir prensibin müdafii kesilme
sinde sureti katiyede samimiyet tasavvur etmi
yoruz arkadaşlar. (Soldan, alkışlar)
REİS — Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar; Riyaset Divanını, gündemin tanzi
minde Anayasa ve İçtüzük hükümlerine riayet
kar olmaya, davet eden bir konuşmanın karşı
sında bir mebusun vaziyet alması parlâmento
tarihinde görülmüş şeylerden değildir. (ıSağdan,
alkışlar) Bir mebus farzediniz, Anayasa gereğin
ce Meclis haklarını istimal etme imkânlarından
keyfî olarak malhrum ediliyor, maddeler göste
riyor, diğer bir mebus çıkıyor, buna cevap ver
miyor. Şayanı dikkat! Ve 'o mebus buna cevap
vermediği halde Riyaset Divanı neye göre söz
aldığını sormadan esas hakkında pekâlâ konu
şabiliyor. İndî mütalâalar serd ederek âzası bu
lunduğu bir heyetin haklarını savunan bir me
busa karşı vaziyet alıyor.
REİS — Fethi Bey, esasa geçmek mevzuubabis değildir. (Sağdan, gürültüler) Efendim, ri
ca ederim, Riyaset icabeden cevabı verir. Siz de
Nizamnameyi bilirsiniz, ruzname üzerinde her
zaman lehte ve aleyhte konuşma imkânı vardır.
Bu, umumi müzakere demek değildir.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir kere
şunu belirteyim ki; tahkikat önergemizde belir
tilen ehemmiyetli bir mevzuu, can ve mal em
niyetini, jböyle mevzu dışı, gündemin tanzimiyle alâkalı görüşmede, konuşup geçişti
recek insanlardan değilim. (Soldan; «Biz seni
biliriz» sesleri) Delilleri ve vesikaları olan bir
meselenin huzurunuzda böyle konuşulmayacağını
hukukçu olan Sayın Hilmi Dura arkadaşımızın
da bilmesi gerekir. Nizamname hükümlerine göre
Meclisi çalışmaya sevketmek için gösterilen gay
retleri, Riyaset Divanı üzerinde gösterilen mü
teyakkız davranışı zorlamak suretiyle göstermek,
demokratik değil, düpedüz faşist bir zihniyetin
eseri olabilir. (Soldan gürültüler). Madde gös
tererek nizamname gereğince Meclisi çalışır hale
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getirmek lâzımdır, diyoruz. Meclis, mevzu esasata göre çalışacak bir heyettir. Meclisi, hukuki
neticeleri itibariyle, cebir kullanmak suretiyle
çalıştırmamakla, keyfi olarak gündem yapmak
suretiyle çahştırmak arasında fark yoktur, de
dim ve bunda musırrım.
Bu şeklin başka memleketlerde emsali olmuş
tur. Fakat emin olunuz arkadaşlar, mebuslardan
birinin çıkıpta Dahilî Nizamname hükümlerine
göre gündemin tanzim edilmediğinden şikâyet
eden ve bu şikâyetini maddelere istinadettiren
bir mebusa karşı konuşma yaptığı görülmemiş
tir. Bizi üzen de budur arkadaşlar. Fakat ben
eminim arkadaşlar, ^iktidarda olsun, muhalefette
olsun birçok mebus arkadaşlarım Sayın Hilmi
Dura'nm fikirlerini tasvibetmiyeceklerdir.
Şu hususu huzurunuzda bilhassa belirteyim
ki arkadaşlar, bizim gayretlerimiz Riyaset Diva
nının, Anayasa ve Dahilî Nizamname hükümle
rine göre vazife görmeye davet etmektir. Bu
vazife görüldükten sonra biz yine arkadaşlarla
karşı karşıya konuşmalara devam ederiz. O za
man Hilmi Dura da fikirlerini söyler, ben de,
başka mebuslar da. Bizim şikâyetimiz, sadece ve
sadece Riyaset Divanının tutumundadır. Grup
olarak, mebus olarak bu mevzuda başka kimse
den şikâyetimiz yoktur.
Bugün dahi, dikkat buyurulmuştur, arkada
şıma usul ve nizamları çiğniyerek Reis Beyin
ne hakkında söz aldığını sormak lüzumunu his
setmeden söz vermesi mebusu mebusa, grupu
grupa karşı getirmek istemenin bir teşebbüsün
den ibarettir. Buna katiyen meydan vermiyeceğiz. (Soldan, «ne yapabilirsiniz?» sesleri). Çün
kü Büyük Millet Meclisinin hukukunun kulla
nılması mevzuunda, gruplar bahis mevzuu de
ğildir. Mebuslar da bahis mevzuu değildir ar
kadaşlar sadece Meclis bu işte alâkalıdır. Riya
set Divanının, Hükümetin Meclisin fonksiyon
ları, vazife ve salâhiyetleri belirtilmiştir. Ne
hak ve salâhiyetle müzakere açılmadan Yüksek
Meclisin salâhiyetlerinin bertaraf edilmesi, iptal
edilmesi mevzuunda bir mebus konuşabilir, arka
daşlar? Bu bakımdan zaten demokrasi ile alâkası
olmıyan bu tutumdan Hilmi Dura arkadaşımızın
konulmalarının demokrasi ile iler tutar alâkası
yoktur. Demokrasi, ekseriyetin kanun ve nizam
namelere riayetkar olarak idare etmesi demek
tir. Sizlere telkin edilmesi istenen bir fikri cerhetmiş olmak için söyleyeyim ki, ekalliyetin ek-
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seriyet üzerinde bir tahakkümü asla mevzuubahis değildir.
Arkadaşlar, bu mesele
buraya gelip konuşulduğu zaman
görüle
cektir ki, her şey reylerinizle halledilecek
tir. Kim kime tahakküm edebilir? Böyle bir
şeyin mevzuubahsolmadığı görülecektir. Bu söz
ler gösteriyor ki, iki grupu karşıkarşıya getir
mek için sarf edilen gayretler vardır. Sözleri
miz Türkiye'de murakabenin günden güne ber
taraf edilmesi yolundaki gayretleri birlikte ön
lemeye matuftur.
Diyorlar ki, demokrasi, halkın kendi ken
dini idare etmesidir. Bu idare ekseriyetin elin
dedir. Bu, demokrasinin basit ifadesidir. Ga
yet tabiî ekseriyet idaresidir. Fakat ekalliyetin
hukukuma riayetkar bir ekseriyet idaresidir. Ya
ni mevzu hukuka, kanunlara ve nizamata göre
ekseriyet idaresidir, yoksa keyfî idare demek
değildir arkadaşlar. Demokrasi ekseriyetin key
fî idaresi değildir, Hilmi Bey!
R E Î S — Efendim, Heyeti Umumiyeye hi
tap buyurun.
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, arkadaşımız esasa girdi ve Reis Bey hiç
ağzını açmadı. Esasdaki meseleler ehemmiyet
lidir, ehemmiyetsizdir, bu başka mevzudur.
Fakat bizim telâkkimiz şudur ki, Türkiye'de can
ve mal emniyeti Anayasanın teminatı altında
dır. Bu ehemmiyetli bir meseledir. Bugün can
ve malından emin olmıyan vatandaşlar vardır.
(Soldan, «Allah Allah» sesleri)
Şimdi arkadaşlar, bir mebus olarak bugün
ben, benden evvel diğer arkadaşlar önceki ini
katlarda konuşarak Anayasanın Meclise tanıdı
ğı hakların istimalini istiyoruz. Kimin kime
tahakkümü var bunda? Aleyhte konuşanlar Ri
yaset Divanının tutumunun meşru ve nizami
olduğunu gösterecek bir madde bulsalar yine
bir şey demiyeceğim. Riyaset Divanı bulamıyor
ve bunu her mevzuubahsettiğimizde, «Bu me
sele nazarı dikkate alınmıştır, tezekkür edile
cektir, gündeme alınacaktır» diye o inikadı ya
tıştırmak yolunu ihtiyar ediyor. Halbuki Hil
mi Dura arkadaşımız çıkıyor, biz sırf bu nok
tadan tenkidimizi yaparken, Riyaset Divanı
nın bu tutumunun mesuliyet mevkiinde olanla
rın cüretini artırdığını söylediğimiz halde, di
yor ki, «Siz zorluyorsunuz, demokrasi bu de
ğildir.» Arkadaşlar, böyle giderse bunun sonu
gelmez.
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Biz gayet serin kanlılıkla ve elle tutulur me
seleler halinde işi huzurunuza getiriyoruz. Ri
yaset Divanının tutumunu tenkidediyoruz. Bu
nun karşısında Riyaset cevap veremiyor. Ama
bir noktada ısrar ediyor, tktidar grupunu grup
la alâkadar olmıyan bu mevzuda muhalefet grupuyla karşıkarşıya getirmek istiyor. Hayırarkadaşlar, bunda Riyaset Divanı ve onun gibi
düşünenler muvaffak olamıyaeaklardır. Çünkü
arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin vazifeleri
gruplara göre kanunların tatbikatında ayrılmış
değildir. Büyük Millet Meclisinin vazifesi grup
lara göre şu veya bu politika tercihine göre
ayrılır, Nizamnameyi tatbikte ayrılmış değildir.

bir usuli meselede konuşurken Hükümetin mü
dahaleye hakkı yoktur.
REÎS — Müdahale mevzuuhahis değildir.
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Müdahale
mevzuubahis değildir, diyor Reis Bey. Vekil
Beyin müdahalesini ben kulağımla işittim, bu
meseleyi geçelim.
Muhterem arkadaşlarım, geçen zamandan
beri Nizamnamenin gündemin tatbikine dair
hükümlerini Riyaset Divanı mükerreren (Sol
dan, «Kaçıncı defa söylüyorsun?» sesleri) çiğne
di. Bunlardan şikâyet ediyoruz, arkadaşlar.
Bunları milletin huzurunda her zaman müzake
re etmiye amadeyiz arkadaşlar.

BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Bunla
ra ne lüzum var?

REÎS — Nusret Kirişcioğlu.
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Çok
muhterem arkadaşlarım, mebusun Riyaset hak
kında serd edilen bir iddiayı cevaplandırmıyacağı hakkında Fethi Çelikbaş arkadaşımızın or
taya attığı fikir şayanı kabul olmadığı cihetle
bendeniz de söz aldım. Fethi Çelikbaş arkada
şımız Riyasetin Nizamnameye riayetsizliğinden
bahsediyor. Bugün bu hale gelmiş olan hâdise
lerin ilk başladığı Pazartesi gününe dikkatinizi
celbetmek isterim. O gün bir tahkikat talebedildi, bir takrir eklemek suretiyle muhterem
arkadaşlarımızın hu tahkikat talebinin derhal
o gün görüşülmesinde ısrar etmek suretiyle ne
derece gürültü yaptıklarını biliyorsunuz. Ni
zamname tahkikat taleplerinin Hükümete teb
liğ edilmesi, onun hazırlanmasını mütaakıp mü
zakeresini âmirdir. Nizamnamenin bu hükmünü
ihlâl ile bugünkü durumu bizzat Halk Partisi
Grupu ihdas etmiştir. (Soldan, bravo sesleri)
(Sağdan, gürültüler)

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sözünüz
varsa buraya gelir konuşursunuz Bahadır Bey!
Şimdi hulâsa edeceğim.
Arkadaşlar, biz açıkça ifade ettiğimiz veçhi
le Gruptan, mebuslardan şikâyetçi değiliz. (Sol
dan, «Bunu niye söylersin?» sesleri) Anlıyasımz diye söylüyorum. Bizim şikâyetimiz Anaya
sadan maddeler göstermek suretiyle, Nizamnaımeden maddeler göstermek suretiyle Nizamna
meye riayet zımnında Riyasetin tutumundan
şikâyettir. Bu derece aşikâr, vazıh mevzuda
dolambaçlı yollardan giderek siyasi bir müca
dele varmışcasma grupların birbirine düşürül
mesi taktiği iflâs edecektir, sizlerin vicdanla
rında iflâs edecektir, buna eminiz arkadaşlar...
SOLDAN BİR MEBUS — Sadede gel.
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sadette
konuşuyorum.
Şimdi arkadaşlar, Vekil beylerin bu mevzuu
sadet dışında telâkki etmeleri elbette kendi
menfaatleri ieabmdandır, bu gayet tabiîdir.
Vekiller murakabeden kaçınırlar ama icra mev
kiinde bulunmak, efal ve harekâtının her nok
tasında umumi efkâra izahat verebilmektir,
murakabeden kaçmamaktır. Bu mevzuda da
Vekil Bey müdahale etmişken bir vuzuha vara
lım :
Riyaset Divanını Nizamnameye riayetkar
olmaya davet ediyoruz. Hükümeti ve îera Ve
killeri Heyetini tahkikat önergeleri vererek
Mecliste murakabe etmek ancak Meclisin yetgisi dahilindedir. Onlar gelecekler, meseleyi
Mecliste konuşurken karşılıklı konuşacağız ama

REÎS — Müsaade buyurun efendim.
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — İşi
nize gelmez! (Sağdan, gürültüler)
Demek oluyor ki, Pazartesi günü bu hâdise
nin başlangıcında Halk Partisi Grupu tamamen
Nizamnameyi ihlâl etmiş olarak haksızdır. O
gün çıkarken, içlerinden bâzı arkadaşlarımız;
biz gidiyoruz, ama Çarşamba günü görüşürüz,
şeklinde tehditler savurmak suretiyle salonu
hep birlikte terk ettiler. (Sağdan, gürültüler)
Hakikaten Çarşamba günü geldi ve tahkikat
taleplerinin ruznameye alınmadığını gören Halk
Partili arkadaşlarımız bu Meclisin çalışmasına
imkân bırakmadılar.
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FARUK AYANOÖLU (Tokad) - Reis m
vermek mecburiyetinde değil miydi?
NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Devamla) — Ni
zamnameye ademiriayeti, nizamname yoüyle
takibini arzu eden arkadaşlarımızın, burada bu
lunan bütün mebusların müzakereye iştirak hak
kını ihlâl etmemek suretiyle hareket etmeleri el
bette lâzımdı. Demek oluyor ki, bidayette Nizam
nameye ademiriayet C. II. P. li arkadaşlarımız
tarafından vukubulmuştur.
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Reis tara
fından vukubulmuştur.
REÎS — Müdahaleye lüzum yoktur, Bey
efendi.
FARUK AYANOÖLU (Tokad) — Tahrik
ediyor.
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bu
noktayı işaret ettikten sonra bir ciheti daha
kaydetmek istiyorum, muhterem arkadaşları MI.
Riyaset Divanı tahkikat taleplerini günde
me almamış. Acaba iktidar grupunu teşkil eden
420 mebus, Halk Parti Grupiyle aynı fikirde ol
saydı, Riyaset Makamının bu tahkikat taleple
rini gündeme almaması mecbuubasolabilir miy
di? (Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar, gülüşmeler)
Demek oluyor ki, mesele yalnız Halk Partisi
Grupu ile Riyaset arasında değildir. Büyük Mil
let Meclisi dendiği zaman muhalifi ile, muvafıkı
ile bütün mebusların teşkil ettiği bir kül akla
gelir. Bütün iktidar grupunu bir tarafa bıraka
rak Meclisi yalnız şahıslarında ve gruplarında
tecelli etmiş görmeleri asla doğru değildir.
Arkadaşımız Çelikbaş buradan inerken bu
yurdular k i ; «Tahkikat taleplerini gündeme iAmamak suretiyle bunların müzakeresine mâni ol
ma taktiği ergeç iflâs edecektir.»
Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette ifiâs
etmesi icabeden ve şu Mecliste ve memlekette
bir daha tekerrür etmemesi icabeden başka hâ
diseler de vardır. Bu hâdise Pazartesi, Çarşam
ba günleri muhterem Halk Partili arkadaşları
mızın ihtiyar ettikleri taktiktir, tşte bu taktik
iflâs etmeye mahkûmdur! Siz eğer bizim tahki
kat talebimizi nazarı itibara almazsanız biz Mec
lisi tanımayız, Meclise iştirak etmeyiz, vazife
mizi yapmayız diye ayak direrseniz, ruznameye
bir maddeyi aldırmak için bu şekilde toptan
obstrüksiyon hareketlerine kalkışırsanız, bu obstrüksiyon hareketleri de bu memlekette iflâs
etmeye mahkûmdur ve edecektir.

ve günlerce, vazife karşı
lığı alman nimetlere rağmen vazife yapmamak
ve vazifeyi sadece bir ruzname tanzimi karşı
sında obstrüksiyon olarak mütalâa etmek bir
partiye yakışmaz. Evvelâ Meclis olarak böylece
toplanmak suretiyle çalışmayı öğrenelim, ruz
name ne olursa olsun vazifeye iştirak etmeyi
öğrenelim, ondan sonra bütün meseleler konu
şulur ve hepsinde de haksız çıkarsınız. (Soldan,
alkışlar)
REİS — Efendim, usulü müzakereyi bütün
arkadaşlarımız bilirler. Dahilî Nizamnamenin 89
neu maddesine göre usul hakkında lehte ve
aleyhte, zamaYda mukayyedolmak üzere, ancak
iki mebus arkadaşın konuşması mümkündür. Bu
da tekevvün etmiştir.
Yalnız, Avni Doğan Bey, siz sırada olmakla
beraber, geçen celsede konuşmalarınız yanlış mı
ifade edildi, bu nokta üzerinde mi söz istiyorsu
nuz ?
AVNİ DOĞAN (Ankara) — Evet, Reis Bey.
REİS — Buyurun.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Biz de
söz istedik.
RElS — İsminiz yazılı, yalnız lehte ve aleyh
te ikişer arkadaş konuşmuştur.
Avni Bey, konuşmanızın bu noktaya inhisar
etmesini rica ederim.
AVNİ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Hilmi Dura arkadaşımız, bugün gün
dem hakkında konuşan Fethi Çelikbaş'a cevap
verirken 2 celse evvelki benim beyanlarıma da
işaret ve atıfta bulundular. Ben o beyanlarım
da, bizim ön safta ehemmiyet verdiğimiz ev
rakı tahkikıyelerin mahiyeti ve esasları değil
dir. Daha ziyade B. M. Meclisinin asli vazife
sini ifaya mâni olan keyfî durumu önlemektir,
dedim. Gayet tabiîdir ki, B. M. Meclisi normal
olarak vazifei esasiyesini yapabilirse tahkikat
evrakı gündeme alınır ve ondan; sonra bu tah
kikat taleplerinin mahiyeti ehemmiyeti ve hu
susiyetleri üzerinde konuşmak imkânı hâsıl
olur. Dikkat ediyorum, ekseriyet grupuna men
sup arkadaşlarım hususi bir anlayışın tesiri al
tında bulunuyor...
ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Başkan
tavzih etsin.
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Benden evvel
konuşanlara müsaade ettiğiniz kadar bana da
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müsaade edin. Zatıâliniz Riyaset namına mı ko
nuşuyorsunuz ?
ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Hayır, Ri
yaseti ikaz ediyorum. (Sağdan, gülüşmeler)
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar,
ekseriyetin hükmü, tasarrufları,
demokrasi
esasına göre Teşkilâtı Esasiye Kanunu had
leri içinde ve muayyen bir prensibe tâbi kal
mak şartiyle kayıtlıdır. Bunun dışında ekseri
yet her şeyi yaptıramaz, keyfî hareket edemez,
ekalliyet de onu zorlıyamaz.
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) —
Siz zorluyorsunuz.
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Bizim sizden
dâvamız yok. Teşkilâtı Esasiye Kanununun mu
hafazası, ahkâmımım tatbiki safhasında, üze
rindeyiz ve bu bahiste dâvamız müşterektir.
Niçin ayrılıyorsunuz, bizden? (Soldan; «Bizi
zorluyorsunuz» sesleri)
REİS •— Müsaade buyurun, efendim.
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bu vesile ile
şunu arz edeyim arkadaşlar. Türkiye Büyük
Millet Meclisi milletin yegâne mümessilidir.
Teşkilâtı Esasiye Kanunu dairesinde millet na
mına her türlü salâhiyet ve haklarını kullanır
ken, bu haklar üzerinde keyfî tasarruf yapıl
maması icabeder. Riyasetin devamlı olarak bu
şekildeki ihlâl ve müdahalesini önlemekten da
ha mühim hiçbir müzakere mevcudolamaz. Bu
mesele Anayasa tatbikatiyle, doğrudan doğruya
millî hâkimiyetle -alâkalıdır. Bu halledilmedik
ten sonra geldinizdi, gelmedinizdi gibi itaplar
bizi asla müteessir etmez. (Sağdan; alkışlar),
(Bravo, sesleri)
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HAYRI OOPUROĞLU (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. Dahilî Nizamnameye ademiriayetten
söz istiyorum.
REİS — Dahilî Nizamnameye tamamen uy
gun olarak lehte ve aleyhte konuşmalarla du
rum tekemmül etmiştir. Esas ruznameye devam
ediyoruz. Ancak, bu arada arz edeyim k i ; Ana
yasa, Dahilî Nizamname hükümleriyle söze başlıyan arkadaşlarımın, beyan ettikleri meselele
rin gündeme arzu ettikleri anda gelmemiş ol
masını vesile edinerek, âdeta gündemde bulu
nan maddeler Anayasa ve Nizamname ahkâmı
dışında imiş gibi bir mülâhazaya saplandıkla
rını ifade etmeye mecburum. Riyaset Makamı
olarak, gündemde bulunan birçok meseleler ol
duğu gibi gündeme alınacak birçok sayısız me
selelerin de mevcudolduğunu beyan etmiştim.
Riyaset bunları gündeme alırken keyfiyle ha
reket etmediği gibi bâzı arkadaşlarımızın key
fiyle de ruznameye almak mecburiyetinde de
ğildir. Dahilî Nizamname gereğince bütün me
seleler gündeme alınır. (Sağdan, gürültüler)
Ruznameye devanı ediyoruz, usul üzerinde
müzakere bitmiştir. (Sağdan, gürültüler)
Zorlamadan, cebirden bahseden arkadaşla
rın Riyaseti zorlamaktansa nefislerini zorlama
larını rica ediyorum.
(Halk Partisi mebusları salonu terk ettiler.)
(Soldan; gürültüler)
REİS — Hiçbir arkadaşın bir arkadaşı sa
londa oturması için ikaz etmesine ve salondan
çıkmaması için ihtarda bulunmasına mahal yok
tur.
Ruznameve devam ediyoruz.

RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI
Bir tezkere var, okutuyorum.
1. — 'Vâki davet üzerine İtalya'yı- ziyaret
edecek olan Reisicumhur Celâl Bayar'tn av
detlerine kadar Reisicumhurluğa
Büyük Mület
Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın vekâlet edece
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/424)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
İtalya Reisicumhuru Ekselans Giovanni
Gronchi tarafından vâki davet üzerine ve ken
dilerinin memleketimize yapmış oldukları zi
yareti iade maksadiyle 8 Haziran 1959 Pazar

tesi günü istanbul'dan Roma'ya hareketim mu
karrerdir.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 ncü mad
desi mucibince avdetime kadar Reisicumhurluğa Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik
Koraltan'ın vekâlet edeceğini saygılarında arz
ederim.
Reisicumhur
C. Bayar
REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir.
2. — Ağrı Mebusu Celâl Yardımcı'mn
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rif Vekâletinden istifası üzerine Maarif Vekâ
letine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nm
vekâleten
tâyin edildiğine
dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/425)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Maarif Vekilliğinden istifa eden Celâl Yar
dımcı'nm istifası kabul edilmiş ve Maarif Ve
kâletine, Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin vekâle
ten tâyininin, Başvekilin teklifi üzerine, muva
fık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim.
Reisicumhur
C. Bayar
REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim.
3. — Ordu Mebusu Zeki Kumrulu ve iki
arkadaşının,
Gümrük Kanununun 6290 sayılı
Kanunla eklenen Gümrük giriş tarife
cetveli
nin 92.11 sayılı pozisyonlunun
değiştiHlmesi
hakkındaki
kanun teklifinin
geriveritmesine
dair tahriri (2/270, 4/135)
«
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
6290 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun
92.11. sayılı pozisyonunun değiştirilmesi hakkın
da olup, halen Gümrük ve Tekel Komisyonun
da bulunan teklifimizi geri aldığımızı saygıla
rımızla arz ederiz.
8 Haziran 1959
Ordu
Urfa
Tokad
Zeki Kumrulu Atalay Akan
Şahap Kitapçı
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
4. — Yozgad Mebusu Mahmut
Ataman'm,
Subaylar ve askerî memurların mam§atına dmr
1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı
Kanunun
2 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun
teklifinin
geriveritmesine dair takriri (2/86,
4/136)
Yüksek Reisliğe
15 . I . 19558 tarih ve 2/86* esas numaralı
Subaylar ve askerî memurların maaşatma dair
1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifimi geri alıyorum.
Gerekli muamelenin yapılmasına emir ve
müsaadelerinizi rica ederim.
Yozgad
Mahmut Ataman
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
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5. — Konya Mebusu Ahmet
KoyuncıCnun,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek
yapılmasına dair kanun teklifi
evvelce kurul
muş bulunan Muvakkat
Encümene havalesine
dair takriri (2/339, 4/137)
Yüksek Reisliğe
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına
ek yapılmasına dair kanun teklifimin Maarif
ve Bütçe encümenlerinden âza alınmak sure
tiyle evvelce kurulmuş bulunan Muvakkat En
cümene havale edilmesini arz ve teklif ederim.
Konya
Ahmet Koyuncu
REÎS — Evvelce kurulan Muvakkat Encü
mene bu teklifin de gönderilmesini isteyen tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve teklif encümene
havale olunmuştur.
6. —• Aydın Mebusu Necati Çelim'in, Zey
tinliklerin
ıslah ve yabanilerinin
aşîl{a\ttırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanuna ek kanun
teklifinin
ruznameye
alınarak müzakere edil
mesine dair takriri (2/253, 4/138)
Yüksek Riyasete
Zeytinliklerin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanuna ek
kanun teklifim 27 . I . 1959 tarihinde Bütçe
Encümenine havale edildiği ve aradan 4-4,5 ay
geçtiği halde encümence intacedilmediğinden
Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesi gereğince
ruznameye alınmasını arz ve "teklif ederim.
Aydın
Necati Celim
NECATİ ÇELÎM (Aydın) — îzah edece
ğim.
R E Î S — Encümen konuşsun, sonra izah
edersiniz.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; bırıdan
evvelki takrir hakkında da söz almak istedim.
fakat Reis Bey müşahade buyuramadıkları için
arz edemedim.
Efendim; Bütçe Encümeninin tetkikatma
tâbi tutulması lâzımgelen hususatm Bütçe En
cümeninin tasarrufundan çıkarılarak doğıudan
doğruya Heyeti Umumiyeye veya muvakkat en
cümenlere sevkı hususunda bir nevi temayül
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gözükmektedir. Bunların mahzurlarını tekrar
izaha, arza ihtiyaç yok. Bütçe Encümeni, büt
çenin tümü ile ilgilidir. Devletin malî ve ik
tisadi politikasını ilgilendiren bu hususları bu
zaviyeden görüşmesi mecburidir. Bunların re'sen gündeme alınması yanlıştır ve bu, Bütçe En
cümeninin vazaifini ifa edememesi mânasını
tazammun eder. Bu itibarla Muvakkat Encü
mene havale edilmemesini rica ediyorum. Büt
çe Encümeni muntazaman toplanmak suretiyle
devamlı olarak vazife ifa etmektedir. Pek tabiî
dir ki, gelen işlerim hemen Bütçe Encümenin
den çıkmasına imkân ve ihtimal bulunamaz. Bâ
zı teehhürler vâki olmaktadır. Fakat işlerin
kesreti sebebiyle zaruridir. Keyfiyeti takdirini
ze arz ederim.
REÎS — Buyuran Necati Celim.
NECATÎ ÇELÎM (Aydın) — Çok muhterem
arkadaşlar; muhterem Behzat Bilgin arkadaşı
mızın beyanından sonra söz almak mecburiye
tinde kaldım.
1944 te 3573 sayılı Kanunun ikinci maddesi
hükümlerine Türkiye'de zeytinciliğin ihyası hu
lusunda harekete geçilmiş ve birçok arazi par
sellenmek suretiyle bu kanun hükümlerine gö
re Hükümet tarafından vatandaşlara tevzi edil
miş ve ayrıca bu tevzi edilen arazi üzerinde ia
şeleri yapılmış, imar ve ihyaya geçilmiş, büyük
gayretler sarf edilmiş. Ancak 5602 sayılı Ka
nunun tatbik edildiği yerlerde, hattâ bu şekil
deki arazide tapuları kesilen vatandaşların
elinden tapuları alınmak suretiyle mahkeme
lere müracaatler olmuş. Bâzı vatandaşlar imar
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ve ihya ederek on beş - on altı seneden beri ve
rim sağlamakta olduğu emlâki elinden alınmak
ve başkalarına iskân yoliyle dağıtılmak ve
(bilhassa halen benim seçim bölgemde en az,
10 bin vatandaş Hazineyle, Devletle tehalüf ha
lindedir) mahkemelerde sürünmek gibi bir du
rum hâsıl olmuştur. Bunun sebebini tetkik et
tim, kanundaki boşluktan dolayı olduğunu gör
düm, bu sebeple bir kanun teklifinde bulunçtum.
Ziraat Encümeni tetkik etti, 27.1.1959 tari
hinde Bütçe Encümenine intikal etti. Arz et
mek isterim, bu kanun teklifimin parayla ilgili
bir hükmü yoktur.
İkincisi parselasyona tâbi tutulmuş olan ara
zinin miktarı 5, 6, 7 yahut 8 dönüm, âzami 10
dönümden ibarettir. Böyle bir durum karşısın
da kanunun zincirinin noksan olması dolayı siyle
vatandaşın ıstırabının giderilmesini istedim.
Yakında Meclis tatile girecektir. Halen mahke
melerde bulunan vatandaşların zarar görme
mesi için bu kanunun süratle müzakere edilmesi
nin sağlanması için Yüksek Heyetin iltifat gös
termesini istirham ediyorum. Bu takrir kabul
edildiği takdirde bir ikinci takririm daha var,
onun da müzakeresini istirham edeceğim.
REÎS — Efendim, Aydın Mebusu Necati
Çelim'in, Zeytinliklerin ıslah ve yabanilerinin
aşılanması hakkındaki 3563 sayılı Kanuna ek
kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair
takririni reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir nazara alınmıştır
Ruznameye alınması için lâzımgelen muamele
yapılacaktır,

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/309)
REİS — Türkiye Elektrik Kurumu kanun
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatasının
geçen inikatta maddelerine geçilmiş, on beşinci
madde üzerinde müzakereye devam edilmekte
idi.
Buyurun Baha Akşit Beyefendi.
BAHA AKŞİT (Denizli) — Oofc muhterem
arkadaşlarım, Türkiye Enerji Kurumu Kanunu
nun on ibeşinci maddesine 'gelmiş bulunmakta
yız. 'Bu ion ibeşinci madde (kanunun yükünü 'teş
kil eder mahiyette Ibir maddedir. On 'beşinci

madde birçok (belediyelerimizin müşkil duruma
düşmesini icabettireeek bir madde olarak telâk
ki edilmekte ve bundan dolayı da hepimizin te
reddüdünü .mucibolm aktadır. Kanunun 15 nci
maddesi bu haliyle 'kabul edilmiş olduğu takdir
de (belediyelerimizin bilhassa âmme hizmetleri
görmesi bakımından 'bir hayli müşküllerle karşıkarşıya gelmiş olcağma şüphe yoktur. Zaten
belediyelerimizin birçokları otobüs, tünel, su ve
elektrik işlerini topyekûn bir işletme olarak
idare etmekte (bulundukları için bunların çeşitli
âmme hizmeti olarak ifasında lbir(birleriyle
mezcederek Ibu vazifeyi yerine getirebilmekte
dirler. Bu hal 'gösteriyor ki, bu kanunun bilhas-
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sa 15 nci maddesi tamamen kemale eranis <ve (bu
günkü belediyelerimizi tam mânasiyle tatmin
eder mahiyette değildir.
İkinci bir ciheti de; enerji sarfiyatı muay
yen 'bir seviyeden üste kalan belediyelerin elek
trik işlerini 'bu 'kuruma devretmesini istihdaf
etmektedir (ki, bu hal vazifenin kurum tarafın
dan ifa edilmesini imkânsız hale getirmektedir.
Bu iki noktanın yeniden ele alınarak göz
den geçirilmesi şarttır. Muhterem enoümenden
ricam, Ibu kanunun bu maddesini geri istesin.
Bir takrir veriyorum, hu takririm iltifatınıza
mazhar olursa hu kanunun 15 nci /maddesi 'en
cümene iade edilsin, yeniden tetkik edilsin. Bu
rada iki celseden beri devam eden müzakerele
rin, havasına, Yüksek Heyetinizin temayüllerine
uygun bir madde olaraik Yüksek Huzurunuza
getirilsin, müzakerelere devam edelim. Aksi
takdirde 'birçok (belediyelerimizin işleri aksa
mak gibi bir hal ile karşılkarşıya kalacağız.
Maddenin encümence ıgeri alınmasını, -alınmadı
ğı takdirde önergemin Yüksek Heyetinizce na
zarı itibara alınarak maddenin encümene iadesi
ni istirham ediyorum.
REİS — Encümen.
MUVAKKAT EN. M. M. CEMAL TÜZÜN
(Kocaeli) — Efendim, tadil teklifleriyle 'birlik
te 15 nci maddenin encümenimizde tekrar gö
rüşülmesi İçin geriverilmesini rica ediyoruz.
REİS — Nizamname, tadil teklifleriyle bera
ber maddeyi encümen istediği takdirde bunların
encümene verilmesini âmirdir. Bu itibarla mad
deyi tadilnamelerle birlikte encümene veriyoruz.
Mütaakıp maddelerin bu madde ile ilgili ol
ması ihtimaline Ibinaen diğer maddelerin de mü
zakeresini talik ediyorum.
2. — Ordu Mebusu Ferda Gül ey'in, Arzuhal
Encümeninin 6 . II. 1959 tarihli haftalık karar
cetvelindeki 1245 sayılı Kararın Umumi Heyette
yörüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası (4/96) (1)
REİS — Mazbatayı okuyoruz.
(Mazbata okundu.)
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen?..
Yok. 'Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 3.XII.1958 tarihli ve
(1) 294 S. Sayılı mazbata zaptın

sonundadır.
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1245 sayılı Kararın yalnız müstedi
kaldırılması kabul edilmiştir.

hakkında

3. — Oazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in,
Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 1959 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 989 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine
dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/90) (1)
REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim.
(Mazbata okundu.)
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var
mı! Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul
edilmiştir ve 989 numaralı Karar kaldırılmış
tır efendim.
4. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve
2 arkadaşının, Muhafazasına lüzum
kalmıyan
evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni maz
batası (2/281) (2)
REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim.
(Mazbata okundu.)
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul
edilmiştir ve kanun teklifi reddedilmiştir,
5. —Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik
okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Münakalât ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/113) (3)
REİS — İkinci
okuyoruz :

müzakeresidir.

Maddeleri

Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik meslek
okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline dair Kanun
MADDE 1. — Yüksek Denizcilik Okulu ve
(1) 296 Sıra sayılı mazbata zaptm sonun
dadır.
'(2) 297 Sıra sayılı mazbata zaptın sonun
dadır.
(3) Birinci müzakeresi 74 ncü înikat zaptındadır.
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denizcilik meslek okul ve kursları hakkındaki
4915 sayılı Kanunun 3 neü maddesi aşağıdaki
şekilde tadil edilmiştir:
Madde 3. — Yüksek Denizcilik Okulu yatı
lı ve parasızdır. Bu okula yatısız veya ücreti
alınmak suretiyle, paralı yatılı öğrenci de ka
bul edilebilir.
Parasız yatılı öğrencilerden istekleri ile
okuldan ayrılanlarla inzibati sebeple okuldan
çıkarılanlara, kendileri için yapılan tahsil gi
derleri, faizi ile birlikte ödetilir.
Yüksek Denizcilik Okulunda parasız yatılı
olarak okuyup diploma alanlar hakkında 788
sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla değiştiri
len 64 ncü maddesi tatbik edilir. Bunlar, mec
buri hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını,
Münakalât Vekâletinin izniyle hususi şahıslara
ait Türk Ticaret gemilerinde geçirebilirler.
REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde
meriyete girer.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir.
6'. — Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin
değiştirilmesine
dair 4862 saydı
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde tadilât
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat
ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/137)
(1)
R E Î S — Takrir var, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Bugünkü ruznamenin, birinci müzakeresi
yapılacak maddeleri arasında ikinci sırada yeralan, Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti teş(1) 295 S, Sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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kilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde tadilât ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasının takdimen
ve müstacel en görüşülmesini arz 've teklif ede
rim.
Sıhhat ve îçtimai Muavenet
Vekili
Dr. Lûtfi Kırdar
R E Î S — Takdimen görüşülmesi hakkındaki
takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Takrirde müstaceliyetle müzakeresi talebi de
vardır. Re.yinize arz ediyorum. Müstaceliyetle
müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kodro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerle 7067 sa
yıh Kanuna bağlı cetvelde tadilât yapılması
hakkında Kanun
MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1)
ve (2) sayılı cetvellere, ilişik (1), (2) ve (3) sayılı
cetvellerde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZBATA MUHARRÎRÎ BEHZAT BÎGÎN (İzmir) — Efendim,
bu maddeye ilişik iki sayılı cetvelde gösterilen
ve barem derecelerine tekabül eden maaş asıl
ları kalkacak ve yerine o derecelerin karşılığı
olan tutarları konacak.
REÎS — Söz istiyen var mı? Yoktur. Mad
deyi encümenin yaptığı tashihle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı kanunla 7067 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvellerden ilişik (4) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır.
R E Î S — Söz istiyen var mı? Yoktur. Mad-.
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler,..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren aner'idir.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri
memurdur.
REİS'— Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
7. — Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı
Kanunla muaddel 56 net maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/341) (1)
REİS — Ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddelerinin 6 ncı sırasında bulunan
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla
muaddel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının takdimen ve müstaceli
yetle görüşülmesi Adliye Encümeni mazbatasında
teklif edilmektedir.
Takdimen görüşülmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen"? Yok.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Müstaceliyet teklifini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul-edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeyi okuyoruz.
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla
„ muaddel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkında Kanun
MADDE 1. — 1632 numaralı Askerî Ceza
Kanununun 39.14 numaralı Kanunla muaddel
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Millî Müdafaaya hiyanet;
Madde 56. — (1) Bu maddede gösterilen fiil
leri işliyenler ve bunlara teşebbüs edenler (Mil
lî Müdafaaya hiyanet) cürmünden dolayı aşağı
da yazılı cezalarla cezalandırılırlar :
A) Türk Ceza Kanununun 133 ncü nıadde(1) 302 8. Sayılı matbua zaptın sonundadtr.
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sinde ve 136 ncı maddesinin siyasi-ve askerî ca
susluğa dair 3 ncü fıkrasında yazılı cürümleri
işliyenlere Türk Ceza Kanununa göre ceza veri
lir. Bu cürümleri.seferberlikte veyahut Türkiye
Cumhuriyetini tehdideden yakın bir harb tehli
kesi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde za
manlarda işliyenler veya işlemeye teşebbüs eden
ler, 136 ncı maddenin son fıkrasında suçlunun
taksirine müstenidolarak yazılı olan haller haricolmak üzere, ölüm cezasiyle cezalandırılır.
B) Doğru olması halinde askerî veya siya
si bir sır teşkil edecek olan evrak ve vesaiki ve
sair maddeleri Millî Müdafaaya hiyanet maksadiyle sahte olarak vücuda getiren veya bu su
retle vücuda getirilmiş olduğunu bildiği halde
bunları aynı maksatla bir başkasına bildiren ve
ya tevdi edenler hakkında on beş seneden aşağı
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri
yetini tehdideden yakın bir harb tehlikesi mev
cudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise failleri ölüm cezası ile cezalandırılır
lar.'
C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı cürüm
lerden birini veya bâzılarını işlemek üzere iki
veya daha ziyade kimseler aralarında ittifak
ederlerse bunlardan her biri se^iz seneden on beş
seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyeti
ni tehdideden yakın bir harb tehlikesi mevcudol
duğunu gösteren fevkalâde zamanlarda işlenmiş
ise failleri müebbet ağır hapis cezası ile cezalan
dırılırlar.
D) (A) ve (B) bentlerinde yazılı hiyanet
cürümlerini işlemeyi bir kimseden talep veya bu
cürümleri işlemek için hizmetini arz veyahut
böyle bir talebi veya arzı kabul edenler hakkın
da da bu benetlerde yazılı cezalar aynen verilir.
Eğer böyle bir talep veya arz veya kabul yazılı
şekilde vukubulmuşsa, bu yazının fail tarafından
mücerret gönderilmiş olmasiyle cürüm tamam
olur.
E) (A) ve (B) bentlerinde yazılı cürümler
den birini veya bâzılarını işlemek üzere bir te
şekkül kuranlar, tanzim ve sevk ve idare eden
ler üç seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis
veya böyle bir teşekküle yalnız iştirak edenler
bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasiyle
cezalandırılırlar.
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Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri- I
yetini tehdideden yakm bir harb tehlikesi mevcııdolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise teşekkülü kuranlar, tanzim ve sevk
ve idare edenler ölüm ve böyle bir teşekküle iş
tirak edenler müebbet veya on beş seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar.
F) Ç, D, E bentlerinde yazılı hallerde her
hangi bir suretle olursa olsun cürmün işlenme
sine mâni olan suç ortağı cezadan kurtulur.
G) Türk Ceza Kanununun 127 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasında yazılı olan, millî menfa
atler aleyhine yabancıdan menfaat veya vait ka- j
bul eden vatandaşla bu maksatla para veren ve
ya menfaat temin veya vadeden yabancılar bu
fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri
yetini tehdideden yakm bir harb tehlikesi meveudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise, failleri ölüm cezasiyle cezalandırılır.
Eğer para veya menfaat, yazılı bir beyan
ile talep veya kabul ve taahhüdedilmiş ise, fail
tarafından bu beyanın mücerret gönderilmiş ol
ması ile fiil tamam olur.
Bu bentte yazılı cürümler ancak Millî Mü
dafaa Vekilinin talebi üzerine takibolunur. Ta
lebin geri alınması caizdir.
(2) Az vahîm hallerde bu maddede yazılı
ölüm cezaları yerine müebbet ağır hapis veya
on beş seneden aşağı olmamak üzere muvakkat
ağır hapis cezası verilir.
REİS — Madde hakkında buyurun Nuri
özsan.
NUEI ÖZSAN (Muğla) — Efendim, cezayı
ağırlaştırıcı sebebolarak fevkalâde ahvalden
bahsedilmektedir. Bugünkü tatbikatta fevkal
âde ahval halledilmemiş durumda olmayıp bir
ihtilâf mevcuttur. Bu fevkalâde ahval iyin eski
kanunda mevcut, Millî Korunma Kanunu za
manına münhasırdır diyenler var, değildir di
yenler var. Bu fevkalâde ahvalden kasıt nedir?
İkincisi, (Millî [Müdafaa Vekâletinin iznine
bağlı) hükmü eskiden bütün maddelere şâmil
idi. Bu sefer yalnız (G) fıkrasına inhisar etti
rilmiştir. Diğer fıkralarda «G» fıkrasından da
ha ağır hükümler bulunmasına rağmen yalnız
«G» fıkrasına inhinar ettirilmesi sebebi nedir?
Adliye Vekili tarafından bu hususların cevap
landırılmasını rica ediyorum.
I
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REÎS — Buyurun, Burhanettin Onat.
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Efen
dim, Nuri Özsan Bey arkadaşımızın dermeyaıı
buyurdukları noktai nazara bendeniz iştirak
edemiyorum. Filhakika fevkalâde halin tarifi
ve tahdidi filhal mümkün değildir. Ama benim
bildiğime göre bunu Heyeti Vekile takdir eder
ve takdir ettiği anda fevkalâde hali ilân eder.
Bu, dünyanın her tarafında böyledir zannede
rim. Heyeti Vekilenin fevkalâde hal ilân ettiği
anda bu işlenen cürümlerin de elbette kanu
nunda dermeyaıı edilen hadleriyle cezalandırıl
maları icabeder.
BEİS — Encümen.
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. VACİD ASENA (Balıkesir); — Efendim, bu maddeyi yeni
olarak tedvin etmiyoruz, maddenin ilk tedvi
ninde yapılan maddi bir hatayı tashih ediyoruz.
Bu madde 3914 sayılı Kanunun kabulünde me
tin olarak aynen kanunda yer almış hükümleri
ihtiva ediyor. Encümenin değiştirdiği yegâne
şey şundan ibarettir: 56 ncı madde aslında 1
ve 2 numaralı fıkralardan ibarettir. 1 nu
maralı fıkra (A) dan (G) ye kadar olan bent
leri ihtiva ediyor. İki numaralı fıkra ise, bir
numaralı fıkranın (A) dan (G) ye kadar olan
hükümlerine ait indirici sebepleri göstermek
tedir.
Halbuki bu kanunun ilk müzakeresi sıra
sında, Meclis zabıtlarında da nümayan olduğu
veçhile, arz ettiğim şekilde kabul edilmesine
rağmen, tabı ve neşir sırasında (G) fıkrasına
1 rakamı her nasılsa ilâve edilmiştir. Bu yan
lıştır. Çünkü 2 numaralı fıkra X numaralı fık
ranın, (A) ve (G) de dâhil, bütün hükümlerine
ait hafifletici sebepleri beyan etmektedir. Me
sele 2 numaralı, fıkranın (G - 1) diye yazılan
şeklinden galattır. Bu şekil şüphe ve tereddüt
leri celbetmektedir. Yani (G) fıkrası bir ve iki
numaralı fıkraları ihtiva ediyor diye tatbikatta
birtakım muhtelif noktai nazarların meydana
çıkmasına sebebiyet vermiş, bu yüzden hüküm
teşettütü ve ihtilâfı hâsıl olmuştur. Şimdiki
heyetin tasvibine sunulan metinde bu ilti
baslara, bu aykırılıklara mâni olmak, hüküm
tevhidine gitmek maksadiyle tadilen, tashihan
sevk edilmiştir.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Filhakika kanun
Heyeti Umumiyede kabul edildikten sonra
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Resmî Gazetede neşredildiği zaman bir maddi
hata yapılmıştır. Bu §u şekilde olmuş : Heyeti
Umumiyede bütün madde hakkında izin alınma
hükmü kabul edilmiş olmasına "rağmen Resmî
Gazetede intişar ederken bu fıkrada denilmek
suretiyle yalnız (G) fıkrasına inhisar ettiril
miş ve uzun müddet tatbikat bir teşevvüş ge
çirmiş; kimisi Meclis zabıtlarını, kimisi Resmî
Gazeteyi esas almış. Bu noksanlığı bertaraf et
mek lâzımdır. Bu hüküm ilk defa tedvin edilir
ken bütün maddeye şâmil olduğu halde sonra
dan yanlışlıkla yalnız (g) bendine inhisar etti
rilmiştir. Arkadaşımız bir değişiklik yapılma
dığını ifade etttiler. Halbuki bu mesele tatbi
katta daha düne kadar halledilmiş değildir.
Fevkalâde ahval, Burhanettin Onat arkadaşı
mızın dediği gibi değildir. Bugün fevkalâde ah
val içinde miyiz, değil miyiz? Bunu, mahkeme»
lerimiz halledememiş durumdadır. Bu itibarla
fevkalâde ahvalden ne kaydettiklerini bilmek
isteriz. Bugün fevkalâde ahval var mıdır, yok
mudur? Bunun sarih olarak cevabını rica ede
nin.
RElS — Millî Müdafaa Vekili, buyurun...
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Mevzu üzerinde Doktor
Burhanettin Onat Beyin konuşmalarını teyidetmek isterim.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Fevkalâde ahval
var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum.
REİS — Efendim; her halde bu sualinizin
cevabını Riyaset verecek değildir.
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. VACİD ASENA (Balıkesir) — Fevkalâde ahvalin nazarı
itibara alınmasında mahkemeler her hangi bir
tereddüt içinde bulundukları takdirde, tabiatiyle bir tezkere yazarak bunu Hükümetten sor
maları lâzımgelir. Şimdiye kadarki hâdiseler
bu şekilde geçmiştir.
REİS — Buyuran, şahsınız adına Hadi Hüs
nüm.
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Evet.
Millî Korunma Kanununun bir maddesinde
fevkalâde halin ilânı salâhiyeti Hükümete bıra
kılmıştır. Hükümet, fevkalâde hal olduğunu
bir kararname ile tesbit ettiği takdirde fevka
lâde hal cari olur. Halen Hükümet fevkalâde
hal meveudolduğu hakkında bir kararname ih
das etmiş vaziyettedir. Onun için Millî Korun -
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ma Kanunu bakmıındaıl memleketimizde fevka
lâde hal mevcuttur.
REİS — Başka söz istiyen? Buyurun Nuri
özsan Bey.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, mad
denin (A) bendinde; «... bir harb tehlikesi meveudolduğunıı gösteren fevkalâde zamanlarda...»
deniliyor, öbür taraftan Millî Korunma Kanu
nunun tatbik edildiği fevkalâde ahvalle bu ka
nundaki fevkalâde ahval arasında bir fark ol
mak gerekir. Bu kanunda bir harb tehlikesi
nin mevcudiyetinden bahsediliyor. Binaenaleyh,
Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği ve
bu kanunun kabul ettiği fevkalâde ahvalin bir
birleriyle alâkası olmamak gerekir. Bu husu
sun tavazzuh etmesi icabetmektedir.
REİS — Buyurun, Vâcid Bey.
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. VACİD ASENA (Balıkesir) —• Efendim, fevkalâde halin
mahkemeler tarafından Hükümetten istizah
edilmesi lâzımgeldiğine dair biraz evvelki ma
ruzatımı burada da aynen tekrar ediyorum.
REİS — Hadi Hüsman.
HAlKt HÜSMAN (İstanbul) — Biraz evvel
arz ettim, fevkalâde halin Millî Korunma Kanu
nu (bakımından imevcudolduğu hakkında Hükü
metçe alınmış ibir ikarar mevcuttur.
Şimdi müsaade buyurursanız bunun nasıl te
lâkki edildiğini diğer hâdiseler muvacehesinde
kısaca izah. edeyim.
Meselâ bundan, evvel fevtkalâde zam Kanunu
vardı. Kanunun birinci maddesinde «Fevkalâde
'halin devam ettiği müddetçe» denilmeiktedir.
Bunun, tabiî Millî Korunma Kanuniyle hiçbir
alâkalsı olmadığı halde, FeVkalâde zam Kanu
nunda (Fevîkalâde halin devamı ımüddetmce)
denmesi, 'bu fevkalâde 'halin Millî Korunma Ka
nununa dayanarak Hükümetçe ikabul edildiği
aşikâr idi. Bâzı ikanunlarda feVkalâde halin de
vamı imüddetince denmesi Millî Korunma Ka
nununa göre Hükümetçe ikabul ve telâkki «di
len fevkalâde hale matuftur. TatMkat bu şekil
dedir, efendim.
REİS — Nuri Özsan.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, e^ki
maddede mevcudiyeti ikabuil edilen Ibu ifade ile;
Millî Korunma Kanununun neşrinden evvel de
hu Ikanun mevcuttu. TeŞkrar ediyorum, Türkiye
Cumhuriyetini tehdideden yalkın İbir harb tehliikesinin m^evcudolduğunu gösteren fevkalâde za-
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manlar dışında sırf bir iktisadi düzen için mev
cudiyeti kabul edilen fevkalâde bir halde bir
adamı öldürmek icalbeder mi etmez mi? Bu hal
ledilememiştir, bunun halledilmesi lâzımdır. Tat
bikatla d a halledilmiş değildir, bu (kanunla da
halledilmiş değildir. (Burada bu tereddütleri
izale edecek bir cevap da maalesef alamadık.
REİS — Nusret Kirişcioğlu.
NUSRET
KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) —
Efendim; bu maddedeki tadil, bir zühulün tas
hihinden ibarettir. Fevkalâde (hal üzerinde cere
yan eden müzakereleri bu «tadille ilgili görnıemeıkteyim. Tatbikat/ta fevkalâde halden ne an
laşıldığı ımalûm ve hu tatbikat devam edecek
tir. Bunun üzerinde -ayrıca münakaşa yapılması
na bendenizce lüzum yoktur. Çünkü tadil fev
kalâde hal üzerinde ve onu işrabeden madde
ler ve kelimeler üzerinde bir değişiklik yapıl
ması şeklinde değildir.
REİS — Burhanettin Onat.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bilmiyorum niçin bir kelime
nin (telâffuzuna dayanarak arkadaşlarım kanu
nun ruhunu incitecek bir ihtilât meydana ge
tiriyorlar? Bir Millî Korunma Kanunu vardır.
Hükümet fevkalâde seJbepler dolayısiyle ibu ka
nunu (getirmiştir. Eğer fevkalâde hal tâbiri kul
lanıldı ise, bu fevkalâde sebeplerin izahı demek
olur. Fevkalâde hal tâbirinin mânası, hakikatte
başka, diplomasi lisanında başkadır arkadaşlar.
Bunun hudutları çizilmiştir, 'herkesçe bilinen
bir mânası vardır. Diplomasi lisanında fevkalâ
de hal denildiği zaman, memleketin asayişini
âtisini, istikbalini, nizamını dâhilden ve hariç
ten tehdidedecek bir vaziyet demektir. Bu va
ziyet hâsıl oldu mu Hükümet îbunu takdir eder
ve bir heyanname ile ilân eder.
Gazetelerde ajanslarda dkur veya işitiriz :
Falan memlekette fevkalâde hal ilân edilmiştir.
Bu o memleketin bekası, emniyeti tehlikeye gir
diği anda Hükümetin aldığı bir karar üzerine
ilân edilmiş bir hal demektir. Buradaki fevkalâ
de hal (budur. Kanaatimce bunun Millî Korun
ma ile, fiyat artırmasiyle alâkası yoktur.
REİS — Encümen.
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. VAOÎD ASENA !(lBalıfceisir) — Efendim, kanun 1940 sene
sinde kabul edilirken meriyet mevkiine konul
muş o tarihten bu yana bu kanunun tatbikatın
da her hangi bir aksaklık husule gelmemiştir.
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Yalnız bu maddenin husule getirdiği tereddüt,
mâruzâtımın bidayetinde tesbit ettiğim veçhile,
(G) fıkrasının (1) rakamını ihtiva etmesi su
retiyle yazılması ve onu takiben İki numaralı
Ibendin gelmesinden 'ibarettir. Bu maddenin bu
lunması halinde tatbikattaki aksaklık sadece bu
arz ettiğim şeklî vaziyete mütaalliktir. Başka#
suretle bir ihtilâf mevzuu teşkil etmemiştir.
REİS — Yakup Karabulut, Ibuyuruıı.
YAKÜP KARABULUT (İçel) — Muhterem
arkadaşlar, Nuri Özsan Bey arkadaşımız 'fev
kalâde haller neticesinde Millî Korunma Kanunu
ile ilgili midir, değil midir dediler. Arz edeyim :
Askerî Ceza Kanununda fevkalâde haller için
sureti mahsusada hükümler vardır. Bu suçun
işlenişi halinde mahkeme az vahim halleri ona
göre takdir ve tatbik edecektir. Yoksa bunun
ayrıca Millî Korunma var mıdır, yok mudur
meselesi ile alâkası yoktur. Askerî Ceza Kanu
nunun hükümleri dairesinde az vahîm haller
takdir edilip tatbik edilecektir.
REİS — Mığırdıç Şellefyan, buyurun.
MIĞIRDIÇ
ŞELLEFYAN
(İstanbul) —
Muhterem arkadaşlar, kanunda iki maddi hata
vardır. Bu maddi hatalardan birisi tashih edil
miş, öbürü tashih edilmemiştir. «Az vahîm hal
lerde ölüm cezaları yerine müebbet hapis» kıs
mı tashih edilmiştir.
«Bu bentte yazılı cürümler ancak Millî Mü
dafaa Vekilinin talebi üzerine takibolunur. Ta
lebin «geri alınması caizdir.» Çıkan kanunda bu
madde tashih edilmemiştir. Binaenaleyh bunun
da tashihini komisyondan rica ediyorum.
REİS — Halil Özyörük.
HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Muhterem
arkadaşlar, filhakika kanun fevkalâde hallerin
ne demek olduğunu izah etmek, onu tefsir etmek,
tâyin etmek için gelmiş değildir. Ama burada
bahis mevzuu oldu. Şimdi fevkalâde hal şu idi,
bu idi diye muhtelif fikirler ileri sürüldüğüne
göre bunu tatbik edecek olan hâkimlerin zih
ninde teşevvüş husule gelebilir. Askerî Ceza Ka
nununda da az vahîm hal, çok vahîm hal vardır.
Bu tâbirler suçun işleniş şekline taallûk eder.
Fevkalâde hal tâbiri Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundan sonra Millî Korunma Kanununda da
kullanılmıştır. Fevkalâde hal tâbirinin medlu
lünü tâyin etmek lâzımdır. Bunu kim tâyin ede
cek? Memlekette fevkalâde hal zuhur ettiği tak-
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dirde bunun derecei vahameti fevkalâde hal tâ
birine gireeek bir hal var mı, yok mu? Bunu
mahkemelere bırakacak olursak bir mahkeme o
hali fevkalâde hal telâkki edebilir, diğeride ak
sini söyliyebilir. Onun için burada vahdet lâzım
dır. Bu vahdeti temin edecek olan Vekiller Heye
tidir. Vekiller Heyetinin fevkalâde halin mevcudiytini tesbit ve tâyin etmiş olması da lâzım
ve zaruridir. Ontın için bu salâhiyeti icra kuv
veti olan Vekiller Heyetine terk etmek gayet
tabiîdir. Çünkü başka türlü tatbikatta vahdet
teminine imkân yoktur.
Fevkalâde haller tâbiri, Mdllî Korunma Ka
nununda bahis mevzuu edilmesinin sebep ve
illeti, malûmu âliniz, Teşriî Meclisin salâhiyet
lerinden bir kısmının Hükümete devredilmiş,
olması hali idi. Burada da fevkalâde halin nor
mal zamanda işlenmiş suçların cezalarının bir
misli veya idama kadar artırılması suretiyle
mahkemelere bir takdir hakkı vermektedir.
Ama bu takdir hakkının kullanılması keyfiyeti
mutlaka fevkalâde halin mevcudiyetiyle müm
kün olabilir. Tatbikatta vahdeti temin ve tesbit
edebilmek ve hâkimleri tereddütten kurtarmak
için bu salâhiyetin mutlaka Vekiller Heyetine
verilmesi lâzım ve zaruridir.
REİS — Buyurun Hadi Hüsman.
HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, müsaade ederseniz Millî Korunma
Kanununun 1 nci maddesini okuyayım.
«Fevkalâde 'hallerde Devletin bünyesini ikti
sat ve millî müdafaa bakımından takviye maksadiyle İcra Vekilleri Heyetince bu kanunda
gösterilen şekil ve şartlar dâhilinde vazife ve
salâhiyetler verilmiştir. Fevkalâde haller1 şun
lardır :
A) Umumi veya kısmi seferberlik,
B) Devletin bir harbe girmesi ihtimali.
C) Türkiye Cumhuriyeti Devletini alâkadar
eden yabancı devletlerle harb hali.»
« 2. icra Vekilleri Heyeti Fevkalâde halle
rin zuhuruna binane, bu kanunla kendisine tev
di edilen vazife ve salâhiyetlerin ifası ve istima
line lüzum hâsıl olduğunu gördükçe derhal ka
nunun tatbikatına başlıyarak keyfiyeti ilân ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz eder.»
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanuna
dayanarak İcra Vekilleri Heyeti yukarda sa
yılan sebeplerden tamamı veya bir kısmının zu-
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hurunu kabul ederek fevkalâde hal mevcudolduğunu ilân etmiş ve Büyük Millet Meclisine
arz etmiştir. Hattâ altındaki maddede, «Fevka
lâde hallerin hitam bulduğu ve bu kanun hü
kümlerinin tatbikine lüzum kalmadığı Hükü
metçe kararlaştırılarak ilân ve Büyük Millet
Meclisine arz edilir.» diyor. Bu muamele de ya
pılmadığı için fevkalâde hal devam ediyor.
Bir arkadaşımızın dediği gibi, fevkalâde hal
yalnız iktisadi mevzular için değildir. Bu tak
dirde fevkalâde hal Hükümetçe kaldırılıp Mec
lise arz edilmediği müddetçe mevcuttur. Yine
(fevkalâde halin devamı müddetince) diye ka
nunlarda yer alan hükümler de halen mevkii
tatbiktedir. Meselâ Maarif Vekâletinde çalışan
arkadaşlarımız bilir, (Ek görev tazminatı fev
kalâde hallerin devamı müddetince ödenir.)
dendiği için halen bu hüküm mevkii tatbikte
dir. Binaenaleyh fevkalâde hal, şahsi kanaati
me göre mevcuttur. Sebebi de şudur : Fevka
lâde hal kalktı denmedikçe bu halin devam et
mesi iktiza eder.
REİS — Kemal özçoban.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Bir bakıma Nuri özsan. arkadaşımızın hakkı
var. Bir kanun maddesi değiştirilirken elbette
yanlış bir fikre zahibolunmamak için, yani bilâhara tefsir yollarına gitmemek için, imkânı
varsa görüşülmesi yerinde olur. Fakat Nuri
özsan arkadaşımızın fikrini beğenmekle bera
ber burada fevkalâde ahval tâbirinin bertaraf
edilmesini, maddenin kül halinde değişmiş ol
masını, yani ra'han değişmiş olmasını icafbettirir. Tadil fikrine iştirak etmemekle beraber,
birçok kanunlardaki buna benzer hükümler
tatbikatta mahzurlar tevlidetmiştir. Meselâ, Ce
za Kanununda ve diğer birçok kanunlarda yer
almış olan fevkalâde ahval tâbiri burada sırf
Millî Korunma Kanununun tatbik edilebilmesi
bakımından ele alındığı halde bâzı suçluları,
bâzı hak sahiplerini cidden mutazarrır etmekte
dir. Fevkalâde hal tâbiri Anayasada musarrahtır. Fevkalâde hal tâbiri memlekette idarei ör
fiye ilânını, eğer bunu icâbettirmiyorsa sefer
berlik ilânı, hattâ Büyük Millet Meclisinin müd
detinin temdidi ve saire ve saire, birçok yollan
Hükümete ve Büyük Millet Meclisine vermiş
bulunuyor.
Onun için arkadaşlarım, Hükümetten benim
ricam şudur : Millî Korunma Kanunu kalka-
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çaktır* Millî Korunma Kanunu kalkarken ar
tık fevkalâde ahval hususunda verdikleri icra
Vekilleri Heyeti kararının da kalkması lâzımgelir. Zira yalnız fevkalâde haller tâbiri hak
sahiplerini mağdur etmekte ve ağır ceza yeme
lerine seebbolmaktadır.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Hattâ idam edil
mektedir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Arkada
şımızın dediği gibi, hattâ idam edilmektedirler.
Müebbet hapis cezaları idam olarafk verilmek
tedir. 24 sene ceza giyeceklere, fevkalâde ah
val olduğu için idam cezaisi verilmektedir. Bir
çok hak sahipleri haklarını istihsal için, başka
yollan aramak durumuna düşmektedirler. Çok
şükür Hükümet bu yollara gitmiyor. Borçlar
dahi uzun vadeli olarak fevkalâde ahvalde
uzatılabilir. «Fevkalâde hal» tâbiri çok nazik
bir tâbirdir. Bunun tatbiki ancalk ve ancak
memleket içinden ve dışından gelecek olan bir
çok tehlikeler mevzuubaihsolması şartına bağlı
dır.
Bu münasebetle Hükümetten istirham edi
yorum, Millî Korunma Kanunu kalkacak de
niyor. Bir an evvel kalksın, fevkalâde hal ka
rarını da kaldırsın.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — Fahri Ağaoğlu.
A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) ~- Muhte
rem arkadaşlar, fevkalâde hâl tâbiri, kanunla
rımızda en evvel Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
za girmiştir. 74 ncü madde : 5 iŞubat 1937 tari
hinde tadil edilmiş, yani Millî Korunma Kanu
nundan evvel, bu tadil ile, maddenin son fıkra
sında fevkalâde hal tâbiri yer almış bulunmak
tadır.
Teşkilâtı Esasiye Kanununa giren bu tâbirin
ihtilâf ve hal yeri gene Teşkilâtı Esasiye Kanu
nudur, bugün müzakere mevzuu olan kanun de
ğildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu madde
sinin altında 60 numaralı bir haşiye vardır. 60
numaradaki 3 hal, 3780 sayılı Millî Korunma
Kanununa göre ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun
tadilinden sonradır, - üç hal fevkalâde olarak
kabul edilmiştir. Bir de 4276 sayılı Kanun fev
kalâde hallerin başlangıcını ve sonunu Vekiller
Heyetinin tesbıt edeceğini bildiriyor. Binaen
aleyh ihtilâf mevzuu bu kanuna göre değildir.
REİS ~- Başka söz istiyen?.. Yok. Takrir de |
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yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. /
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. —~ Bir kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti unıumiyesini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
8.'— İktisadi ve ticari ilimler akademileri ka
nunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatam
(1/361) (1)
REİS — Takrir var, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Ihı günkü ruznamenin, birinci müzakeresi ya
pılacak maddeleri arasında 25 nei sıradaki İkti
sadi ve ticari ilimler akademileri kanunu lâyi
hasının önemine binaen diğer işlere takdim en ve
müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Maarif Vekil Vekili
T. İleri
REİS — Lâyihanın takdimen görüşülmesi hu
susundaki takriri reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
Takrirde müstaceliyet talebi de vardır. Bu
hususu da reylerinize arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okuyoruz.
İktisadi ve Ticari îlimİer Akademileri Kanunu
Genel hükümler
MADDE 1. —İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri, ilmî muhtariyeti haiz, Maarif Vekâle
tine bağlı yüksek eğitim, öğretim ve araştırma
yapan akademik müesseselerdir.
(1) 321 S. Sayüî matbua saptın sonundadır.
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BEİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demilerinin vazifeleri şunlardır :
a) öğrencilerini iktisadi, ticari ve malî sa
halarda ilmî ve tatbiki bilgilerle mücehhez, millî
gayelere bağlı, seciyeli vatandaşlar olarak yetiş
tirmek.
b) Memleketin iktisadi kalkınmasında hu
susi teşebbüsün gelişmesi, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve âmme hizmeti gören müesseseler için
mütehassıs elemanlar hazırlamak.
c) Hususi teşebbüse veya Devlete bağlı iş
letmelerle âmme hizmeti gören müesseselerde
çalışanların iktisadi, ticari ve malî bilgilerini
yükseltici konularla ilgili enstitüler ve kurslar
açmak, yazı ile ve sözle yayınlar yapmak.
d) İktisadi ve ticari hayatın doğurduğu
problemler hakkında Maarif Vekâleti vasıtasiyle
Hükümetçe istenen incelemeleri yaparak düşün
celerini bildirmek.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kuruluş ve işleyiş
MADDE 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demilerinin öğretim ve idare işleri;
a) Profesörler Meclisi,
b) İdare Heyeti,
c) Akademi Reisi,
d) Akademilerarası Heyeti,
tarafından görülür.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var nal
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 4. — Profesörler Meclisi Akademi
profesörleri ile müstakil olarak ders vermekle
vazifeli doçentlerden teşekkül eder.
REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi kaoul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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lanarak Maarif Vekâletince tasdik edilecek tali
matnamesine göre Reis ile öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcılarını ve yabancılardan profe
sör veya öğretim görevlisi olarak vazifelenditilecek olanları seçmek.
c) Akademiye ait kadro ve tahsisatla ilgili
hususları tetkik etmek.
d) öğretim üyelerinin ve öğretim yardım
cılarının disiplin işleri hakkında karar vermek.
e) Milletlerarası ilmî münasebetler dolayısiyle veya 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı
memleketlere gönderilecek öğretim üyelerini ve
yardımcılarını seçmek.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 6. — idare Heyeti, Reis ile Profe
sörler Meclisinin seçeceği üç profesör ve müsta
kil olarak ders veren bir doçentten teşekkül
eder.
REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. —• İdare Heyetinin vazifeleri şun
lardır ;
a) Akademilerarası Heyet ve Profesörler
Meclisi kararlarının ve talimatnameler hüküm
lerinin yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve
tedbirleri almak.
. b) Reisin havale edeceği işleri inceliyerek
karara bağlamak.
c) Kayıt ve kabul, öğretim ve imtihanlarla
ilgili işler hakkında karar vermek.
REİS — Madde hakkmda-söz istiyen var mı?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 8. — Akademi reisleri, akademi
ordünaryüs profesörü ve profesörleri arasından,
dört sene müddetle, Maarif Vekilinin teklifi
üzerine müşterek kararla tâyin edilirler.
Akademi reis muavinleri profesör veya do
çentler arasından akademi reisinin inhasiyle
Maarif Vekili tarafından tâyin olunur. Akademi
reis muavinleri akademi reisi tarafından verilen
vazifeleri ifa ederler.

MADDE 5. — Profesörler; Meclisinin vazife
leri şunlardır :
a) Akademide kürsü ve enstitülerin kurul
ması, kaldırılması veya birleştirilmesi ve sair
her türlü akademik çalışmalarla ilgili hususlar
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ?
hakkında karar vermek.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
b) Akademilerarası Heyet tarafından hazır- |j edilmiştir.
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MADDE 9. — Reisin vazifeleri şunlardır;
a) Profesörler Meclisi ve idare heyetlerine
başkanlık etmek.
b) Akademinin idaresine ait her türlü işleri
görmek.
c) Profesörler Meclisince verilen kararlar
dan yeni tahsisat ve kadroya ihtiyaç gösteren
leri, Maarif Vekâletine arz etmek.
d) Profesörler Meclisince tetkik olunan
kadro-ve tahsisatla ilgili hususları Maarif Vekâ
letine sunmak.
e) İdare kadrosunda' münhal memurluklara
tâyin edilecekleri inha etmek.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Akademilerarası Heyet, Maa
rif Vekilinin başkanlığında akademi reisleri ile
her akademinin profesörler -meclisi tarafından
kendi üyeleri arasından mutlak çoğunlukla iki
yıl için seçilecek üçere profesörden teşekkül
eder. Akademilerarası heyet toplantılarına Maa
rif Vekâleti Meslekî ve Teknik öğretim Müste
şarı, Talim ve Terbiye Heyeti Reisi veya seçece
ği bir âza, Ticaret öğretim Müdürü tabiî aza
olarak iştirak ederler. Akademilerarası Heyet
yılda en az bir defa olmak üzere Maarif Vekili
nin daveti ile tensibedeceği yerde toplanır. Ay
rıca reislerinden her hangi birinin teklifleriyle
de Maarif Vekili Heyeti toplantıya çağırabilir.
Marif Vekili, bulunamıyacağı toplantılar için
heyet âzası arasından birini Reis seçer.
REİS —- Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Akademilerarası Heyetin vazi
feleri şunlardır;
a) öğretime, memleketin iktisadi ve ticari •
gelişmesini göz önünde tutarak veçhe vermek.
b) öğretim üyelerinin ve öğretim yardım
cılarının seçilmesine, öğrencilerin eğitim, öğre
tim ve disiplin işlerine ait nizamname ve tali
matnameleri hazırhyarak Maarif Vekâletinin
mütalâa ve tasdikine arz etmek.
c) Maarif Vekâletince yeniden açılacak İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademileri hakkında
mütalâa beyan etmek ve bu müesseselerin kuru
luşlarında Maarif Vekâletince ilk olarak vazi-
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felendirilecek öğretim üyelerini ve öğretim yar
dımcılarını seçmek.
REİS — Madd.e hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Öğretim üyeleri
MADDE 12. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri öğretim üyeleri ordinaryüs profesör,
profesör ve doçentlerden ibarettir.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
MADDE 13. — Ord. Profesörlerin vazifeleri
şunlardır :
a) Akademide bir kürsü idaıse etmek ve
ders okutmak.
b) Pratik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek.
c) İlmî araştırmalar yapmak, yaptırmak
ve yaymak.
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, ilim ve araş
tırma işlerinde ilgilileri vazifelendirmek ve ge
rekenlerle iş birliği yapmak ve bu sahadaki ça
lışmaları düzenlemek ve denetlemek.
e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve
yardımcıların çalışmalarını takibetmek ve ye
tişmeleri için gerekli tedbirleri almak.
Kürsü Ord. Profesörünün vazifesini yapma
ya engel olacak bir durumu çıkarsa, bu görev
ler, Profesörler Meclisi karariyle başka bir pro
fesöre verilebilir.
REİS — Burada bir hususu öğrenmek isti
yorum. (C) paragrafında; «İlmî araştırmalar
yapmak, yaptırmak ve yaymak», deniliyor Bu
rada bir tabı hatası var hor halde.
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ İZZET
AKOAL (Rize) — Yaymak kelimesinden evvel
«bunları» kelimesi ilâve edilecek.
REİS — Bu kelimenin ilâvesiyle maddeyi
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 14. — Profesörlerin vazifeleri şun
lardır :
a) Vazifelendirildiği kürsüde ders okut
mak.
b) Dersiyle ilgili memleket problemleri
üzerinde araştırma ve j'aymlar yapmak.
e) Pratik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek.
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d) Doçent ve asistanların çalışmalarını tan
zim ederek yetişmelerini sağlamak.
e) Profesörler Meclisince verilecek vazife
leri yapmak.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Doçentlerin vazifeleri şun
lardır :
Bağlı oldukları profesör veya profesörlerin
tâyin edecekleri yolda :
a) Ders okutmak.
b) Prtik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek.
e) îlmî ve tatbiki araştırma ve yayınlar
yapmıak.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden- .
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 16. — Ordinaryüs profesörlük için
aranılan şartlar şunlardır :
a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak.
b) Üstün değerde ilmî araştırmalar, ya
yımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün
başarılariyle tanınmış olmak.
REÎS — Söz istiyen?.. Yok. Reyinize arz
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 17. — Akademi profesörleri doçent
ler arasında nizamnamesi gereğince seçilirler.
Akademi profesörlüğüne seçileceklerde arana
cak şartlar şunlardır :
a) En az beş yıl fiilî olarak akademilerde
doçentlik yapmış veya akademi doçenti unva
nım kazandıktan sonra 7 yıl ihtisası ile ilgili
bir ilim veya meslek içinde çalışmış bulunmak.
(Ancak, bu müddetin en az bir yıl akademi için
de fiilî doçentlikte geçmiş olm,ak şarttır.) .
b) ilmî kudretini ve öğretâm kabiliyetini
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımlan ve çalışmalariyle tanıtmış olmak.
Her hangi bir ders için profesör bulunmaz
sa, Akademi Profesörler Meclisi karariyle,
Akademi doçentlerinden biri muvakkat olarak
bu dersle vazifelendirilebileceği gibi, diğer aka
demilerin doçentlerinden biri bu göreve tâyin
olunabilir.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok.
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 18. — İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinde
doçentlik sıfatı bu kanunda
gösterilen imtihanı başarmakla kazanılır. Do
çentlik imtihanına girebilmek için namzetten,
Devlet memurlarında aranan umumi şartlardan
başka aşağıdaki yazılı şartlar aranır :
a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile
ilgili bir yüksek öğrenim diplomasından baş
ka, memlekette bilim doktorası yapmış bulun
mak veya yabancı memleketlerde almış olduğu
diploması Maarif Vekâleti tarafından usulüne
göre onanmış bulunmak.
1)) Münhal olan dersin safhasında ilmî kıy
meti haiz eseri bulunmak.
Doçentlik imtihanı, akademilerden birinin
göstereceği lüzum üzerine, namzetin alâkalı ol
duğu ilim kolunun Ord. Profesör veya profe
sörlerinden teşkil edilecek akademilerarası jü
riler tarafından yapılır.
Doçentlik imtihanından önce namzet, ya
bancı ilim dillerinden birinden imtihan edilir.
Bunu başaranlar girecekleri ilim şubesi do
çentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ve do
çentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı hususi
talimatnamesinde gösterilir.
Yukardaiki fıkralar uyarınca doçent unva
nını kazanmış olanların akademi öğretim üye
liklerine tâyinlerinde aylık dereceleri 3656 sa
yılı Kanuna göre, almaya müstahak oldukları
derecenin bir üstüne yükseltilir ve bu suret
le tâyin olanların bir alt derecede geçirmiş ol
dukları hizmet müddetleri ilk terfi müddetle:
rinden indirilir.
REİS — Encümenden bir hususun tavzihi
ni rica ediyoruz. Bu maddede (öğrenim diploma
sı) kelimesi vardır, diğer maddede ise (öğre
tim diploması) kelimesi var. Bunun hangisi
kullanılacak ?
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt ÎZZET
AKÇAL ' (Rize) — öğretim diploması olacak
efendim.
REÎS — Maddeyi bu şekli ile reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 19. — Ordünaryüs profesör ve
profesörlerin tâyinleri, Profesörler Kurulunun
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seçimi ve Maarif Vekilinin teklifi üzerine müş
terek kararla yapılır.
Doçentlerin tâyini, Profesörler Kurulunun
secimi üzerine Maarif Vekâletince yapılır.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
öğretim yardımcıları
MADDE 20. —- Öğretim yardımcıları, öğre
tim görevlileri ve asistanlardan ibarettir.
a) Doçenti bulunmıyan dersleri geçici ola
rak ve her hangi bir dersin özel bir bilgi ve uz
manlık istiyen konularının öğretim ve uygulan
ması için geçici veya sürekli olarak, başka bir res
mî görevde çalışan veya serbest meslek sahibi bu
lunanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki çalış
ma veya eserleriyle tanınmış kimseler, «öğretim
görevlisi» unvaniyle memnr edilebilirler.
öğretim görevlileri, akademi profesörler ku
rulunun teklifi ve akademi reisinin inhası üze
rine Maarif Vekâletince münhal esas veya yar
dımcı öğretim üyeleri kadrolarından biri karşı
lık gösterilmek suretiyle tâyin olunurlar. Bun
ların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki
usule bağlıdır.
Bu gibilerden resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden aylık verilir. Esas görevleri üzerinde kal
mak üzere tâyin edilecekler 3656 sayılı Kanunun
4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine
veya 3888 sayılı Kanuna göre aylık veya ücret
alırlar. Serbest mesleklerden olanlara da kanun
lara göre alabilecekleri aylık veya ücret verilir.
- b) Asistanlar, öğretim mesleki için her kür
sünün gerektirdiği şartlara ve Asistanlık Tali
matnamesine göre seçilirler. Her kürsünün başın
daki Ord. Prof. veya bu görevi yapan öğretim
üyelerinin teklifi üzerine, akademi reisi tara
fından namzet olarak tâyin edilirler. Bunlar tâ
yinlerini mütaakıp bir yıl namzet sıfatiyle çalışır
lar. Başarısı görülenlerin bağlı oldukları kürsü
Ord. Profesörü veya bu görevi yapan Öğretim
üyelerinin teklifi üzerine, akademi reisi tara
fından asaleten tâyinleri yapılır. Gerekli görü
lenlerin namzetlik müddetleri alâkalı Ord. Profe
sörün teklifi ve profesörler meclisinin karariyle
bir yıl daha uzatılabilir.
Doktora yapmamış olan asistanlar, asillikleri
nin tasdik edildiği tarihten başlayarak üç yıl
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içinde, doktora veya yeterlik imtihanını vermek
le mükelleftirler. Bunu bu müddet içinde sağlamıyanlarm veya akademide asistan olarak çalış
makta devamları gerekli görülmiyenlerin tayinle
rindeki usule uyularak, akademi asistanlığı ile
ilgileri kesilir. Asilliği tasdik edilmiş ve doktora
yapmış asistanlara, doçetntlik imtihanı için yapacağj. ilim araştırmalarına başladığı akademi pro
fesörler meclisi tarafından belirtildiği tarih
ten başlayarak bu araştırma ve çalışmaların ge
rektirdiği müddet için üç yılı aşmamak üzere, ay
lıklarından başka her ay yüz lira verilir.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Akademi dışında çalışma ve adakemi tazminatı
MADDE 21. — Akademi doçentleri, profe
sörleri veya ordünaryüs profesörleri Devlet
memurları için kabul edilmiş olan muayyen
çalışma saatlerinde vazifelerinin gerektirdiği
yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu ilim ve ih
tisas kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar
yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğ
rencilere muayyen kabul saatleri ayırarak on
lara gerekli sahalarda yardım etmek ve yol
göstermekle, Profesörler Meclisi îdare Heyeti
veya akademilerarası Iheyet tarafından kendi
lerine verilen işleri görmekle, akademide ku
rulacak komisyonlarda bulunmakla veya kendi
lerine verilecek başka geçici vazifeleri yapmak
la mükelleftirler. Ancak muayyen çalışma sa
atlerinden haftada 8 saati aşmamak ve akade
mideki vazifelerine halel vermemek şartiyle
meslekleriyle uygun olan ilim ve ihtisaslarına
giren serbest işleri yapabilirler ve ek vazife
tazminatını
gerektiren hizmetlerden
başka,
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi esaslarına
göre. adı geçen maddede yazılı
vazifelerden
yalnız birini alabilirler.
Akademilerde ve akademilere bağl} kuram
larda fiilî olarak öğretim görevinde bulunan
ve 22 nci maddeye göre resmî veya hususi bil
işi bulunmıyan doçent, profesör ve ordünaryüs
profesörlere aylıkları ile akademi reisliği, aka
demi reis yardımcılığı, enstitü
müdürlüğü,
lâboratuvar şefliği gibi akademi içinde alman
ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev taz
minatından ve devrim tarihi dersi veya konfe
rans ücretlerinden başka akademideki lâbora-
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tuvar, seminer gibi çalışmalarına karşılık her
ay aşağıdaki miktarlar üzerinden akademi taz
minatı verilir :
Lira
Ordünaryüs profesör
Profesör
Doçent
'

400
3Q0
200
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yardımcıları ile ilgili her türlü disiplin işleri
profesörler meclisi tarafından incelenerek ka
rara bağlanır.
REİS — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.

MADDE 25. — öğretim üyeleri ve öğretim
yardımcılarından bu kanunda belirtilen öğre
Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlim
tim ve eğitim vazifelerinden kendilerine düşen
ler Akademisi öğretim üyeleriyle, İktisadi ve
leri uygun şekilde yerine getirmiyenlere veya
Ticari İlimler Akademilerinde öğretim yapa
meslek vakar ve haysiyetine uymıyan hareket
cak vasıfları haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18
lerde bulunanlara; idare heyetinin teklifi üze
nci maddesi esasları dâhilinde akademilerde va
rine, profesörler meclisi hareketin ağırlığına ve
zife alacak olanların bu vazifelerinden dolayı
aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre şu
maaş veya ücret almaları esas vazifelerne ait
disiplin cezalarını verir :
tazminatlarına halel getirmez.
a) Dikkati çekme : Yazı ile bildirilir ve si
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
cile geçmez;
Maddeyi reylerinize arz, ediyorum. Kabul eden
b) Kusur bildirme : Vazifeyi yahut meslek
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılmaktadır;
MADDE 22. — öğretim üyeleri 17 nci mad
e) İşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği
deye göre dışarda ne gibi işler yapmakta olduk
vazifeye mazeretsiz 15 gün içinde başlamayan
larını veya yapmak istediklerini her öğretim
lar, daimî olarak 8 gün veya bir öğretim yılı
yılı başında bir beyan kâğıdı ile idare heyetine
içinde topu 20 gün mazeretsiz olarak gelmiyenbildirirler. İdare heyeti bu beyan kâğıdında
ler hakkında tatbik olunur;
bildirilen işleri mahiyet veya zaman bakımın
dan bu kanun hükümlerine aykırı bulursa iti
d) öğretim meslekinden çıkarma : öğre
raz eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman üye
tim meslekinde kalmasına yer bırakmıyaeak
nin bağlı olduğu akademinin profesörler mec
kadar şeref ve haysiyet kırıcı harekette bulu
lisi, sebeplerini açıklıyarak, üçte iki ekseriyetle
nanlar hakkında uygulanır. (Bu gibilerin, ikti
bu hususta karar verir. İdare heyeti profesörler
sadi ve ticari ilimler akademilerine mahsus
meclisinin bu kararma katılmadığı veya Akade
akademik unvanlarını taşıyıp taşımıyacakları
mi Reisi kararları farklı gördüğü takdirde iş,
akademilerarası kurulca ayrıca kararlaştırılır.)
akademilerarası heyetçe kesin karara bağlanır.
(a) fıkrasında yazılı ceza, profesörler mecli
REİS — Madde hakkında söz istiyeni Yok. j since veya doğrudan doğruya akademi reisi
Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul eden
tarafından verilir, (b, c, d) fıkralarındaki ce
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
zalar Profesörler Meclisince verilir. Akademi
Reişliğince
yazı ile ilgiliye tebliğ edilir ve sicile
MADDE 23. — Öğretim üyeleri, ilmî ve
geçirilir.
tatbiki çalışmalarının gerektirdiği incelemeleri
REİS — Söz istiyeni. Yok. Maddeyi reyle
memleket içinde veya dışında yapmak ve» Mil
rinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
letlerarası ilmî ve meslekî toplantılara iştirak
ler...
Kabul
edilmiştir.
etmek üzere, yönetim kurulunun teklifi ve pro
fesörler kurulunun kararı ile vazifelendirilebiMADDE 26. — öğretim üyeleri ve öğretim
lirler.
yardımcıları hakkında verilmesi gereken Dev
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
let memurluğundan çıkarma, sınıf veya kıdem
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
indirme, aylık kesme cezaları Memurin Kanu
ler... Kabul edilmiştir.
nunun hükümlerine bağlıdır. Bu yoldaki ka
Disiplin işleri
rarlar da yine profesörler meclisince verilir.
MADDE 24. — öğretim üyeleri ve öğretim |
REİS — Söz istiyeni. Yok. Maddeyi reyle-
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rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 27. — Profesörler meclisince veri
len disiplin kararlarına, dikkati çekmeden baş
ka hallerde, tebliğ tarihinden itibaren (10)
gün içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itiraz
lar akademilerarası heyette incelenir.
Bu heyetin kararlarından öğretim meslekin
den veya Devlet memurluğundan çıkarma ceza
ları dışında kalanlar takdire bağlı, son ve kel
sindir. Başka hiçbir idari veya kazai mercie
başvurulamaz. Ancak, öğretim meslekinden
veya Devlet memurluğundan çıkarma kararla
rına karşı, tebliğ tarihinden itibaren (10) gün
içinde Şûrayı Devlete başvurulabilir.
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 28. — iktisadi ve Ticari İlimler
akademileri öğretim üyeliğinden ayrılmış olan
lar bu müesseselere mahsus akademik unvanla
rım muhafaza ederler.
REÎS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mütef e r rik hükü mi er
MADDE 29. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki (2287) sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde meslekî ve teknik öğretim dairelerine
bağlı VI işaretli (Erkek teknik, kız teknik ve
ticaret okulları) başlığı altında 6726 sayılı Ka^ nunla değişen cetveldeki kadrolardan bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarıl
mıştır.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki (2287) sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde meslekî
. ve teknik öğretim dairelerine bağlı IV işaretli
(Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları)
başlığı altında 6726 sayılı Kanunla değişen cet
veldeki kadrolardan bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki (2287) sayılı
Kanuna bağlı cetveldeki kadrolara (İktisadi ve
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ticari ilimler akademileri) başlığı altında bu ka
nuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetveldeki kadrolar
eklenmiştir.
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte Yüksek İktisat ve Tica
ret okullarında profesör, doçent ve asistan un
van iyle vazife görmekte bulunanlar ile memur
ve hizmetlilerden maaş veya ücret tutarlariyle,
kadro unvanları değişmiy eni erin yeniden tâyin
lerine lüzum olmayıp aynı unvanlarla maaş ve
ya ücret tutarlarının verilmesine devam olunur.
Kadro maaş veya ücret tutarları değişen profe
sör, doçent ve asistanların aynı unvanlarla al
makta, oldukları maaş veya ücret tutarlariyle
kadrolara tâyinleri Akademi Reisinin teklifi üze
rine Maarif Vekâletince yapılır. Kadro maaş ve
ya ücret tutarları ile unvanları değişen memur
ve hizmetliler de almakta oldukları maaş veya.
ücret tutarlarına denk kadrolara aynı suretle
tâyin olunur.
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte yüksek iktisat ve itcaret okullarında müdür olarak vazife görmekte
bulunan profesörler, akademi reisi tâyin edi
linceye kadar, akademi reisliği vazifesini bu
unvan ve salâhiyetle ifa ederler.
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul (»dilmistir.
MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanun ge
reğince öğretim üyeleriyle asistanlara 1959
malî yılı içinde verilecek tazminatlar, mezkûr
sene bütçe kanununun 21 nci maddesinde bahsi
geçen tahsisattan Maarif Vekâleti bütçesinde
açılacak hususi bir fasla Maliye Vekâletince
aktarılacak miktar ile karşılanır.
REİS — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 30. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
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REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3.1. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îera Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS -— Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
REİS — Maarif Vekili, buyurun.
NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKÂLETİ
VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efen
dim, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Oku
lumuzun 75 yıllık bir mazisi vardır. İş haya
tımıza pek çok kıymetli elemanlar yetiştirmiş
tir. Yeni açılmış olan Ankara ile İzmir ve bun
lara ilâveten Eskişehir Yüksek İktisat ve Tica
ret Okulları da kıymetli mesai yapmaktadır
lar. Bu müesseselerde çalışan arkadaşlar, bu
gün kabul ettiğimiz kanunu bekliyerek refagatla çalışmışlardır. Bu kanun, bu müessese
lere geniş bir çalışma imkânı sağlamış bulun
maktadır. Ben Yüksek Meclise teşekkür eder
ken ; bu müesseselerde çalışan profesörler, do
çentler, asistanlarla yine bu müesseselerde oku
yan gençlerimizin de şükran hisselerine tercü
man olmaktayım. (Alkışlar)
REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi açık
reylerinize arz edilmiştir.
9. — İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve
görevleri hakkındaki Kanunun 5562 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesinin değiştirilme
siyle dair kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni
mazbatası (1/363)
(1)
REİS — Mazbatada takdimen ve müstace
liyetle görüşülmesi teklif edilmektedir. Tak
dimen görüşülmesini reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen ? Yok.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Müstaceliyet talebini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Maddeyi okuyoruz.
(1) 305 S. Sayılı matbua zaptın

somındadır.
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tş ve îşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 1.3 ncü maddesine aşağıdaki (K) fıkrası
eklenmiştir.
E) Her sene İşçi Sigorta!arı Kurumu ta
rafından bir sene evvelki bilûmum gelirleri tah
silat yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrı
lacak tahsisat.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
10. — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak
için Hükümete yetki verilmesine, dair 5016 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/356)
(1)
REİS — Bir takrir var,

okuyoruz.

Yüksek Reisliğe
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak
maddeleri arasında II nci sırada bulunan (Mil
letlerarası Para Fonu inle Milletlerarası İmar
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanunun
ikinci maddesinin tadili hakkında kanun lâyiha
sının) ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için diğer işlere takdimen ve
müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Maliye Vekili
Hasan Polatkan
(1) 307 S. Sayılı matbua zaptı/ı

sonundadır.
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REİS — Takdimen müzakeresini reye arz
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerine söz istiyen var mı?
Yok.
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Müstaceliyet talebini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair 5016 sayık Kanunun
2 nci maddesinin tadili hakkında Kanun
MADDE 1. — 5016 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Milletlerarası Para Fonuna ve
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına ya
pılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçe
lerine konulacak tahsisatlardan mahsubedilmek
üzere, avans olarak icra olunabilir. Ancak bu
avansların yekûnu 1 Temmuz 1944 tarihinde
mer'i siklet ve safiyetteki 201 000 000 Amerika
Birleşik Devletleri dolan karşılığını geçmez.
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Yüksek Reisliğe
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 3 ncü maddesinin 7198 sayılı Kanunla
muaddel (Ç) fıkrasının 1 nci bendinin sonuna
bir ibare eklenmesine dair kanun lâyihasının Mu
vakkat Encümen mazbatasının ruznamedeki bü
tün işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Muvakkat Encümen
Mazbata Muharriri
îçel Mebusu
Yakup Karabulut
REİS — Takdimen görüşülmesi hususunda
ki takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?. Yok.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Müstaceliyet talebim reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 40 nci maddesine bir (P) fık
rası eklenmesine dair Kanun

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Ka'nununun 40 neı madde
sine aşağıda yazılı (F) fıkrası eklenmiştir:
f) Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin yaş
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
haddi vazifesinde kalması lüzumlu ve faydalı
görüldüğü takdirde İcra Vekilleri Heyeti kararı
BEİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ile birer senelik fasılalarla 3 sene uzatılabilir.
REİS — Talât Alpay.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ TALAT
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
ALPAY (Yozgacl) — Muhterem arkadaşlar.
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Ka
kanunun birinci maddesine eklenen (P) fıkra
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
sının son satırındaki «birer senelik fasılalarla»
ibaresi yanlış çıkmıştır. Burada kastedilen
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reyinize
mâna müddettir. Fasıla kelimesi mâna ve mak
arz edilmiştir.
sadı değiştirmektedir, bu itibarla «fasılalarla»
1.1. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emek
yerine «müddetle» şeklinde değiştirilmek sure
li Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin 7198
tiyle maddenin kabulünü arz ve rica ederim.
sayılı Kanunla muaddel (Ç) fıkrasının 1 numa
REİS — Nurettin Aknoz, buyuran.
ralı bendinin sonuna bir ibare eklenmesine dair
NURETTİN AKNÖZ (Tekirdağ): — Erkânı
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
Harbiyei Umumiye reislerinin yas hadlerinin
tası (1/360) (1)
68 e kadar çıkarılması zararlıdır. Çünkü ko
mutanlar yalnız dimağen değil, aynı zamanda
REİS — Bir takrir var, okuyoruz.
bedenen de kudretli olmak mecburiyetindedir
ler. Halbuki askerlik maddi ve mânevi büyük
(1) 304 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır.
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mesuliyetleri dolayısiyle yıpratıcı bir meslektir.
Hele silâh ve vasıtaların gittikçe daha teknik
oluşu bunu kullanacakların çok iyi yetişmiş ol
malarını icabettirdiğinden subaylar ve komu
tanlara daha zorlu bir çalışma düşmektedir. Bir
baskın karşısında vatan savunmasının pek iyi
yetişkin ve çok iyi mücehhez insanlara ihtiyacı
bulunması komutanları bu zorlu çalışmanın üze
rine, manen de devamlı bir baskı altında tut
maktadır. Bu yüzden vazifeye gençliğinden
itibaren düşkün olan insanlar diğer siviller va
ziyetinde değildir. Çabuk yıpranırlar. Amerika
've İngiliz silâhlı kuvvetlerinde 60 ve 62 ya
şından daha yaşlı hiçbir generali vazifede bı
rakmazlar, emekliye ayırırlar. Bizde ise 65 yaş
kor ve orgeneral için yaş haddidir. Bu uzun
süre içinde yıpranan kumandanların ekserisini
tanıdığınız için ne hale geldiklerini çok iyi bi
lirsiniz. Bunu 2 veya 3 sene daha temdidetmek
hem ordunun ve hem de memleketin aleyhinedir.
Mareşalin yaş haddi 68 dir. Mareşalin rütbesi
harbde bir zafer kazanan kumandana
verilir.
Bu 68 yaş haddi de zafer âbidesi olarak tanılan
kumandanın, zafer hâtırasına hürmeten veril
miştir.
68 yaşına kadar vazifede kalmak hususu
Erkânı Harbiyei Umumiye Eeisliğine verildiği
takdirde mareşal olmadan, bir meydan muha
rebesi kazanmadan onlara mareşallik payesi
verilmiş olacaktır ki, gayedeki kutsiyet ve fev
kalâdelik ortadan kalkmış olacaktır. Ordumuz
da Mareşallik payesini kazanmış Büyük Ata
türk'le onun silâh arkadaşı Fevzi Çakmaktır.
İstihkak kesbetmeden bir meydan muharebesin
de zafer kazanmadan kimseyi bu mevkie çıkar
maya hakkımız yoktur. Bu hal aynı zamanda
silâhlı kuvvetlerde önü tıkamak gibi bir tesir
yapacağından astların hayal kırıklığına yol aç
makla kalmaz genç ve enerjik kumandanların
yetişmesini önlemiş olur. Silâhlı kuvvetlerde en
çok dikkat edilecek bir konu vardır, o da Kök
leşmiş prensiplere riayet' etme konusuduı. Su
baylar bu prensipleri bilerek askerlik hayatın
da istikbale emniyetle bakarlar. Aksi takdirde
prensipsizliğe yol açar ve orduyu şaşırtır. Kuv
vetli prensiplerdir İd, hırslan sınırlandırırlar.
Ordumuzun, hepinizin bildiği gibi Osmanlı Ordusiyle mukayese edilmemesi lâzımdır. İste" Ye
niçeri, isterse ondan sonraki Osmanlı orduları
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iyinin yanında, birtakım askerliğe yakışmıyan
kötülükleri de zamanında nefsinde eemetmiş
ti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken
yapılan İstiklâl Harbi savaşlarında Osmanlı
ordusu değil, Türk ordusu kurulmuştu. Büyük
Atamızın bütün Türk tarihini göz önünde bu-'
Umdurarak, Mareşal Çakmak'ın yardımiyle ye
ni bir ruhla meydana getirdiği Türk silâhlı
kuvvetleri ecdadından tevarüs ettiği o bitmez
tükenmez fazilet hazinelerini tamamen haiz ola
rak kurulmuş bir zafer abidesidir. Bu ordu,
hırslara yol açacak istikametlere sapmaması
Atamızın kurduğu prensiplerden uzaklaşma
masından ileri gelmektedir. Türk Silâhlı Kuv
vetleri, çok güç olan vazifelerini yaparken fe
dakârlık ve feragatle yapıyorsa o, büyükleri
mizin koyduğu prensiplerin tam Türk ruhuna
uyar oluşundan ileri gelmektedir.
Sayın Vekilin yaptığı bu teklif, hangi cep
heden bakılırsa bakılsın, müktesep haklar'n ih
lâlinden ileriye gidemez.
Acaba mevcut askerî plân ve projelerin tat
biki gibi bir mazeret ileri sürülebilir ini! Bu
plân ve projeler, hepiniz iyice bilirsiniz ki, as
la şahsi değildir. Millî Müdafaa Vekilinin, daha
çok mühim konular dururken böyle bir kanunu
Meclise getirmesi iyi olmamıştır, kanaatindeyim.
Çok mühim konular, Sayın Vekilin yakın mesai
arkadaşlarının Devlet sorumluluğu etkisi altında
hazırlıyacağı bahusus silâhlı kuvvetlerin kudre
tini, cazibesini artıracak mevzulardır. Vekil bun
ların hazırlanmasını istemeli ve Millî Savunma
Yüksek Kurulunun tasvibini aldıktan sonra Mec
lise getirmelidir. Büyük Meclis şimdiye kadar
olduğu gibi, bundan sonra da pek hayırhahaııe
bitarafane meseleler üzerinde eğilecek ve şüphesiz
en doğru kararları alacaktır.
Bu teklifin kabul edilmemesi için bir de tak
rir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim.
REİS — Necmettin Önder.
";
MUVAKKAT E:N. ADINA NEÖMEBDÎN
ÖNDER (Nevşehir) — Çok muhterem arkadaş
larım, bendeniz şimdi konuşan Sayın Generali
mizden farklı 'bir görüşün müdafaasını yapmalk
üzere huzurunuzu işgal etmiş Ibulunmaktayım.
Bilindiği gibi temdit keyfiyeti, İcra Vekilleri
Heyetince daha evvel, Temyiz Mahkemesi, Şû
rayı Devlet ve Başsavcılık .makamını işgal eden
ler için 68 yaşma kadar devam etmek üzere bi-
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ter sene müddetle kalbul edilmiş, olan »bir mua I imkâna malik olmalıdır. Her bakımdan (memle
ket ve ordu için faydalı bir hizmet olduğuna
mele bir tasarruf olarak tesbit edilmiştir, 'ke
za profesörler için de... Şimdi Genelkurmay
inandığım bu teklifin lehinde oy vermenizi bil
Başkanlığı gibi askerî makamımızın mümtaz bir
hassa rica ederim.
mevkiini işgal eden bir zat için de Hükümetin
REİS — Yakup Karabulut.
(hissettiği îbir zaruretin ifadesi olarak "bu temdit
MUVAKKAT EN. M. M. YAKUP KARA
imkânlarından faydalandırılması derpiş edil
BULUT
(İçel) — Muhterem arkadaşlarım; Sa
miş 'bulunmaktadır. Ve bu temdidi de bir tadil
yın
Akn'oz
arkadaşımız bu kanun üzerinde ko
teklifi olarak getirmiş bulunmaktadır.
nuşurken, sanki Millî Müdafaa Vekili, Erkânı
Muhterem
arkadaşlarım,
Genelkurmay
Harbiyei Umumiye Reisinin yaş haddini 65 ten
Başkanlığı, hepimizin bildiği gibi memleketin
68 e çıkarmış gibi bir ifade kullandı. Necnıed'müdafaa gücünün esaslı bir şekilde cihazlanmadin Bey arkadaşım gayet iyi tebarüz ettirdi
smı, sevk ve idaresini, tertiplenmesini derpiş eden
ler. Kanunda açıkça 'görülmektedir k i ; Erkânı
fevkalâde mühim ve komplike 'bir hizmet maka
Harbiyei Umumiye Reisinin yaş haddi, vazife
mıdır. Bu makamı işgal eden zatın hu mevzulara
sinde kullanılmasını lüzumlu ve faydalı görül
büyük hir nüfuz ve vukufu (bulunması da şart
düğü takdirde İcra Vekilleri Heyeti karariyle
tır. Mevcut isist e inimize 'göre bu makamı işgal
birer senelik müddetlerle-uzatılabilir. Kıymetli
edenler, -ordumuzda yüksek rütbeye ulaşmış
i elemanları Hükümet daha uzun müddetlerle
olanlardır. Böyle mühim bir vazifeyi deruhde
kullanabilsin diye böyle bir kanun getirilmiş
eden ve mesuliyet altına giren kimsenin, bu
(bulunmaktadır. Temenni edilirdi ki, diğer ge
günkü teknik harb silâhlarının s>ev!k ve idaresi
neraller için de böyle bir kanun getirilsin. Bu
nin fe*vkalâ*de komplike bir malhiyet arz ettiği
kanunla, katiyen yaş haddi kanunun tâyin et
bir devrede sık sık değiştirilmesi naçiz 'kanaa
tiği hadden yukarı çıkarılmıyor. Bu tadilden
time göre isabetli olmaz.
maksat-, kıymetli elemanları Hükümet kullan
Saniyen muhterem arkadaşlar, gelecek sene
mak istediği zaman böyle bir mâni mevzuatla
NA'TO'uuıı Başkanlığının memleketimizin Ge
kaı-şılaşmış olmasın ve kıymetli elemanı Hükü
nelkurmay Başkanına tevcih edilmesi kararlaşmet, kullanmak istediği zaman karşısına böyle
mıştır. Ve bunun şartı da müstemirern 2 sene
bii' mevzuat -çıkıp bu imkândan onu mahrum
Genelfcuraı ay Başkanı olarak vazife ifa etmek
etmesin, diye bu tadil tasarısı getirilmiştir. Kal
tir. Biz bu şe'kilde sık sık değişiklik yaptığımız
dı ki, bu tadil lâyihası, Erkânı Harbiye Reisli
takdirde, başkanlık, başka milletlere geçecektir.
ğini yapan şahsın 68 yaşma gelmesini şart koşVe bu şerefli vazifenin ifasından memleketimiz
mamaktadır. Benim teklifim, Hükümete bu im
mahrum »kalacaktır. Bu 3 senelik temdit keyfi
kânı bahşedelim, reylerinizin kanun lâyihası le
yeti, tahdidi mahiyette değildir. Hükümet ister
hinde yani müspet olmasını rica ederim.
se birinci 'senede, isterse ikinci senede yetkisini
REİS — Burh a nettin Onat,
kullanacaktır.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — MühBinaenaleyh, Sayın Generalin ifade ettiği
gibi, eğer bu vazifeyi ifa eden şadısın fizyolojik | terem arkadaşlar, bir yüksek Ommanda mevkiin
de bulunan bir generalin 65 ile 68 yaş arasın
"bakımdan bir yorgunluğu görülürse, bu vazife
daki enerjisinin büyük bir fark göstermiyeceği
yi ifa etmekte bir mahzur .mütalâa .edilirse, 65
derkârdır. Kaldı ki, arkadaşlarımın da ifade
yaşını takibeden ilk senesinde çekebilir, ikinci
senede çekebilir. Mesele bir salâhiyetie teçhiz ! ettikleri gibi bu, kati hüküm getiren bir kanun
j değildir. Hükümete hini hacette kullanabileceği
keyfiyetidir.
Binaenaleyh Hükümet, iböyle .mühim bir va I bir imkân getiriyor. Tarihte de yüzlerce misazifenin ifasında bu kadar mesuliyeti! vazifenin j lini kulalbiliriz. Kanije müdafaasını yapan Tirbağına getirdiği insanın vukuflu ve büyük bir [ yalki Hasan Paşa doksan yaşında idi. Birinci
Dünya Harbinde Kuşları Mazuri Bataklığında
nüfuzu nazarla bu işin idaresini tevdi ettiği in
sanın 'o vazifenin icabı olarak sık sık değiştiril j boğan Mareşal Hindenburg yetmiş yaşının hayli
mesinin mahzurunu hissettiği zaman onu icab- I üzerinde idi. General Makenzen de öyle.. Bina
enaleyh bini hacette Hükümetin, pek zaruriederse yerinde ipka edebilmelidir, Hükümet Ibıı
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hallerde, pek istisnai hallerde kullanacağı bir I
salâhiyetin esirgenmesinin doğru olamıyacağmı
ve ibu kanunun teklif edildiği şekilde kabul edil
mesinin yerinde olacağı kanaatinde bulunduğu
mu arz ediyorum. (Alkışlar)
REİS — Perihan Arıburun.
PERİHAN ARIBURUN (izmir) — Bu kür
süde ilk konuşmamı yapıyorum. Müsaade bu
yurursanız sözlerime Kemal Atatürk'ü anmakla
başlıyacağım. Orgeneral Rüştü Erdelhun'un le- I
hinde konuşmak istiyorum. Fakat ilk önce,
Türk kadınını tarihin içinde, kendisine doğru
çektiği en yüksek yerden, Meclis kürsüsünden
Atatürk'ü ölmez hâtırasını anmakla bağlıyaca
ğım.
Ben ne askerî mevzuat bakımından, ne hu
kuki bakımdan Orgeneral Rüştü ErdelhunMan...
(«İsimden bahsetmeyin» sesleri)
I
REİS — Efendim, isim mevzuubahis değil- I
dir.
PERİHAN ARIBURUN (Devamla) — Affe
dersiniz, yalnız NATO camiası mensubu memle- I
ketlerdeki yüksek kumandanlara ait bâzı evsaf- I
tan, müsade buyurursanız, bahsedeceğim.
I
Dış memleketlerle yaptığımız temaslar bize I
şunu öğretmektedir ki, yüksek rütbeli kuman- I
danlar bugün yalnız büyük askerî evsafta de
ğil, büyük içtimai evsafta da kimseler olmalıdır.
Bunların, NATO memleketleri içinde yüksek I
mevkileri işgal eden kimseler arasında dostluk I
tesis etmiş olması lâzımdır.
I
Bu zevatın birçok dil bilmeleri gerekir. Aile- I
vi durumdan kuvvetli durumda olmaları lâ- I
zımdır. Hiçbir yüksek rütbeli mevki işgal eden I
zatı tek başına tasavvur edemeyiz. Onun ya- I
nmda mutlaka hayat arkadaşını düşünmek mec- I
buriyetindeyiz.
I
önümüzdeki sene NATO Askerî Komitesi I
Reisliğinin Türldye'ye verilmesi, Türkiye'nin I
bu mevkie seçilmesi mevzuubahistir. Bütün bu I
zaruretlerle bu kanunun lehinde rey kullanılma- I
sı icabetmektedir.
I
Müsaade buyurursanız, bütün arkadaşlarım- I
dan bu kanun lehinde oylarını kullanmalarını ,1
istirham edeceğim. (Alkışlar)
:|
REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu.
I
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz- \
gad) — Çok muhterem arkadaşlar; bu saha I
her ne kadar bendenizin sahası değilse de, il

C :1

aziz Paşam bu kürsüden bir konuşma yaptık
tan sonra huzuru âlinizi işgal ettiğimden dola
yı özür dilerim.
Bir defa, kanunun hukuki veçhesi üzerinde
durmak lâzımdır. Muhterem Paşama göre san
ki Hükümetin takdiri yok da, her yaş haddini
dolduran Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin
yaş haddi 70 yassına kadar uzatılacak. Böyle
bir şey yok. Yaşı 65 i dolduğu halde Erkânı
Harbiyei Umumiye Reisliğine kadar yükselecek,
bu mevkileri ihraz edecek olan zevat bu mem
lekette kolay kolay yetişmez muhterem arkadaş
lar. İcra "Vekilleri Heyetine salâhiyet tanın
mıştır. Nasıl? Bir sene. Yine vazifesinde mu
vaffakiyet gösterdiği takdirde, sıhhi bakım
dan hiçbir mahzur olmadığı takdirde, bu mem
leketin millî müdafaasında en büyük mesuli
yeti üzerine alan İcra Vekilleri Heyetine bu
temdit salâhiyetini Parlâmentonun vermesi evleviyetle yerinde olacaktır. Bendeniz muhte
rem Paşamdan bir şey istirham ediyorum. Geri
alsınlar takrirlerini. Hakikaten bu memlekete
kendileri gibi uzun yıllar ömür vakfetmiş ve
bu vatan için çalışan kimseler için üç seneyi
esirgemesinler, çok görmesinler. Takrirlerini
geri almalarını hassaten istirham ederim.
REİS — İzzet Akçal.
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaş
larım, bu vesileyle bir aksaklığa işaret etmek
isterim. Orgeneralliğe kadar yükselmiş bir
şahsı Erkânı Harbiye Reisliği gibi bir mevkiye getirdikten sonra 65 yaşma gelmesiyle on
dan 3 sene daha istifade edebilmek imkânlarını
araştıran komisyon, müspet mütalâa ile bu ra
poru getirmiş bulunmaktadır. Orgeneralliğe
gelmiş bir şahsı 65 yaşına kadar vazifesinde
bulunduruyoruz, onu ayırdıktan sonra eğer sağ
lam bünyeli ve kafası işliyorsa kendisinden
vatan için istifade imkânı var. Bu şahsın hiz
metinden vatanı mahrum etmemek lâzımdır.
Ben isterdim ki, Millî Müdafaa Vekili, topyekûn Hükümet veya.bu mevzu ile ilgili bir
arkadaş öyle bir kanun lâyihası ve teklifi ge
tirsin ki, «Hindenburglar gibi» istirahata çekil
miş olan şahsı memleketin felâketli bir anın
da vatan müdafaası ve ordu ile alâkası dolayısiyle, vazite başına ve vatan müdafaasına gel
iştirak et diyebilelim.
Bugün bir orgenerali vazifesinden u yaklaş
tırıyoruz, emekliye sevk ediyoruz. Emir erine
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varıncaya kadar yardımcılarını alıyoruz. Bir
kurmay subayı emrinde bırakmıyoruz. Bunların akademilerle, büyük sevk ve idare plânlariyle alâkalarına imkân vermiyoruz. Bu büyük bir
noksandır. Modern memleketlerin ordularında bıi
derece yüksek bir rütbeyi ihı*az ettikten sonra
gerek kendi arzusu ile, gerek kanun yolu ile
emekliye sevk edilmiş bulunan şahsıların va
tan müdafaası ile alâkaları kesilmiyor. O yine
tetkiklerini yapabiliyor. Akademiye, harb oyun
larına ve tatbikatlara iştirak ediyor. Plânlar
yapıyor. Erkânı Harbiyeye veriyor,
bunlar;
kasalarda mahfuz kalıyor, işte Hindenburg'un
takdim etmiş olduğu bir plcn zamanında- mey
dana çıkıyor ve 'kendisine istirahat mevkiinden
«gel ordunun başına geç» deriyor. Geliyor,
ordunun başına geçiyor ve büyük bir zafer
kazanıyor. Bu vesile ile Hükümetten rica ede
rim; yüksek rütbeyi ihraz etmiş olan şahısları
memleketin, vatanın mukadderatı ile alâkalan
dırmak için icabeden tedbirleri alsınlar ve bun
lar vazifeden uzaklaşmış hissini vermesinler,
bu mevkie kadar çıkan şahıslar kolay yetişti
rilemez, bu şahıslar memlekete milyonlara mal
olmuşlardır ve şeref imtihanı vermiş insanlar
dır. Bu şahıslar emekliye sevk edildikten son
ra dahi ordunun bir parçası olarak ve devamlı
surette ordu işleriyle, vatan müdafaası ile meş
gul olmalıdırlar .Ve bunların verecekleri ra
porlar kasalarda numaralanmak suretiyle hıfzedilmelidir. Halen Erkânı Harbiyei Umumiye
Reisi bulunan şahıs* üzerinde hiçbir arkadaşın
menfi bir mütalâası olamaz. Burada bir münakaşa
açmak hatırımızdan bile geçmez. Ben şuna
temas etmek isterim; Hükümet iki sene müddet
le temdidedilsin, yani 67 yaşma- kadar çalıştıtınlmaya imkân verilsin demektedir. Komis
yon hayır kâfi değildir, üç sene olsun diyor.
Komisyon raporunu okudum, bunun mucip se
bebi yoktur. Umumi pirensip vardır, Emekli
Kanununda, yüksek müesseselerde çalışan bâzı
zevatın hatırında yanlış kalmamış ise iki se
ne müddetle yaş haddini ilerletmek imkânını
Hükümete tanımış bulunmaktayız. Niçin bunu
üç sene yapıyoruz? Esbabı mucibesi yok bu
nun.
İLHAN SİPAHÎOĞLU (izmir) — Sizin mü
talâanız veçhile. Sizin mütalâanıza uymuşlar.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Bunun bir
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esbabı mucibesi yok. Esbabı mucibesi yok ama
iki senede ben Hükümetle beraberini.
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir)
- Di
ğerleri de üç sene kabul edildi; Temyiz, Devlet
Şûrası gibi. Bunlara mütenazır olarak yükselti
liyor.
İZZET AKOAL (Devamla) - - Şu halde ben
hata ettim, özür dilerim. Yalnız Hükümetin yi
ne bu konu dolayısiyle dikkat nazarını celbederim. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği mevki
ini ihraz etmiş olan şahsın muhakkak ki, karak
teri üzerinde asla şüphe caiz değildir. Fakat
nihayet insandır. İnsan psikolojisinin onun üze
rinde tesir yapmaması mümkün değildir. Hükü
mete her devrede bir sene müddetle temdit salâ
hiyetini verdiniz mi, Hükümette bulunanlara
hoş görünmek istiyebilir.
İLHAN SİPA2IİOĞLU (İzmir) — Gayet
tabiî.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Size tabiî ge
lebilir. Ben fikirlerimi serbestçe söylemeye alışık
bir insanım. Ben, nihayet sözlerimin mesnedini
ilimden almaktayım, kendi anlayışıma göre.
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Evet,
tabiî.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Bu mevkide
bulunan şahsın, hiçbir şeyden çekinmeden mem
leket menfaatlerini açık olarak Hükümete karşı
müdafaa etme imkânına sahibolması lâzımdır
(Soldan, gürültüler) Beyefendiler, kürsü açık,
her şahıs burada fikirlerini söylemekte serbest
tir. Ben serbest olarak konuşuyorum. Ben Hü
kümetle Erkânı Harbiye Riyaseti birbirine ta
ban tabana zıt harekette bulun arlar tezini mü
dafaa etmiyorum. Benim müdafaa ettiğim tez,
bizim alacağımız karara mesnet olmasını arzu
ettiğim tezdir.
Benim kanaatime göre Erkânı Harbiyei
Umumiye Reisinin lüzum görüldüğü takdirde,
ki, şimdi hakikaten temdit etmeye, istikrar dola
yısiyle halen müzakeresine iştirak ettiği ve yü
rütmekle mükellef bulunduğu mühim işler için,
mutlaka lüzum vardır. Mütemadiyen bu mevki
de değişiklik yapılamaz. Buna her sene karar al
maya lüzum göstermeden Hükümete bir defa
için karar almak salâhiyetini tanıyalım. 68 ya
şma kadar mı, 67 yaşma kadar mı çıkarılır, fa
kat bir kararla bu müddeti o dereceye getirelim,
UPV sene ayrı ayrı karar almak mecburiyetinde
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ne Hükümeti bıraknuyalım. Ne de şahsı, acaba
beni gelecek sene emekliye sevk ederler mi, tem-"
dit etmezler mi, yolunda bir düşünceye sevk etmiyelim ve bundan sonra da, istikrar temin
edildikten sonra da genç elemanlara bu mevkide
uzun müddet çalışma imkânlarım temin edelim.
E n faydalı ve memleket nefine alınacak karar
bu olur, kanaatindeyim.
R E Î S — Buyurun, encümen.
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ TALÂT
ALPAY (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar.
izzet Beyefendinin temas ettiği bir noktaya ce
vap vermek için tekrar huzurunuzu işgal etti
ğimden dolayı özür dilerini. îzzet Bey dediler
ki, temdit müddeti iki sene değil de niçin üç se
neye çıkarıldı? Efendim, biz bu hususu encü
mende müzakere ederken Devlet Şûrası, Divanı
Muhasebat ve Temyiz Mahkemesi Reis ve âzala
rının yaş haddi durumunu da tetkik ettik.
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin
(A) fıkrasında bu yaş haddi 65 olarak gösteril
miştir. Bu yaş haddi, İcra Vekilleri H e y e t i k a rariyle her sene temdidedilmek suretiyle 68 e
kadar çıkarılabilmektedir. Buna binaen encü
mende bir arkadaşımızın teklifi üzerine bu hük
me mütenazır olmak üzere Genelkurmay Başka
nının da yaş haddinin her sene temdidedilmek
suretiyle 68 e çıkarılmalını bu esbabı mucibeye
istinaden kabul ettik. Bu hususu arz etmek için
söz aldım. Kabulünü rica ederim.
REİS — Zihni Üner.
ZİHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Çok muhterem
arkadaşlarım, müzakere etmekte bulunduğumuz
kanun lâyihası memleketin yüksek müdafaasını
ilgilendiren mühim bir mevzu olduğu için, ben
deniz de ordunun eski, naçiz bir müntesibi ol
mak itibariyle bir iki söz söylemek için huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum.
Benden evvel konuşan arkadaşlarımdan bir
muhterem arkadaşım müstesna, diğerleri bu
mevzu üzerinde konuşulabilecek hemen bütün
hususları izah buyurdular. Bendeniz de tamamiyle bu kanun lâyihasının ve encümenin almış
olduğu kararın, memleketin âli müdafaasına tıpa
tıp uygun olduğu hususunu Yüksek Huzurunuz
da büyük bir vicdan huzuru ile arz etmeyi bir
vazife bildim.
Muhterem arkadaşlarım, İzzet Akçal arkada
şımızın son beyanatına bir nebze temas etmek
ihtiyacını duydum.
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Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği makamı,
değiştirilemez, yaş haddine kadar değiştirile
mez bir makam değildir. Kendileri müntesibi bu
lundukları meslekin tesiri altında kalarak noktai nazarlarında bir zühule düşmüş olduklarını
tahmin ediyorum.
Yüksek malûmları olduğu üzere, Erkânı
Harbiyei Umumiye Reisinin vazifesinin devamı
veya adamı devamı sin haddi ile tahdidedilmiş
değildir, tamamen Hükümetin tasarrufu altın
dadır. Memleketin yüksek menafii eğer Erkânı
Harbiyei Umumiye Reisinin vazifesinde deva
mına, mâni bir hal teşkil ediyorsa, Hükümet ka
pariyle sin haddi beklenmeden değiştirilebilir.
Binaenaleyh vaziyet böyle olduktan sonra 65
yaşını doldurduktan sonra İcra Vekilleri Heye
tinin her sene alacağı kararla birer sene temdidi
tamamen Erkânı Harbiyei Umumiye reislerinin
tâyinleri hususundaki mevzuata uygundur. Hü
kümeti, bilhassa içinde bulunduğumuz dünya
nın bu nazik devresinde almış olduğu bu karar
dan ve huzurunuza getirdiği bu lâyihadan do
layı tebrik etmeyi de bir vicdan borcu bilirim.
REİS — İki takrir vardır, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konma
sını arz ve teklif ederim.
Samsun
Nusret Ulusoy
Yüksek Reisliğe
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı
arz r e teklif ederim.
Kastamonu
Şükrü Esen
REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir
takrir var;
Şimdi diğer bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle Er
kânı Harbiyei Umumiye reislerinin yaşlarında
bir artırmak yapılmıyarak reddini teklif ede
rim.
Tekirdağ
Nurettin Aknoz
REİS — Maddenin reddini tazammun eden
bu takriri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir
reddedilmiştir,
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Madde «Senelik fasılalarla» cümlesi yerine
«Senelik müddetlerle» şeklinde düzeltilmiştir.
Maddeyi bu tadil ile reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — 13u kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS —• Maddeyi kabul edenler. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umıımiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

ile Türkiye'de bulunan malların
veraset
tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa ol
sun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa
intikali Veraset ve İntikal Vergisine tâbidir.
Bu vergi, Türk tâbiiyetinde bulunan şahıs
ların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şâmildir.
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir
şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan ma
lını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız
bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikamet
gâhı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükel
lef tutulmaz.
REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Reisliğe
Ruznamenin birinci müzakeresi
yapılacak
maddeleri arasında 20 nci sırada bulunan (Varaset ve İntikal Vergisi kanunu lâyihasının),
ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet
kesbetmesi için diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Maliye Vekili
Hasan Polatkan

Kanunda kullanılan tâbirler
MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâ
birlerin delâlet ettiği mânalar aşağıda göste
rilmiştir :
a) «Şahıs» tâbiri; hilâfına sarahat olma
dıkça hakiki ve hükmi şahıslan;
b)
«Mal» tâbiri; mülkiyete mevzu olabi
len menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke
girebilen sair bütün hakları ve alacakları;
İfade eder.
c) «Veraset» tâbiri; miras, vasiyet ve mi
ras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
d) «İvasız intikal» tâbiri; hibe yoliyle ve
ya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları;
(Maddi ve mânevi bir zarar mukabili verilen
tazminatlar ivazsız sayılmaz.)
İfade eder.

REİS — Takdimen müzakeresi hususunu
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerine söz istiyen? Yok.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Müstaceliyeti kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARR l BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim,
maddenin (b) bendinin sonundaki «İfade eder»
ibaresi kaldırılacaktır.
REİS — Maddeyi 'bu tashih ile reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâyihası

Muafiyetler
MADDE 3. — Aşağıda yazılı şahıslar Vera
set ve İntikal Vergisinden muaftır.
a) Âmme idareleri, emekli ve yardım san
dıklan,- sosyal sigorta kunımlan, umumi men
faate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bun
lara aidolan veya bunların aralarında kurduk
ları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tâbi olmıyanlar;

12. — Veraset ve İntikal Vergisi kanunu lâ
yihası ile Ankara Mebusu ismail Rü§tü Aksal
ve altı arkadaşının, Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununun
bâzı maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenUri mazbataları (1/162, 2/43) (1)

•
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Bölüm : 1.
Mevzu, tâbirler, muafiyet ve istisnalar
Verginin mevzuu
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti tâbii
yetinde
bulunan
şahıslara
ait
mallar
(1) 315 8. Sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında ka
lan hükmi şahıslara aidolup umumun istifadesi
için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eği
tim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla ku
rulan teşekküller;
e) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahrî kon
soloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara
mensubolan ve o devletin tâbiiyetinde bulunan
memurları ve Türkiye'de resmî bir vazifeye
memur edilenler ile bu sayılanların aileleri ef
radı (mütekabiliyet şartiyle) (Türk tâbiiyetin
de bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya
sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayı
lanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet
eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını
veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen?. Yok.
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.

maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptık
ları yardımlar;
g) Âmme idare ve müesseseleri ve 3659 sa
yılı Kanuna tâbi müesseseler ve âmme menfaat
lerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandık
larında (veya bu mahiyetteki kurumlardan)
dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar
dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve ye
tim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddet
lerini doldurmamış bulunanların dul ve yetim
lerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve
harb mâlûlleriyle şehit yetimlerine tekel beyiye
lerinden ödenen paralar;
h) Harbde veya eşkıya müsademelerinde,
manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda
aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve
erlerin (Jandarma dâhil) kezalik vazife esnasın
da ölen Emniyet mensuplarının füru ve kanları
na ve ana ve babalarına intikal eden bütün mal
lar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan mik tarm bir misli;

istisnalar
>
MADDE 4. — Aşağıda gösterilen intikaller
Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır.
a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası
ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası olrak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine
göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın
bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlıyana
rücu eden hibe edilmiş mallar;

b) Değerleri 10 ncu maddeye göre tâyin
olunan menkul ve gayrimenkul mallardan füru
ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin
40 000 lirası; murisin reşidolmıyan çocuklarının
her biri için bunların reşit çağa gelinceye kadar
geçmesi icabeden her yıl başına 1000 lira ve yaşı
her ne olursa olsun bedenen ve fikren hiçbir su
retle çalışarak hayatını kazanamiyacak durum
da oldukları tam teşekküllü sıhhi heyet raporu ile
tebeyyün eden malûl ve mefluç füruun her biri
için 25 000 lira yukariki miktara ilâve olunur;
e) örf ve âdete göre verilmesi mûtat bulu
nan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahoma
lar (Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilûmum sadakalar;
d) İvazsız surette vâki intikallerin 5 000
lirası;
e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olu
nan alelûmum piyango ve kuralarda kazanılan
ikramiyelerin 5 000 lirası;
f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları
şümulüne giren şahısların statüleri gereğince

j) Kuru mülkiyet halinde intikal eden mal
lar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe).
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm : 2
Mükellef teklif mahalli ve beyanname
Verginin mükellefi
MADDE 5. — Veraset ve İntikal Vergisinin
mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarz
da mal iktisabeden şahıstır.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Teklif mahalli
MADDE 6. — Veraset ve İntikal Vergisi:
a) Veraset tarikiyle vâki intikallerde ölen
kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikal
lerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının,
hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde mer
kezlerinin bulunduğu;
b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu
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ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türki
ye'deki son ikametgâhının bulunduğu;
e) Muri? veya tasarrufu yapan şahıs Tür
kiye'de hiç ikâmet etmemiş veya son ikâmetgâhı
tesbit olunmamış ise Maliye Vekâletinin tâyin
edeceği;
yer vergi dairesi tarafından tarh olunur.
R E Î S — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beyanname
MADDE 7. — Veraset tarikiyle veya sair su
retle ivazsız bir tarzda mal iktisabedenlerden
3 ncü maddenin dışında kalanlar iktisabettikleri
malları bir bayanname ile bildirmekle mükel
leftirler.
Verilecek beyannamenin ihtive edeceği ma
lûmatı -ve şeklini ve bu beyannameye eklene
cek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini
tâyine Maliye Vekili salahiyetlidir.
R E Î S — söz istiyen.. Buyurun Mazlum Kaya
lar.
MAZLUM K A Y A L A ' R (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunun hükümet tasarısın
daki bu maddesi Maliye Encümenince kabul
edilmemiş, Veraset ve İntikal Vergisi mükellefle
rinden istenecek olan beyannameler muhteviya
tının ne gibi sualleri ihtiva edeceğinin kanunen
tâyini lüzumu üzerinde ısrarla durularak,
Hükümet temsilcilerinden kanun muhteviyatına
dercedilecek sualler celbedilerek Maliye En
cümenince bu suretle kabul edilmiştir.
Bir vergi beyannamesi tarhiyata esas teş
kil eder. Beyannamede sorulan suallere nok
san, yanlış cevap vermek veya hiç vermemek
mükellefi birtakım müeyyedelerle karşıkarşıya
bırakır. Bunun gerek Maliye Vekâleti gerekse
mükellef bakımından ehemmiyeti çok büyüktür.
Bu itibarladır ki, Gelir Vergisi Kanununda da
bu iş Maliye Vekâletinin tâyinine bırakılma
mıştır, Mükellefin cevap vermekle mükellef
bulunduğu sualleri kanunun tâyin etmesi ve
bunları önceden bilmek zaruridir. Bu hususta
bundan 4 - 5 sene evvel Maliyenin bir tatbikatı
da vardır. Gelir Vergisi Kanununun sarih ve
âmir hükmüne rağmen, Maliye Vekâleti Gelir
Vergisi mükelleflerine yeni bir beyanname tak
dim etti. Bu beyannamede istenen malûmat o
kadar komplike, o kadar girift ve o kadar lü-
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zumsuz idi ki, beyannameleri zamanında ver
mek imkânı hâsıl olmadı ve bunların yerine
yine eskilerini ikame etme mecburiyeti hâsıl
oldu.
istenen malûmat vergi tarhı ile asla
alâkalı olmaksızın, sırf istatistiki mahiyette
olabilir. Bunun karşısında kanuni müeyyideler
de vardır. Bunlar mükellefi vergi kaçakçılığı
töhmeti altında bırakabilir. Binaenaleyh, beyannemelerin,. Maliye Encümeninin mazbata
sında! olduğu gibi kanunen tâyini lüzumunu
Yüksek Heyetinizin takdirine arz ediyorum
efendim.
R E İ M — Buyurun Encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BE UZA D BİL
GİN (izmir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Mazlum Kayalar arkadaşımızın burada ifade
buyurdukları husus Encümenimizde de müza
kere edildi ve neticede Maliye Encümeninin ha
zırladığı metne nazaran Hükümetin sevk etmiş
olduğu metin, ihtiyaca daha iyi cevap vere
cek mahiyette telâkki edildi.
Şunu ara etmek isterim ki, bu Veraset Ver
gisinin Gelir Vergisi hükümleriyle mukayesesi
pek isabetli olmaz. Gelir Vergisinde mevzuubahsolan husus tamamen ayrı bir , husustur ve
orada gerçek gelirin tesbiti için istenilen malû
matın tam olarak verilmemesi birtakım cezaları
müstelzimdir. Halbuki Veraset Vergisi tatbi
katında Maliye Vekâletinin ihzar ettiği tali
matnameye göre tanzim edilecek beyannamede,
talimatnamedeki hususlardan bir veya birkaçı
nın cevaplandırılmamış olması cezayı müstehzim
değildir Ancak ve ancak bir vergi kaçakçılığı
olduğu takdirdedir ki, ceza mevzuubahsolur.
Şunu da istitraden kaydederim ki, Maliye Ve
kâletince hazırlanacak olan talimatname esasen
burada derpiş edilmiş olan hususları, ihtiva ede
cektir. Ancak bunları kanunda tadadi olarak
zikretmektense doğrudan doğruya Vekâletin
takdiriyle talimatname mevzuu yapmak bu işe
daha fazla seyyaliyet verir. Mümkündür ki, bu
rada derpiş edilmiş olan hususlar daha sade bir
beyanname formülü olarak Maliye Vekâleti
tarafından tesbit edilmiş olsun. Bana ifade edil
diğine göre bu hususlar böylece tesbit edilecek
tir. Burada beyanname muhteviyatının tadadi
olarak zikredilmesi tatbikatta Sayın Mazlum
Kayalar arkadaşımızın istediği sadelik ve ko-
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laylığm aksi bir netice verebilir. Mâruzâtım
bundan ibarettir.
REİS --- Açık oyunuza arz edilen kanun la
yihasına oy kullanmıyan arkadaşlar, oylarım
kullansınlar.
Bir takrir var, okuyoruz.
Yüksek Heyete
Veraset Vergisi Kanunu tasarısında (7 nci
madde için) Maliye Encümeni metninin müza
keresini ve esas ittihazını arz ve teklif ederim.
Bursa
Mazlum Kayalar
REİS — Efendim, encümen de mütalaasını
söyledi. Takrir okundu. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir.
Beyannamenin verileceği yer
MADDE 8. — Beyannameler, 6 ncı madde
nin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi
dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye
Vekâletine, verilir.
Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler
beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına ve
rirler.
Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı
veya müştereken verilmesi caizdir.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Beyanname verilme müddeti
MADDE 9. — Beyannameler aşağıda yzılı
müddetlerde verilir :
1. Veraset tarikiyle vukııbulan intikallerde:
a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükel
leflerin Türkiye'de 'bulunmaları halinde ölüm ta
rihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin ya
bancı bir memlekette 'bulunmaları halinde ölüm
tarihini takibeden altı ay içinde;
b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş
ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halin
de ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mü
kellefler müteveffanın bulunduğu memlekette
oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört
ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu
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yerin dışında başka bir yalbancı memlekette ol
dukları takdirde de ölüm tarihini takibeden se
kiz ay içinde;
c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm
siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay
içinde;
2. Diğer suretle vâki intikallerde malların
hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay
içinde.
Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18 nci
maddeleri hükümleri mahfuzdur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm 3
Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nispet
Verginin matrahı
MADDE 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin
matrahı, menkul mallarda Vergi Usul Kanunu
na göre bulunacak değerler ve gayrimenkul
mallardır. Vergi Usul Kanununa göre buluna
cak vergi değerleridir. (12 nci maddede yazılı
borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği takdir
de matrah yukarda yazılı değerlerden bu ten
ziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.)
REÎS — Encümen buyurun.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Burada bir tabı hatası var. Doğ
ru olarak «Veraset ve İntikal Vergisinin matra
hı, menkul mallarda Vergi Usul Kanununa gö
re bulunacak değerler ve gayrimenkul mallar
Vergi Usul Kanununa göre bulunacak mallar
dır.» yerine, «... mallarda Vergi Usul Kanununa
göre bulunacak vergi değerleridir.» şeklinda
olaccktır.
REİS — Mallardır kelimesi mallarda olacak
Tashih şekli ile maddeyi reyinize arz ediyorum
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
Değerleme günü
MADDE 11. — Bu vergiye mevzu olacak
malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer su
retle vâki intikallerde malların hukukan ikti
sabedildiği, gündür.
REİS — Söz istiyen? Yok. Reye arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

-
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Tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar
MADDE 12. — Iktisabedilen malların de
ğerlerinden veya değerleri yekûnundan aşağı
da yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede
gösterilmek şartiyle tenzil olunur.
a) Veraset yoliyle vukubulan intikallerde
murisin ihtieace salih vesaike müstenit borglan
ile vergi borçlan;
b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden
imalın aynına taallûk eden borçlarla vergi borç
lan (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala
taallûk eden borçlan kendi üzerine almış veya
öyle taahhüdetmjş ise bu borçlar nazara alın
maz) ;
c) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olan
kimselere ait mallardan yabancı memleketlerde
bulunanlara taallûk eden borçlar ve yabancı
memleketlerde bu mallar dolayısiyle alman Ve
raset ve întikal vergileri (Tevsik edilmek şar
tiyle);
(e fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve
întikal vergileri, beyannamede gösterilen bu
kabîl mallann değerini geçemez.)
d) Cenazenin teçhiz ve tekfini için yapı
lan masraflar.
RElS — Buyurun, encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Efendim; bu kanun metninde
«kimse» tâbiri umumiyetle «şahıs» olarak de
ğiştirildiği halde 12 nci maddede «kimselere»
olarak geçmektedir. «Şahıslara» olacaktır. Aynca (d) fıkrasındaki «tekfini» kelimesi de «ted
fini» olarak tashih edilecektir. Arz ederim.
REİS — Maddeyi bu tashihlerle reylerinize
arz ediyorum,. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
İhtilaflı borçlar
MADDE 13. — Müteveffanın sağlığında ic
ra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve
takibedilmekte olan alacak ve borçlarının be
yannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu
alacak ve borçtenn vergileri tahakkuk ettirile
rek tahsilleri icra dairesi ve mahkemenin vere
ceği katî karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne
suretle olursa olsun hiçbir zaman beş .seneden
fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda
bir icra ve dâva vaziyetlerini bir dilekçe ile
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu
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bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan ver
giler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergi
lerin taallûk eylediği dâvalar tecil müddetinden
sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müra
caatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre
gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış
vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geriverilir.
REİS — Buyurun Encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (izmir) — Efendim, bu maddede d'tmcı
satırda küçük bir tabı hatası vardır, «icra da
iresi ve mahkemenin», denilmiştir, «icra dairesi
veya mahkemenin», denilecektir, yani «v<;» «ve
ya», olacaktır.
REİS — Münib Hayri Ürgüblü.
MÜNlB HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) —
Muhterem arkadaşlar, müteveffanın alacak ve
borçlan dolayısiyle ve bunlann mahkemeye in
tikali halinde âzami beş senelik bir müddet
kabul ediyoruz. Bundan sonra kendisi lehine
bir vaziyet ihdas etmiyoruz ve doğrudan doğraya verginin tahsili cihetine gidiyoruz. Yük
sek malûmları olduğu üzere klâsik müruruza
man on senedir. Birçok dâvalarında beş senede
bitmediği görülmektedir. Iktisabi müruruza
manda yirmi senelik müddet esıası câri olduğu
gibi meselâ vakfın rakabesine ait dâvalarda
otuz senelik müruruzaman dahi elan caridir.
Bu itibarla mevzuubahsolan beş senelik müdde
tin klâsik müruruzaman müddeti olan 10 sene
lik müddete i'blâğmı rica ediyorum. Aksi tak
dirde mükellefin kendi ihtiyannda' olmıyan ve
bir kasdı bulunmıyan bir dâva dolayısiyle hu
kukunun zıyaı vaziyeti hâsıl olacaktır, ki bu
na da Yüksek Heyetinizin vicdanınızın razı olımyaeağma kaaniim. Bu itibarla takririmi tak
dim ediyorum.
RElS — Buyurun encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlLGlN (izmir) — Efendim, deminki mâruzâtıma
ilâveten bir noktayı daha tashih edeceğim. Mad
dede; «veya mahkemenin vereceği katî karar»
şeklinde yazılmıştır. Karar icraya raci olup,
mahkeme için hüküm bahis mevzuu olduğundan
bu kısmın; «veya mahkemenin vereceği katî ka
rar veya hüküm...» şeklinde tashihi ieabeder.
Sayın Ürgüblü arkadaşımızın beyanlanna da
kısaca arzı cevabedeyim. Hukuktaki müruruza
manla, buradaki vergi müruruzamanı aynı de-
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ğildir. Bir defa mer'i olan kanunda hiçbir tecil [ gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış ver
giler varsa terkin ve sahiplerine geriverilir.»
mevcut değildir. Burada beş senelik bir tecil
müddeti kabul edilmiştir. Bu da mükellef için
Binaenaleyh, umumiyet itibariyle beş senelik
ihtilâfın mahkemece halline intizaren kâfi bir
bir müddet zarfında bu gibi mahkemelerin ne
müddet teşkil ediyor. Bu beş senelik tecil müd
ticeleneceği derpiş edilmiştir. Ve hüküm ona
deti sonunda vergi olarak ödenmiş olan paradan
göre sevk edilmiştir. Ancak, beş sene içinde dâva
eğer dâva neticesinde fazlalık olduğu tahakkuk
neticelenmezse, tecil müddeti sona erecektir. Ve
ederse zaten kendisine iade edilecektir. Bu ba
dâva neticesinde fazla alınmış bir şey varsa dü
kımdan mağduriyeti mucip bir durum mevcut
zeltme yapılarak iade edilecektir. Burada mağ
değildir. Binaenaleyh, maddenin aynen kabulü
duriyet mevzuubahsedilemez. Encümenin teklif
nü rica ediyorum.
ettiği şekilde maddenin kabulünü rica ederim.
REÎS — Münib Hayri Ürgüblü, buyurun.
REÎS — Reylerini kullaımııyan arkadaşlar
lütfen
kullansınlar... Rey toplama muamelesi bit
MÜNÎB HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) —
miştir.
Muhterem arkadaşlarım, filhakika maddede
Sefer Eronat.
mahkemenin vereceği katî hüküm tâbiri vardır.
S E F E R ERONAT (Yozgad) — Efendim,
Bununla beraber maddeyi siyak ve sibakı itiba
maddenin
tedvininde beş senelik müruruzaman
riyle bir küllolarak nazarı itibara aldığımız za
doğrudur.
Ancak,
Devlet olarak, mahkemeye mü
man neticei hükümde bir za'fı telif görmekteyiz.
racaat
eden
bir
adamın
hakkını biz beş senede
Şu kadar ki; bu tecil her ne suretle olursa olsun
eda edemezsek kusur adamın değildir. Adam
hiçbir zaman beş seneden fazla devam edemez,
gelsin, gitsin düyuna kalsın, ne hakkımız var?
diyor. Binaenaleyh, durum bu olunca Maliye me
Binaenaleyh, encümen bu maddeyi geri al
muru bu maddenin şu fıkrasına istinaden vesın,
mahkeme altı sene mi devam edecek, çünkü,
levki katî hüküm verilmemiş bile olsa vâzıı ka
vergi
tahsili nasıl Devletin vazifesi ise, adalet
nunun kasdmm âzami beş sene olduğunu telâkki
tevzi etmek de aynı derecede vazifesidir. Bina
edecek ve bu hal maliye idaresiyle mükellef ara
enaleyh birisinde kendisini haklı görmek, diğe
sında daimî bir niza mevzuu olacaktır. Bizim,
rinde haksız görmek doğru değildir, müsavat
vâzıı kanun olarak vazifemiz, her hangi bir şe
sızlık
yapmaya hakkımız yoktur. O halde mah
kilde ihtilâf yaratmak değil, bu gibi mukaddem
keme
kararı,
5 senede açtığı zaman tecil devam
ihtilâfları göz önüne alarak onları ret ve defetetmeli.
memizdir.
)
Maddenin son fıkrası verginin iadesidir. O
Tatbikattaki tecrübemiz göstermektedir ki,
halde
s<mradan alacağımı ben neden gidip bey
bu gibi mevzularda Maliye ile mükellef arasında,
hude
çabalıyarak
alayım. Hem haklı olayım, hem
kanunda sarih hükümler olmaması dolayısiyle
kendim
çabalayım.
Vatandaşı böyle külfet altı
işin nizaa götürüldüğünü görmekteyiz. Bu iti
na koymak doğru değildir. Buraya adalet ve mü
barladır ki, son fıkradaki za'fı telif dahi teklifi
savat prensibini koymak lâzımdır.
min bilhassa kabulünü icabettirir. Kaldı ki, bi
Şu halde encümenin bu maddeyi geri alması,
zim mahkemelerimiz de işlerin kesafeti dolayı
mahkeme
işini burada tefrik etmesi lâzımdır. Fil
siyle dâvalar bazan dört ay sonraya talik edil
vaki 5 sene müddet malî kanunlarda esas pren
mesi neticesidir ki, beş sene müddet üzerinde
sip olarak kabul edilmiştir; iyidir ama mahkeme
bu bakımdan da durmak icabeder. Bu itibarla
işini burada ayırmak lâzımdır. Maddenin bu şe
takririmin kabulünü rica ederim.
kilde kabulü vatandaşın aleyhine ızrardır. Bu
REÎS — Buyurun, encümen.
itibarla maddenin encümen tarafından geri alın
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlLmasını istirham ederim.
GÎN (îzmir) — Efendim, muhterem Münib j
REÎS — Necmi Nuri Yücel.
Hayri Ürgüblü arkadaşım, maddenin son cüm
NECMÎ NURİ YÜCEL (istanbul) — Muh
lesini meşkût geçtiler. Son fıkra; «Tecil olunan
vergilerin taallûk eylediği dâvalar tecil müdde- ı terem arkadaşlarım, 13 ncü maddede : «Şu ka
tinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin ı dar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiç
müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre ; bir zaman 5 seneden fazla devam edemez.» hük-
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nıü tatbikatta vergi mükelleflerini ızrar etmeye
cektir. ihtilaflı bir mevzuun 5 sene zarfında bit
mesi bâzı ahvalde mümkün olmayabilir : Fakat
mahkemeler 5 senelik müddet içinde verginin
ödenmemesi, ve bu müddetin uzaması halinde
Hazinenin alacağı yıllarca askıda kalır. Hazine
alacaklarının askıda kalmaması için muayyen
olan umumi müruruzamandan daha kısa bir mü
ruruzaman müddetinin kabul edilmesi zarureti
vardır. Madde, alacağın bir an evvel tahsili ga
yesi için konmuştur.
Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, buradaki
müddet klâsik müruruzaman müddetine tekabül
eden ayrı bir hususiyet arz eder. Vergi hukukun
da olan prensip, sükutu hak müddeti, burada 5
senelik bir müruruzamandan daha fazla tecil
hakkı tanımıyor; beş seneye bağlıyor. Kaldı ki.
arkadaşlar, diğer vergi kanunlarında da bu beş
senelik müddet yine beş sene olarak kabul edil
miştir. Burada on seneye çıkarırsak bir kısım
vergilerde beş, bir kısım vergilerde on sene gibi
mütebayin bir vaziyet olacaktır. 13 ncü madde
nin Bütçe Encümeni teklifinde olduğu gibi ka
bulünü istirham ediyoruz.
REÎS — Burhanettin Onat.
' BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Evve
lâ şunu ifade edeyim; benim geriye bırakacak
fazla bir mirasım yok. Bu endişe ile konuşmu
yorum.
REÎS — Rica ederim, Burhaneddin Bey.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) ^ Mü
zakerelere bir çeşni vermek için böyle de konu
şulabilir Reis Bey. Burada ayeti celile okumu
yoruz. Arada sırada espiri yapmak da hakkıdır
mebusun.
Arkadaşlar; şimdi Bütçe Komisyonu der k i ;
zamanı gelince ben vergiyi alayım, dâvan varsa
sen sonradan uğraş, paranın fazlasını geri al.
Bu, geriye 3 - 5 parça bir şey bırakan kimsenin,
müteveffanın ailesine yalnız mal değil, içinden
çıkılmaz bir dert, bir baş belâsı da bırakması
demektir. Arkadaşlar, bir taraflı düşünmemeli.
Adalet ruhu ile düşünecek olursak dâvası devam
eden hususlarda vârislere bir hak tanımak ye
rinde olur. Binaenaleyh, Münih Hayri Ürgüblü
arkadaşımın teklifinin kabulü, adalet ruhuna ve
maslahata daha uygun olur kanaatindeyim. Bu
hususu takdiri âlinize bırakıyorum.
RElS — Encümen.
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BlLGlN (izmir) — Efendim;
Sayın Burhanettin Beyefendinin bir sözü dola
yı siyi e söz almak mecburiyetinde kaldım.
Arkadaşımız diyorlar k i ; Bütçe Encümeni:
«Vatandaş ister haklı olsun, ister olmasın, ben
alacağımı alayım da ne olursa olsun.» Mülâhazasiyle hareket etmiş.
Muhterem arkadaşlar; bu metin Hükümet
ten gelmiş. Maliye Encümeninde de tetkike tâ
bi tutulmuş ve encümenimizde de müzakere
mevzuu olmuştur. Böyle bir iddiada bulunabil
mek için bu mevzuu bugün mer'i olan mevzu
atla karşılaştırmak ieabeder. Bugün müzakere
ye mevzu olan kanunda vergi nispetleri çok
ağırdır, muafiyet hadleri ise çok dardır, tecil
hükümleri de yoktur. Yani bir mevzu ihtilaflı
da olsa vergi tahsil edilir, ancak ihtilâf mah
keme tarafından halledilince, fazla tahakkuk
etmiş vergi varsa düzeltilir ve geri verilir. Tah
sil için beş sene değil, hiçbir tecil müddeti
yoktur. Vergi derhal tahsil ediliyor. Biz bu
derhal hükmünü Maliye Encümeninin 3 sene
teklifini de aşarak 5 sene öteye atmış bulunu
yoruz. Burhanettin Onat arkadaşım, Bütçe En
cümeni bunu böyle yaptı derken zannederim
bu noktayı unuttular. Hiçbir tecil hükmü yok
ken burada 5 senelik bir tecil maddesi tesis
edilmiştir.
ikinci 'bir nokta olarak şunu da arz edeyim
ki, şimdiye kadar tatbikatta böyle bir ihtilâf
zuhur etmiş değildir ve böylesine yıllarca uza
mış bir ihtilâf yoktur. Bu, son derece bait ih
timalleri de nazarı itibare alarak konulmuş bir
Ihükümdür. Yoksa tatbikatta emsali yoktur.
Aksi tatbik edilecek olursa Hazine ile mükel
lef arasında değil, mirasçılar arasında ödeme
yi gecikdirme maksadiyle birtakım ihtilâflara,
birtakım muvazaalara yol açılması mümkün
dür. 5 sene uzun bir müddettir. ıBu müddet
zarfında eğer bir dâva çıkacak olursa hal ve intacedilir. Yoksa tatbikatta böyle bir ihtilâf
vâki değildir. Bu hususta Heyeti Celilenin te
reddüt edeceği bir- nokta olmadığını arz eder,
maddenin aynen kabul edilmesini rica ederim.
REÎS — Bütçe Encümeni narama izzet Akçal.
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA İZZET AK
ÇA L (Rize) — Aziz arkadaşlarım. Bu madde

î : 78

8 , 6 .. 1959

C : 1

encümenimizde uzun uzadıya görüşüldü. Hü- ,. nun sistemimize göre hüsnüniyet asıldır. Ve
kümet müruru zaman müddetini 3 sene olarak
aksi ispat edilmedikçe her hangi bir kimse suizan
teklif etmiş, Maliye Encümeni de 3 sene .ola
altında bırakılamaz.
rak bırakmıştır. Müddetin beş seneye çıkarıl
Yine Medeni Kanunun ikinci maddesine
ması teklifini Bütçe Encümeninde ben ileri
göre bir hakkın suiistimalini kanun himaye
sürdüm. Tartışmalar yapıldı, emsal arandı,
etmez. Dâvaya bakan hâkim elbet ve elbet bu
şimdiye kadar cereyan eden muamele ve tat
vaziyeti görecek, davacı ve davalının bu mev
bikat tetkik edildi. Mer'i olan kanunda müd
zuda suiistimal peşinde koştuğunu gördüğü tak
det mevzuubahis edilmemiş şimdi müddet tesdirde tedbirini alacaktır. Binaenaleyh hâkimin
salahiyetini bir tarafa bırakarak mükellefi sui
bit edilmektedir.
zan altına koymak berveçhi peşin doğru de
Aziz arkadaşlarımın muvazaaya yol açar
ğildir. Kaldı ki, kanunumuzdaki bahsettiğim
hususunda vâki olan beyanları, düşünceleri do2 0 - 3 0 senelik müruruzaman müddetlerini bir
layısiyle biz bu müddeti beş sene olarak tesbit
tarafa bırakalım. 10 senelik klâsik müruruzaman
ettik, karara bağladık. Ekseriya bu dâvalar
müddetini
telâkki etmek gerektir. -Bu itibarla
mükellefle Maliye Vekâleti arasında değil vâ
arz
ettiğim
sebeplerle, aTakdaşlann da tezahür
risler veya tereke aleyhinde ikame edilmekte
ettiğini müşahade ettiğim kanaatlerine binaen
dir. Uzun müddet sürüncemede kalabilir. Bü
arz ve teklif ettiğim şekilde kabulünü rica ede
yük bir arazi dâvasını bir an için düşünelim,
rim.
senelerce devam eder. Hazine vergisini alamaz.
Zaten bu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
ile biz Veraset Vergisini 1 nci derecedeki mi
rasçılarda gayet cüzi bir dereceye indirmiş bu
lunmaktayız. Bütün medeni
memleketlerde
Veraset Vergisi almıyor, biz de bu vergiyi t a - '
mamen kaldırmış olmıyalım düşüncesinin mah I
sulü ile 1 nci derecedeki mirasçılar için nispe
ti fevkalâde indirmiş bulunmaktayız. İleride
maddeleri geldiğinde görülecektir,
muafiyet
ler tesis edilmiştir. Bu maddedeki müddetde, I
muvazaalara meydan vermemek için 5 sene
kabul edilmiştir. Takdir Yüksek Heyetindir.
I
Maruzatım bundan ibarettir.
I
REİS — Münib Hayri Ürgüblü.
MÜNİB HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir)
— Muhterem arkadaşlarım, Behzat Bilgin Bey
arkadaşımız, bahis mevzuu olan 13 ncü mad
denin son fıkrasını ifade etmekle bendenizin
kanaatimi teyidetmiş oldular. Her ne kadar
bu maddede görüldüğü, ifade edildiği gibi iade
keyfiyeti varsa da bir hakikati maliye olarak
söylemekte mahzur görmüyorum ki, bu gibi
iadeler de hak sahibinin alacağının bazan düyuna bırakıldığı da sabittir. Bu itibarla iade
lerdeki teehhürler de mükellefe ayrıca ıstırap
vermektedir. Vâzıı kanun olarak bu gibi ısnrapları berveçhi peşin telâkki etmek ve hü
kümlerimizi ona göre tedvin durumundayız.
Mükellefin, hakkını suiistimal ederek dâva
ları uzatmak keyfiyetine gelince Medeni Ka-

REİS — Efendim, kifayeti müzakere tak
rirleri var. Daha 6 arkadaş söz almış bulun
maktadır. bu itibarla müsaade ederseniz takriri
okuyalım.
Reisliğe
Madde tavazzuh etti. Müzakere
kâfidir.
Reye vaz'ını arz ve teklif ederim.
Bolu
Kadir Kocaeli
Yüksek Reisliğe
13 ncü madde hakkındaki müzakerenin kifiyetinin reye konulmasını müsaadelerine arz
ederim.
Giresun
Doğan Köymen

I
REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini reyI
I lerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Aley
hinde konuşacağım.
REİS — Reye vaz 'ettim efendim. EtmiyenI 1er... Kabul edilmiştir.
I
I
Bir takrir var okuyoruz, efendim.
Yüksek Reisliğe
Arz ettiğim sebebe binaen 13 ncü madde
deki 5 senelik müddetin 10 seneye çıkarılmaII sim arz ve teklif ederim.
Nevşehir
II
Mtinib Hayri Ürgüblü
I

t : 78

8.6 İ959

R E İ S — Encümen iştirak ediyor mu efen
dim?
BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN
(tzmir) — İştirak etmiyoruz, efendim.
REİS — Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir dikkate alın
mıştır.
Encümen filhal iştiraik ediyor mu?
BÜTÇE EN. ıM. M. BEHZAT BİLGİN .(İz
mir) — Filhal iştiraik ediyoruz.
REİS — O halde maddeyi evvelce encümen
ce yapılan tashihlerle (beraber ve heş senenin on
seneye çılkarılması suretiyle reylerinize arz edi
yorum. îKalbul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Ikanun
lâyihasına (309) rey verilmiştir. Muamele ta
mamdır. (309) reyle lâyiha 'kanunlaşmıştır.
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankasına 'katılmak için
Hükümete yetiki verilmesine dair 5016 sayılı
Kanunun ikinci maddesinin tadili halklkındaiki
ıkanun lâyihasına-(308) rey verilmiş, (307) ka
bul (1) müstenkif vardır. (307) rey ile lâyiha
kabul edilmiştir.
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Maliye Vekili Beyefendi, ıbİT beyanda bulunacalk mısınız?
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN
(Eskişehir) — Hayır efendim.
Verginin tarhı
MADDE 14. — Vergi, mükellef tarafından
verilen beyanname üzerine tarh olunur.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beyanname verilmemesi veya noksan beyanda
bulunulması
MADDE 15. — Hiç beyanname verilmemesi
veya verilen beyannamede intikal eden malla
rın tamamen veya kısmen gösterilmemesi dolayısiyle re'sen veya ikmalen namlarına vergi
tarh olunan mükellefler hakkında Vergi Usul
Kanununun 330 ncu maddesi hükmü tatbik olu
nur.
REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Nispetler
MADDE 16. — Veraset ve İntikal Vergisi
aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır :

Fürular, eşler, ana ve baba
(evlâtlıklarla nesebi sahih
olnııyan çocukların Kanunu
Medeninin 257 ve 443 ncü
maddelerine göre alacakları
miraslar bu grupa dâhildir.)
Vergi nispeti yüzde

M a t r a h
J liradan 20 000 lııraya 1tad
20 001
»
»
30 000 »
30 001
»
»
50 000 » .
50 001
»
»
, 100 000 »
100 001
»
»
150 000 »
»
»
150 001
200 000 »
»
200 001 J»
300 000 •»
»
»
»
300 001
400 000
»
400 001
500 000
»
»
»
500 003
750 000 »
»
750 001
» 1 000 000 »
1 000 001 lira ve daha y u iarı
• »

2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
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Kardeşler, bü
yük ana, bü 1 ve 2 neinin
yük baba ve dışında ka
lanlar
füruları
Vergi nispeti Vergi nispeti
yüzde
yüzde
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
26
30

8
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
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REİS — Madde hakkında söz istiyen? Re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bölüm : 4.
İhtiyat tedbirleri ve tahsil hükümleri
Vergiye mukabil alınacak teminat
MADDE 17. — Âmme idare ve müesseseleri,
bankalar, bankerler* kasa kiralıyanlar, sigorta
şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler
ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu vergi
nin mevzuuna giren her hangi bir muamele
ve dolayısiyle para ve senet verebilmek için evyeleemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi
dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.
Tasdikname ibraz etmiyen hak sahiplerine, 16
tıcı maddenin birinci grupunda yazılı olanların
İstihkaklarından yüzde on, ikinci grupta yazılı
olanların istihkaklarından yüzde on beş ve üçün
cü grupta yazılı olanların istihkaklarından yüz
de yirmi nispetinde vergi karşılığı olarak tevkitat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar tevkif ettikleri parayı en geç bir
nafta zarfında bulundukları yerin malsandığına
yatırmaya ve keyfiyeti mensup bulundukları ver
gi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle
tevkif ettikleri parayı muayyen müddet içinde
malsandığına yatırmıyanlardan (Hâkimler ha
riç) tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukla
rı paralar Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre, yüzde on fazlasiyle tahsil olunur.
R E İ S — Buyurun Encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim,
maddenin 5 nci satırının sonuna, mürettip ha
tası olarak «Her hangi bir muamele» kelimele
rinden sonra bir «ve» kelimesi ilâve edilmiştir.
Bu «ve» kelimesi kalkacak ve madde devam ede
cektir.
R E İ S — Efendim, encümenin buı tashih şek
li ile maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İhtiyat tedbirleri
MADDE 18. — Veraset ve İntikal Vergisi
matrahına girmesi icabeden malların kaçırıla
cağını anlatır karinelerin bulunduğu hallerde
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vergi dairesince Türk Kanunu Medenisinin 532
nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına istinaden
tereke defterinin yapılması istenebilir.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ödeme zamanı
MADDE 19. — Veraset ve İntikal Vergisi ta
hakkukundan itibaren :
a) Menkul mallara ait vergiler, (1) yıl için
de iki müsavi taksitte;
b) Gayrimenkul mallara ait vergiler (5) se
nede ve her sene Bina ve Arazi vergilerinin öden
diği aylarda olmak üzere iki müsavi taksitte;
tahsil olunur.
İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil
muamelesi, Veraset ve İntikal vergilerinin ta
hakkukunu mütaakıp yapılır. Veraset ve İntikal
Vergisi tamamen ödenmedikçe intikal eden gay
rimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerlerinde her hangi bir ayni hak tesis
edilemez.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm : 5
Müteferrik hükümler
Mükellefiyetin başlangıcı
MADDE 20. — Veraset ve İntikal Vergisi '
mükellefiyeti :
a) Beyanname verildiği takdirde, beyanna
mede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;
b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mal
lar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal
eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte;
c) Terekenin tahriri, defter tutma veya res
mî tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelele
rin ikmal edildiği tarihte;
Başlar.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gaibin zuhuru
MADDE 21. — a) Gaip mirasçının zuhuru:
Gaip mirasçının zuhuru dolayısiyle evvelce
tahakkuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin ta
dili icabettiği takdirde zuhur eden mirasçının
vereceği beyannameye veya vergi dairesince ya-
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pılacak idari tahkikata göre sabit olacak matrah
üzerinden vergi düzeltilir.
b) Gaip murisin zuhuru :
Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki
ölüm kaydının terkinini mütaakıp, evvelce alın
mış olan vergiler talep üzerine mükellefe geriverilir.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir.

ra almamış bir şahıs var ya. Bu adamın eline
mal geçtiği takdirde ne olacaktır? Burada Ha
zine nazarı itibara alınmamış oluyor. Bu iti
barla, encümenin ve lâyihanın arzu ettiği neti
ce kaydını kapsamamaktadır. Encümene bâzı
maddeler gidiyor, bu maddenin de nazarı iti
bara alınarak düzeltilmesi faydalı olacaktır.
Çünkü, kanun maddesi efradını cami, ağyarını
mâni olmalıdır. Bir kısımmı o ahval içerisine
almanın, bir kısmını da vergiden tamamen kur
tulmasına imkân bahşetmenin doğru olmadığı
kanaatindeyim.
REİS — İzzet Akçal.
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA İZZET AK
ÇAL (Rize) — Gerçi bu maddede böyle bir hü
küm yok ama, 20 nci maddede bir hüküm bu
lunmaktadır.
«Terekenin tahriri, defter tutma veya res
mî tasfiye hallerinde maihkemeee bu muamele
lerin ikmal edildiği tarihte başlar.!» yolunda bir
hüküm vardır. Bu madde ile birlikte mütalâa
edildiği takdirde Sefer Beyefendinin endişele
rine mahal kalmaz kanaatindeyiz.
REİS — Sefer Eronat.
SEFER ERONAT (Yozgad) — Şimdi, mah
kemede bir davacı, bir de istihkak dâvası aç
mış olan adam vardır. İstihkak dâvası açmış
olan adamla davacı devam, ediyor. Mahkeme
de müddet bitti. Biz kimden aldık? Asıl malı
alan adamdan, aldık. Bir sene içerisinde bu adam
malını kaybetti. Tekrar müracaat edip alacak
ama o müddet içerisinde asıl istihkak dâvası
açmış olan adamın mirasına alâkası olmadığı
için, o dâva da kapanmış olacaktır. Şimdi, mi
rasçının buradaki durumu ile istihkak dâvası
açan adamın durumu arasında fark vardır, onu
demek istiyorum.

Mirasçıları hükmen sabit olanlar
MADDE 22. — Veraset ve intikal Vergisinin
ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden
başka bir şahsa aidolduğu mahkeme karariyle
sabit olur ve ilâmın katîleşmesinden sonra bir se
ne içinde müracaat edilirse fazla alman vergi,
verene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.
R E İ S — Encümen.
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim,
maddenin matlabı «mirasçıları» değil, «mirascılıkları» dır.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — An
lamadık, mirascılık ne demektir?
R E İ S — Matlap efendim.
Sefer Eronat,
SEFER ERONAT (Yozgad) — Tereke hâ
kimliği var mahkemelerde Terekeyi bazan re'sen, ibazan talep üzerine ve kanunun tâyin et
miş olduğu ahvalde tespit ve tâyin eder. Şim
di geçen maddeler içerisinde bu tereke hâkim
liğinin vâki defter tutmaları, tereke hâkimleriyle ıbir nispet ve alâkası burada hiç gözetilmemiştir. Yani onunla paralel bir çalışma im
kânı verilse iyi olurdu. Söbebi? Sehebi, idare
mekanizması bir tarafta işlerken o da bir ta
rafta muamele yapmaktadır. İdare bir taraf
tan vergi alıyor, Vergi Usul Kanununun fa
lanca maddesiyle cezalandırmaktadır. Halbu
ki re'sen vazife göre hâkimin yaptığı birçok
işler vardır. Bunlardan Maliyenin istifade et
mesi yerinde olurdu. Bu nazarı itibara alınma
mıştır, bir.
İkincisi; bu madde konuşulurken mirasçı
olarak tespit edilmiştir. Sonradan muhakeme
den bir karar çıkmış ve adam o malın maliki
değildir. Bir sene içerisinde müracaat ederse
alacaktır. Müracaat etti ve aldı. Mahkemede
İstihkak dâvasını açmış ve ondan sonra hiç pa-
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BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA İZZET AK
ÇAL (Rize) — Anladım, eğer terekeye hâkim
vazıyed etmiş ise, o takdirde 20 nci maddenin
3 ncü fıkrasının (C) bendi tereddüdünüzü izale
edecek vaziyettedir. Eğer böyle mirasçılar yek
diğerleri aleyhine ikame edilmiş dâva veya te
reke aleyhine ikame edilmiş bir dâva varsa,
o dâvanın neticesine göre de vergi vaziyeti ta
ayyün edecektir. Beş senelik müddet derpiş
edilmişti, teklif edildi, 10 sene oldu. O müddet zarfında intaeedilmiş olacaktır.
SEFER ERONAT (Yozgad) — Müruruza*
man geçer.
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İZZET AKÇAL (Devamla) — Geçmez Bey I
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
efendi.
1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir ve taREİS — Encümenin, matlapta yaptığı ta I dil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
dille birlikte maddeyi reylerinize arz ediyorum. I olan binaların Vergi Usul Kanununa g'öre bulu
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
nacak vergi değerleri (2) misli;
Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının
tesbiti
MADDE 23. — Bankalar nezdlerindeki kira
lık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde
(sulh hâkimi tarafından yapılacak tesbit hariç)
vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bu
lunmadıkça kasanın, açılmasına ve bu memur hu
zurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının mi
rasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri
tarafından alınmasına müsaade edemezler.
REİS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kaldırılan kanunlar ve hükümler
MADDE 24. — Aşağıda yazılı kanunlar ve
hükümler kaldırılmıştır :
a) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı kanun
lar;
b) 4040 numaralı Kanunun 30 ncu madde
siyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numa
ralı Kanunun birinci maddesinin bu kanuna uymıyan hükümleri.
REİS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra
tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi
iratları
takdir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunacak vergi değerleri aynen vergi
değerleri olarak kabul olunur.
Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanu
nunun 1 Mart 1957 tarihli ve 6935 numaralı ka
nunla tadil olunan 279 ncu maddesi hükmü tat
bik edilmez.
REİS — Buyurun Hamdi Ongun.
HAMDİ ONGUN (İsparta) — Sayın arka
daşlarım, burada :
«I - Arazide :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların ka
yıtlı kıymetlerinin 10 misli» deniliyor. Fakat
1942 den sonra tahrir veya tadil görmüş, han
gisi esas olacak, bu zikredilmemiştir. Bu zikre
dilmemekle beraber bugünkü durumları nazarı
itibara alınacak demektir. Ama bina kısmında;

«12 Mayıs 1953 (Dâhil) tarihinden sonra tah
rir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir
edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa gö
re bulunacak vergi değeri aynen vergi değerleri
olarak kabul olunur.» diye bir sarahat vardır.
Şimdi, arazi kısmının tasrih edilmemiş, biuamn
tasrih edilmiş olması tatbikatta Maliye me
MUVAKKAT MADDE 1. — 10 ncu madde
murlarını
tereddüde düşürebilir. Bu husus mad
mucibince gayrimenkullerin vergiye esas tutu
dede ya tasrih edilmeli veya komisyon sözcüsü
lan vergi değerleri yeniden yapılacak umumi
veya Maliye Vekili, 1942 den sonra tahrir ve ta
tahrirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar;
dil edilmiş olan kıymetler esas olur diye bir be
1. Arazide :
yanda
bulunurlarsa tatbikatta bu tereddüt zail
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
i
olmuş
olur
kanaatindeyim.
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların kayıtlı
REİS — Ba§ka söz istiyen?...
kıymetlerinin (10) misli;
Buyurun, encümen.
2. Binalarda :
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Oylaa) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
!
ma
sırasında söz verilmiyecekti Reis Bey?
veya tadil suretiyle gayr isafi iratları takdir
edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa gö
REİS — Müsaade buyurun, Beyefendi, zatıre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli;
âlinizin böyle söylemesine Riyaset çok üzülür.
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
bat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya
GİN (İzmir) — Sayın Hamdi Ongun arkadaşı
tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
mız tereddüde düştü, arz edeyim :
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulu
1942 senesinden sonra yapılmış olan arazi
nacak vergi değerlerinin (4) misli;
tahriri ve tadili yoktur, Bütün tahrir ve tadiller
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1942 senesine kadar yapılmış olduğu için 10 mi
sil olarak alınacaktır. Ayrı bir tahrir bahis mev
zuu değildir. Bu itibarla bina ve arazi arasında
farklı muamele mevcut değildir.
Maddede iki küçük tabı hatası vardır, bun
ların tashihini istirham edeceğim.
Bunlardan birisi (C) bendinin, son satırında,
«Değerleri (2) misli, denmiştir.» «Değerlerinin
(2) misli» olacaktır.
Diğeri de, (D) bendinde, keza 4 ncü satırda,
«Aynen vergi değerleri,» denmiştir; «Vergi de
ğeri» olacaktır. Bu iki tashihin yapılmasını rica
ediyorum.
REÎS — Ham di Bey, konuşmanız sual şek
linde mi olacaktır?
HAMDİ ONGUN (İsparta) — Hayır, konu
şacağım.
BEİS — Buyurun.
HAMDİ ONGUN (İsparta) — Efendim, En
cümen Mazbata Muharriri arkadaşımız, 1942 den
sonra, tahrir yapılmamıştır, buyurdular. Doğru
olabilir. Fakat, tadiller olmuştur. 1942 de. bahçe
ye kalbedilmiş ve muafiyet almış, bilâhara da
muafiyetini kaybederek, tekrar kıymetlendiril
miş ve vergi alınmaya başlanmıştır.
1942 den sonra tadil görenler vardır. Kıymeti
esas olarak kabul edileceğinin tasrih edilmesi
lâzımgeliyor.
REİS — Encümen.
t
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Efendim; özür dilerim, arkada
şımız hakikaten haklı. Yani tahrir yok. Fakat
1942 senesinden sonra tadil görenler var. Encü
menin kasdı 1942 tahrirlerinin esas olmasıdır.
Yani tadile değil tahrire itibar edilecektir ama
ona ait hüküm maalesef yoktur. Binaenaleyh bu
hususta bu maddeye bir ilâve yapmak icabedecekth\ Biz bunun için maddeyi geri istiyoruz.
REİS — Efendim, muvakkat 1 nci maddeyi
encümene veriyoruz.
İkinci muvakkat maddeyi okuyoruz.
MUVAKKAT MADDE 2. — 1 . III . 1957
tarihinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller
dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hü
kümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre
fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere red ve
iade olunur. Noksanı aranmaz.
Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulu
nan vergilerle itiraz ve temyiz komisyonları ve
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Devlet Şûrası kararlarına iktiran etmek suretiy
le kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şâmildir.
1 . III . 1957 tarihinden sonra vukubuldnğu
halde bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar
vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilme
miş olan ölüm ve intikal hâdiseleri hakkında da
işbu kanun hükümleri tatbik olunur.
REİS — Buyurun, Sefer Eronat.
SEFER 'ERONAT (Yozgad) — Efendim,
bu madde yukardaki hükümlere mıiKrazi olarak
konmuş ama, burada ivazsız iktisaplar hakkın
da bir sarahat verilmemiş, hunu arz ediyorum.
REİS — Sadettin Yalım.
SADETTİN YALIM '(Kocaeli) — Muhterem
arkadaşlarım, bu muvakkat ikinci madde hepi
miz, her fani için ıçok isabetlidir. 1.III.1957 tari
hinden bugüne kadar hadis olan gayriâdil du
rumu rtelâifi için bu kanunu getirdiği için Hükü
mete ve Meclise çok teşekkür ederim. Ancak
ikinci maddeden sonra, tatlhikatını bildiğimiz
için bir ricamız olacaktır : Çocuk Esirgeme Ku
rumuna bâzı ıbağışlar yapılmaktadır. Bunların
üçüncü bir muvakkat madde ile vergiden muaf
tutulması hususunun temini çok yerinde ola
caktır.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN ('İzmir) — Zaten muaftır.
REİS — Encümen, esasen muaf olduğunu
bildirmektedir, efendim.
SADETTİN YALIM (Devamla) — Memnun
oldum, bu suretle zabıtlara da geçmiş oldu, za
ten bunu arzu ediyordum. Çok teşekkür ederim.
REİS — Necmi Nuri Yücel.
NECMİ NURİ YÜCEL (İstanbul) — Efen
dim, bu muvakkat ikinmi madde ile ilgili ola
rak: bir takririmiz vardı. OBu madde «1.III.1957
tarihinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller
dolayısiyle...» diye ıbaışlıyor. Takririmde «ölüm
ve her türlü intikaller» demek suretiyle ivazlı
veya ivazsız her türlü hatıra .gelebilecek int>
kalleri de bu madde içinde koymak ve bu su
retle tatbikatta meydana gelebilecek ihtilâfları
bertaraf etmek istedim. Bu itilbarla ivazlı ve
ivazsız tefrikinin yapılmış olmasına ayrıca ma
hal yoktur. Takririmizde 1 Mart 1957 tarihinden
sonra vâki olan her türlü intikaller diyoruz.
REİS — Yalnız «sair» kelimesini ilâve edi
yorsunuz.
Takriri okuyoruz.
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| misli vergi verecek, birisi aynını verecek. Ben
Yükseik Reisliğe
bekliyordum ki, Bütçe Encümeni yedi - sekiz
Lâyihanın 2 nci muvakkat maddesini; esba
misli gibi İbir rakam ifade ve teklif etisin. Yolksa
bı nıucibede talkib edilen gaye ile telif etmek ve
gayrimenkullerin 1942 den 1943 ten bu yana iktatbikatta vâki olabilecek ihtilâfları önlemek
tisabettikleri 'kıymetleri vergi matrahının dışın
için, mezkûr maddenin 'birinci fıkrasının ikinci
da bırakmakta isabet yoiktur. Encümen, başka
' satırındaki «ölüm ve» kelimelerinden sonra
(bir müstaceliyeti yoksa ya başka bir rakam tek
«sair» 'kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim.
lif etsin yahut da bunun üzerinde bir gün daha
İstanbul
düşünsün.
Necmi Nuri Yücel
REİS — Encümen.
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Sair ke
^ BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
limesiyle ivazlılarda 'buna ithal ediliyor, böyle
GİN (İzmir) — Efendim, İlhan Sipahioğlu ar
şey olmaz.
kadaşımızın hakla var. Hakikaten çok gerilere
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
gidildiği takdirde 1943 - 1944 senelerindeki ta
GİN (İzmir) — Arkadaşımızın takriri ımaddeye
dile göre vergi almak Hazineyi mutazarrır ede
daha ziyade sarahat vermeyi istihdaf ediyor.
cektir. Bunu enlemek için metni değiştiriyor ve
Biz, encümen olarak buna lüzum görmüyoruz.
«b» bendi olarak yeni bir hüküm ilâve ediyo
Muvakkat maddede (Ölüm ve intikaller) denil
ruz o da şudur :
miştir ki, /buradaki intikaller, kanun mevzuuna
«b» 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren son
girmiş olan her türlü ivazsız intikallerdir. Mad
tadil görmüş arazi ve arsaların mezkûr tarihte
de sarihtir, %ir ilâveye lüzum yoktur. Bu madde
ki kayıtlı kıymetlerinin on misli bu nispetle ta
nin aynen kabulünü istirham ediyoruz.
dil gören arazinin 1942 senesindeki vergi kıy
Birinci muvakkat maddeyi geri aldık. Bura
metleri esas ittihaz edilecektir. Mezkûr tarihten
da maddeyi izah edeceğiz.
sonra tahrir gören arazinin 1942 deki kayıtlı
REİS — Necmi Bey, Encümen Mazbata Mu
vergi değerlerine on emsali tatbik olunacaktır.
harririnin bu (beyanı üzerine takririnizi geri alı
Bu «b» fıkrası olarak ilâve edilecek.
yor musunuz?
REİS — Efendim, ilâ vesi encümence teklif
NECMİ NURİ YÜCEL (İstanbul) — Geri
edilen fıkra ile beraber maddeyi okutuyorum.
alıyorum.
MUVAKKAT MADDE 1. — 10 ncu madde
REİS — Muvaikkat ikinci .maddeyi reyleri
mucibince gayrimenkullerin vergiye esas tutu
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
lan vergi değerleri yeniden yapılacak umumi tah
Kabul edilmiştir.
kirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar;
Encümen buyurun.
1. Arazide :
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
GİN (İzmir) — Efendim, birinci muvakkat mad
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların kayıtlı
denin '(lb) bendi olarak hazırladığımız metni ay
kıymetlerinin (10) misli;
nen okuyorum :
b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil
b) 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren son
görmüş
olan arazi ve arsaların mezkûr tarihteki
tadil görmüş arazi ve arsaların mezkûr tarihte
kayıtlı kıymetlerinin (10) misli;
ki kayıtlı 'kıymetlerinin (10) misli.
Yani, ıbu 10 misli 1942 ye ikadar tadil gör
müş olan araziye aidolacaıktır. Daha sonra ta
dil görmüş olan arazi için tadil kıymetleri ay
nen vergi değeri olarak kabul edilecektir.
REİS — İlhan Sipahioğlu.
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Efendim,
Bütçe Encümeni Hazineden bu derece fedakâr
lıkta bulunmamalıdır. 1943 senesinde İbir tadil
görmüş ise 1941 deki kıymetine nazaran pek az
vergi ifade eden 'bu iki gayrimenkulden biri on j

2. Binalarda:
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edil
miş olan binaların Vergi Usul Kanununa göre
bulunacak vergi değerlerinin (6) misli;
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 . (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya
tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli;
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c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya ta
dil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulu
nacak vergi değerlerinin (2) misli;
d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra
tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları
takdir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunacak vergi değeri aynen vergi
değeri olarak kabul olunur.
Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanu
nunun 1 Mart 1957 tarihli ve 6935 numaralı Ka
nunla tadil olunan 279 neu maddesi hükmü tat
bik edilmez.
RElS — Efendim, bu fıkranın ilâvesiyle
maddeyi okuduk. Reyinize arz ediyorum kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 2. — 1. III. 1957
tarihinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hü
kümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre
fazla, alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve
iade olunur. Noksanı aranmaz.
Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulu
nan vergilerle itiraz ve temyiz komisyonlrrı ve
Devlet Şûrası kararlarına iktiran etmek suretiy
le kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şâmildir.
1. I I I . 1957 tarihinden sonra vuku7ruiduğu
halde bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar
vergilendirme muameleleri henüz ikmal ea^memiş olan ölüm ve intikal hâdiseleri hakkında d%
işbu kanun hükümleri tatbik olunur.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 25. — Bu kanun neşri tarihinde
meriyete girer.
REİS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 26. — Bu kanunun hükümlerini
icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize
arz edilmiştir.
13. — Bolu Mebusu İhsan Gülez ve aHı ar
kadaşının, Devlet orman işletmelerince satılan
orman mahsullerinden vilâyet hususi idareleri
ne hisse tefriki hakkında kanun teklifi ve Zi-
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raat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/46) (1)
Yüksek Reisliğe
Gündemin iki defa müzakereye tâbi madde
leri arasında bulunan «Bolu Mebusu îhsan Gü
lez ve altı arkadaşının, Devlet orman işletmele
rince satılan orman mahsullerinden vilâyet hu
susi idarelerine hisse tefriki hakkındaki kanun
teklifinin hususi idarelerin bugünkü müşkül du
rumlarını bir an evvel bertaraf etmeye matuf
bulunduğundan mevzuun ehemmiyetine b'naen
diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz.
Dahiliye Encümeni
Reisvekili
ö. L. Erzurumlufğlıı
REİS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..,
Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
mı?
Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. tf
Müstaceliyetle müzakeresi teklifi vardır.
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Orman İşletmelerinden ve kereste fab
rikalarından satılan orman mallarından vilâyet
hususi idareleri için hisse alınması hakkında
Kanun
MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 31, 32, 33 ve 35 nei maddeleri mucibince
verilenlerle dış memleketlere ihracedilenler
haricolmak üzere, Devlet orman işletmelerin
den veya kereste fabrikalarından artırma veya
eksiltme veya pazarlık suretiyle tomruk, yarı
mamul kereste veya mamul kereste alanlar,
vilâyet hususi idare hissesi namiyle satış bedeli
üzerinden % 3 nispetimle bir para ödemej^e
mecburdurlar.
REİS — Madde hakkında söz istiyen.. ? Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu

hisseler malın

istihsal

(1) 306 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır.
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edildiği vilâyet hususi idarelerine, satış bede
linin fiilen müşteriden tahsil edildiği ayı takibeden bir ay zarfında satışı yapan orman imlet
meleri veya kereste fabrikaları tarafından tes
lim olunur.
REÎS — Söz istiyen.J Yoktur. Maddeyi
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Birinci maddeye göre dış
memleketlere ihracedilecek mallar için evvel
ce ödenmiş bulunan hususi idarelere ait his
seler; orman ve gümrük idarelerinden almacak
vesikalar ibraz edilmek şartiyle malın ihracedildiği tarihten itibaren altı ay içinde hissenin
yatırıldığı vilâyet hususi idarelerine satıcının
müracaatı halinde, müracaat tarihinden itiba
ren en geç bir ay zarfında iade olunur.
REİS — Söz istiyen..1? Yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinden önce satışa çıkarılmış olan mal
lardan birinci maddede yazılı hisse alınmaz.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
EEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri me
murdur.
R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir.
14. — Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçla
rı için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyei verilmesi hakkındaki 6771 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine da
ir kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/315) (1)
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Yüksek
Ruznamenin 8 nci
yihasının, ehemmiyetine
taceliyetle müzakeresini

Reisliğe
maddesindeki kanun lâ
binaen takdimen ve müs
arz ve teklif eylerim.
Millî Müdafaa Vekili
Etem Menderes

REÎS — Takdimen müzakeresi hususunu reye
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen'? Yok.
Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Müstaceliyet talebini reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müstacelen görüşül
mesi kabul edilmiştir.
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için
sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gay
rimenkullerden lüzumu kalmıyanlann satılma
sına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine
dair Kanun
MADDE 1. — 6771 sayılı Kanuntfn 3 ncü
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
Bu kanunun şümulüne giren inşaat işlerinden
lüzum görülenleri 2490 sayılı Kauun hükümle
riyle mukayyedolmaksızın sermayesinin tamamı
veya en az yarısı Devlet veya Devlet teşekkül ve
müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kuru
lan müessese ve teşekküllere pazarlıkla yaptır
maya Millî Müdafaa Vekili mezundur.
Ancak, inşaatın mahiyet ve miktarı ile yapı
lacağı yerler ve ödeme şekilleri îera Vekilleri
Heyetince tesbit olunur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok.
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur.
REÎS — Bir takrir var, okuyoruz.
REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 303 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. I
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler...
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Etmiyenler... Kabul edilmiş, lâyiha kanunlaşmış- j lifiye insanlar yetiştirmek maksadiyle dört sene
tır.
lik bir tahsil devresine yükseltilmesini Maarif
Vekâletinden rica etmek istiyorum.
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen rey
Bu vesile ile teklifi getiren ve imza eden
lerini kullansınlar. Rey toplama muamelesi bit
arkadaşlarıma
ve Ibu hususta büyük bir anlayış
miştir.
gösteren Hükümetimize dinini seven Müslüman
15. — Konya Mebusu Abdürrahman
Fahri
bir
Türk vatandaşının minnet ve şükran hisleri
Ağaoğlu ve 59 arkadaşının, Maarif Vekâleti ku
ni
arz
edeceğim. (Alkışlar)
ruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkındaki
4926 sayılı Kanuna bağlı
cetvellere (Yüksek
İslâm İlahiyat
enstitüleri)
için kadro eklenmesine dair kanun teklifi ve
Muvakkat Encümen mazbatası (2/329) (1)
Yüksek Reisliğe
Ruznameniıı 21 nci maddesindeki Yüksek is
lâm enstitüleri kadro kanunu teklifi, mahiyeti
itibariyle müstacel olduğundan, ruznamedeki sair
işlere tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesini
arz ve teklif eylerim.
Muvakkat Encümen Reisi
Rize
izzet Akçal
RE IS — Ruznamenin 21 nci maddesindeki
islâm, ilahiyat Enstitüsü Kanununun takdimen
müzakeresi hakkındaki takriri reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Hilâl Ülman.

RE IS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka
söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini reyleri
nize arz edij'orum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Müstaceliyeti e müzakeresini reylerinize arz
-ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları hakkındaki
4926 bayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek
islâm Enstitüleri) için kadro eklenmesine dair
Kanun
MADDE 1. — Maarif Vekâleti
kuruluş
kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin (iller) kısmına, ilişik (1)
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ve (2) sa
yılı cetvele de, ilişik (2) sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir.
RElS — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.

HÎLÂL ÜLMAN (Bursa) — imam - Hatip
okullarının kuruluşu ve mezunlarını vermeye başlamasiyle memleketimizde büyük bir boşluğun
MUVAKKAT MADDE 1. — (1) ve (2) sa
dolmıya başladığı bir hakikattir. Bugün huzuru
yılı cetvellere dâhil kadrolardan ilişik (S) ve
nuza getirilen kanun teklifi ıbu mezunlara daha
(4) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 1959
yüksek bir din kültürü yapmak imkânını vermek
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli
için Yüksek ilahiyat Enstitüsü kurulmasını der
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına konulmuş
piş etmektedir.
tur.
Uzun seneler ihmal edilmiş bu büyük vazi
RElS — Madde hakkında söz istiyen var
feyi bir an evvel yapabilmek, memlekete hura
mı? Yok. Maddtyi reylerinize arz ediyorum.
fe ve bâtıl itikattan uzak insanlar yetiştirebil
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mek için bu teklifin, gerek Yüksek Meclisiniz, I
MUVAKKAT MADDE 2. — 1959 malî yılı
gerek bütün milletimizce büyük 'bir hoşnutlukla
kabul edileceğine emin bulunmaktayım. Memle- | Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmının 417 nci
(Yüksek
ketimizin bilgili din adamlarına olan iştiyakını
okullar
umumi
masrafları)
faslının
40 nci
duyan, bilen ve hisseden bir arkadaşınız olarak
(ilahiyat Enstitüsü masrafları) maddesinin un
yıllarca ihmal edilmiş olan bu dâvanın bir an ev
vanı (Yüksek islâm Enstitüsü masrafları) şek
vel en iyi şekilde halledilmesini ve kurulacak
linde değiştirilmiş ve bu maddeden 50 bin lira
ilahiyat Enstitüsünün daha bilgili ve daha ka,tenzil olunarak aynı kısma dâhil 203 ncü (Ge
çici hizmetliler ücreti) faslının 12 nci (Vilâyet(1) 316 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır.
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ler geçici hizmetliler ücreti) maddesine eklen
miştir.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Efendim, Veraset ve İntikâl Vergisi kanun
lâyihasına (308) arkadaş rey vermiş, (308)

O:1

reyle lâyiha kanunlaşmıştır.
Şu anda yeni bir reyleme muamelesinde
rey nisabı tahassul edeceği kanaati kalmamış
tır. Son maddede müzakereyi kesiyorum.
10 Haziran Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikadı kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,25

6. — SUALLER VE CEVAPLARI
A — TAHRİRÎ SUALLER VE
1. — Ordu Mebusu Atıf T'opaloğlu'nun,An
kara Maarif Kolejinin tedrisat durumuna ve ida
resine dair sualine Maarif Vekâleti Vekili Tevfik
îleri'nin, tahrirî cevabı (7/506)
29 . VII . 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygılarımla rica ederim.
Ordu
Atıf Topaloğlu
Ankara Maarif Kolejinin tedrisat durumu
diğer mekteplerimize nazaran farklı mıdır? Sı
nıf geçme nispeti nasıldır. Vekâlet murakabe
sinden vareste midir? Mektep idaresi ne suretle
tedvir edilir?
T. B. M. M.
Umumi Kâtipliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1771

29 . IV

1959

Maarif Vekâletin*>
15 . XI . 1958 tarih ve 1771 sayıb yazımıza
ektir :
Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ankara
Maarif Kolejinin tedrisat durumuna ve idaresi
ne dair olan şifahi suali, cevap günü olan
24 . IV . 1959 tarihli 60 ncı inikatta takrir sahibi
hazır bulunmadığından Dahilî Nizamnamenir
155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tah
rirî cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır.

CEVAPLARİ

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim.
T. B. M. M. Reisi Y.
M. Goloğlu
T. C.
Maarif Vekâleti
Talim ve Terbiye Dairesi
Sayı : 311.6/1287

5 . VI . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden
çıkan 29 Nisan 1959 tarih ve 7-506-1771/6965 sa
yılı yazıları karşıcıdır :
Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu tarafından ve
rilen tahrirî sual takririne ait cevap ilişik olarak
sunulmuştur.
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Maarif V. V.
T. ileri
Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun Ankara
Maarif Koleji ile ilgili tahrirî sual takririne ait
cevaptır :
1. Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinde,
resmî kolejlerimizde olduğu gibi, Türkçe, Türk
Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve
Yurttaşlık Bilgisi dersleri Türkçe, diğer dersler
ise ingilizce olarak okutulur.
Kolej geçen seneler 12 yıldı, bu sene 11 yıla
indirilmiştir. Tesbit edilen esasa göre, şimdiki
11 nci ve 12 nci sınıflar eski programa göre me
zun olacaklardır. 10 ncu sınıf için bir intikal
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programı yapılmıştır. 9 neu sınıf yeni programa
göre öğrenim yapmaktadır. Okulda bundan böy
le tamamiyle lise ve resmî kolejlerimizde tatbik
edilmekte olan mevzuat tatbik olunacaktır.
2. Genel olarak Türk Eğitim Derneği An
kara Kolejinin erkekler kısmı ara sınıfları ba
şarı derecesi (% 91.7). orta son sınıfların (</c 68),
lise son sınıfların (% 65),
Kızlar kısmı ara sınıflarının başarı derecesi
(% 91.5), orta son sınıfların (% 90), lise son
sınıfların (% 82) dir.
3. Kolej, Vekâletimizin teftiş ve murakabe
si altındadır. Geçen senelerde mütaaddit defa
teftiş ettirilmiştir. Her yıl Haziran ve Eylül
devresi imtihanlarına da müfettişlerimiz nezaret
etmektedirler.
4. Okul, Mekâtibi Hususiye Talimatnamesi
hükümleri gereğince Türk Eğitim Derneği tara
fından açılmıştır, öğretmenlerinin hepsi, resmî
lise ve ortaokul öğretmenlerinin şartlarını haiz
dirler. Okul müdürü ile öğretmenlerinin görev
leri vekâletimizce tasdik edilmektedir.
2. — Adana Mebusu Kemal Satır'ın, Ata'
türk'ün büyük nutkunun tekrar tabettirilmesi
nin düşünülüp
düşünülmediğine
dair s taline
Maarif Vekil Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî ce
vabı (7/515)
31.III.1959
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Siyasetine
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tara c mdan
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
saygılarımla rica ederim.
Adana
Kemal Satır
Yapılan birçok müracaatlerden öğrendiğime
göre, Devletimizin banisi Atatürk'ün büyük nu
tuklarının mevcudu kalmamıştır.
Eşsiz kahramanın mâruz kaldığı müşkülleri
hangi şartlar içinde yendiğini, millet ve memle
ket hizmetinde muvaffak olmanın yolların 1 onun
nutuklarmdaki irşatlarından öğrenmek duru
munda ve Atatürk'ün büyük nutuklarının mil
letimizin istifadesine arz edilmesi ihtiyacı için
deyiz.
Büyük nutkun vekâletinizce tabettirilme ci-
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hetine gidilip gidilmiyeceği hususunun açıklan
ması.
T. C.
Maarif Vekâleti
Talim ve Terbiye Dairesi
Sayı: 3i 1- 6/1295

5 . V I . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seisliğine
Umumi Kâtip?iği Kanunlar Müdürlüğünden
çıkan 6 Mayıs 1959 tarih ve 7 - 515 - 2964/12276
sayılı yazıları karşılığıdır:
Adana Mebusu Kemal Satır tarafından veri
len tahrh'î sual takririne ait cevap ilişik olarak
sunulmuştur.
Ksyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Maarif V. V.
T. îleri
Atatürk'ün 'büyük nutkunu 24 formadan
ibaret olan 3 ncü cildinin baskısı yapılmıştır.
YaJkmda satışa arz edilecektir.
Birinci ve ikinci ciltlerin de yeniden baskıla
rının yapılmasına başlanmıştır. Bundan böyle
de Büyük Atatürk'ün bu pek kıymetli eserinin
basılmış nüshaları tükendikçe yeniden basılma
sına muntazaman devam -olunacaktır.
3. — Ankara Mebusu Halil Sezai
Erkut'un,
son zamlar muvacehesinde değişmez gelirli va
tandaşların durumlarının ıslahı hususunda
ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine Maliyu Vekili Hasan Polatkan'm
tahrirî cevabı
(7/544)
T. B. M. M. Yüksek Siyasetine
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi -saygı ile rica ederim.
5 . VI.1958
Ankara
Halil Sezai Erküt
Giyecek, yakacak, taşıt gibi ihtiyaç maddele
rine son yapılan seri halindeki zamlar ve bu
nun tevlidedeceği pahalılık karşısında, memur,
hizmetli ve işçilerle, emekli, dul ve yetim aylığı
gibi Devletten istihkak almak suretiyle yaşıyan
değişmez gelirli vatandaşların ihtiyaç ve geçim
sıkıntılarını karşılamak için vekâletçe ne gibi
tedbirler düşünülmekte ve alınmaktadır?
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27.V.1959

Maliye Vekâletine
9 . VI. 1958 tarih ve 1467 sayılı yazımıza
ektir :
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, son
zamlar muvacehesinde değişmez gelirli vatan
daşların durumlarının ıslahı hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair olan şifahi suali,
cevap günü olan 22 . V. 1959 tarihli 71 nci İni
katta takrir sahibi hazır bulunmadığından Da
hilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci
fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle veril
miş sayılmıştır.
Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını »saygı
larımla rica ederim.
T. B. M. M. Reisi
T. C.
Maliye Vekâleti
Bütçe ve M. K. U. Md.
Sayı: Bütçe 114438-760/5468

8.VI.1959

özü: Ankara Mebusu Ha
lil Sezai Erkut'un dar ge
lirli vatandaşların hakkın
da ' durumlarına dair tak
riri hakkında.
Türkiye Büyük İJIillet Meclisi Reisliğine
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, son
zamlar muvacehesinde değişmez gelirli vatan
daşların durumlarının ıslâhı hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair olan şifahi suali
ile ilgili olarak, Kanunlar Müdürlülü ifadesiyle
alınan 27 . V . 1959ı tarihli ve 7-544--L467/5514
sayılı yazıları cevabıdır:
Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş olan ve
yıllık malî portesi bir milyarın fevkinde bulu
nan 7244 ve 7236 sayılı kanunlarla, Devltt ve
. Devlete bağlı teşekkül ve müesseselerden aylık
alan bilûmum memur ve hizmetlilerle emekli,
dul ve yetimlerin aylıkları, 1 . III . 1959 tari
hinden itibaren artırılmış ve bu suretle kendi
lerinin daha; müreffeh bir hayat seviyesine ulaş
tırılması temin olunmuştur.
Ücret rejimi, mevzuatle tahdidedilmemiş bu-
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luıwı işçi ücretleri ise, arz ve talep kaidesine
göre konjöktürdeki inkişafa muvazi bir seyir
takibetmektedir.
Gereğine müsaadelerini saygı ile arz eylerim.
Maliye Vekili
H. Polatkan
4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
emekli aidatı olarak memurlardan ve Hazine
den tahsil edilen paranın miktarına ve ne suretle
kullanıldığına dair sualine Maliye Vekili Hasan
Polatkan'm tahrirî cevabı (7/330)
15 . XII . 1958
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Maliye,Vekili tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulmasını saygı ile rica ederim.
Tokad
Dr. Faruk Ayanoğlu
Soru tarihine kadar Emekli Sandığı Kanu
nuna göre, emekli aidatı olarak memurlardan
ve Hazineden ne miktar para tahsil edilmiştir.
Halen sandığın Hazineden tahsil edeceği meb
lâğ var ise, miktarı nedir? Tahsil edilip tera
küm etmiş sermaye var ise, ne suretle kullanıl
maktadır, diğer banka ve müesseselere yatırıl
mış mevduatı var mıdır? Var ise, hangi mües
seselere ne maksatla ve ne miktar mevduatta
bulunulmuştur? Bunların dışında gayrimenkullere yatırılmış sermayesi varsa, miktar ve ma
hiyeti nedir?m
T. C.
Maliye Vekâleti
Bütçe ve M.-K. U. Müdürlüğü
Emeklilik
Sayı : 115619-13/5480

8.VI.1959

özü : Türlçiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na dair Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu tara
fından verilen taJhrirî sual takriri hakkında.
•Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa göre, emekli aidatı olarak memurlar
dan ve kurumlardan ne miktar para tahsil edil
diğine, halen sandığın Hazineden tahsil edece
ği meblâğın ne miktar olduğuna, teraküm et
miş sermaye varsa ne suretle kullanıldığına
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mütaallik Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu ta
rafından Büyük Millet Meclisi Reisliğine so
rulan, tahrirî sual takriri ile ilgili olarak Ka
nunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 22.XII.1958
tarihli ve 7-330/2261-9443 sayılı yazıları ceva
bıdır.
1. — Sandığın kuruluş tarihi olan 1.1.1950
tarihinden 3 1 . X I I . 1958 tarihine kadar emek
li aidatı olarak memurlardan ve kurumlardan
«Hazine dâhil» tahsil olunan para miktarı
99], 986 706 liradır.
2. — Maaşlı memurların 1946 yılından ev
velki hizmetlerinin karşılığı olarak, tahsil şek
li, Emekli Sandığı Kanununun geçici 20 nci
maddesine göre her yıl bütçosnin zat maaşları
bölümüne konulan tahsilattan yıl sonlarında
vâki olacak tasarruf miktarına bağlanan miitehavvil bir tediye mevcuttur.
3. — Sandığın 31 . X I I . 1958 tarihi itiba
riyle teraküm etmiş sermaye miktarı 991 478
690 lira olup Emekli Sandığı Kanununun 22
nci maddesi gereğince bu miktardan 480 056
975 lirası Millî bankalara, 234 012 724 lirası
Hazine ve Millî bankalar tahvillerine, 125 343
658 lirası hisse senetlerine 123 050 793 lirası
gayrimeııkullere ve 29 014 540 lirası da aynı
kanunun 23 ncü maddesi gereğince iştirakçi
ve tevdiatçılara yapılan ikrazlara tahsis edil
miştir.
4. — Gayrimenkullere yatırılan 123 050 793
lira, bina, otel, işhanı, arsa ve hali inşada bu-'
liman otel, garaj ve işhanlarma ait bulunmak
tadır.
Keyfiyet ıttılalarma saygı ile arz olunur.
Maliye Vekili
Hasan Polatkan
5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, Başvekil ile temas için İstanbul'a giden ve
killerin harcırah alıp almadıkları hakkındaki su
aline Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın
tahrirî
cevabı (7/556)
2 . I V . 1959
öz : istanbul'a ;giden ve
killerin harcırahları H.
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Başvekil ile temas için istanbul 'a giden ve
killerin harcırah alıp almadıkları hususunun
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Maliye Vekili tarafından sözlü olaraJk bildiril
mesine delâletlerinizi saygı ile rica «derim.
Mardin
M. Kâmil B'oran
T. B. M. M.
Umumi Kâtipliği
Kanunlar Müdürlüğü
7-556/2974

3 . V I . 1959

Maliye Vekâletine
24. I V . 1959 tarih ve 2974 sayılı yazımıza
ektir :
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in,
Başvekil ile temas için istanbul'a giden vekil
lerin harcırah alıp almadıkları hakkında şifahi
suali, cevap günü olan 29.V.1959 tarihli 74 ncü
.İnikatta taikrir sahibi hazır bulunmadığından
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci
fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle veril
miş sayılmıştır.
Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim.
T. B. M. M. Reisi
T. C.
Maliye Vekâleti
Bütçe ve M. K. U. Müdürlüğü'
Sayı : Bütçe 114438-761/9470

8 . VI . 1959

özü : Mardin Mebusu Kâmil
Boran'm tahrirî cevap talebine
inkılâbetmiş olan şifahi sual
takriri hakkında.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın,
Başvekil ile temas için istanbul'a giden vekille
rin harcırah alıp almadıkları hakkındaki şifahi
sualine mütedair 3 . IV . 1959 tarihli ve 7-556/
974-12301 sayılı tezkereleri karşılığıdır.
Vekillerin, vekâletlerine mevdu vazifelerin
ifası için hizmetin icabettirdiği mahallere gitme
leri, takdirlerine bağlı bir keyfiyettir.
Bu seyahatleri dolayısiyle, kanun hükümleri
ne ve bütçelerle Yüksek Meclisin tasvibine ikti
ran etmiş olan tahsisatına istinaden harcırah al
maları da tabiîdir.
Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim.
Maliye Vekili
H. Polatkan
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7. — ÂRÎZALAR VE TELGRAFLAR
1. — Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Talebe
Cemiyeti Başkanı Yurdal Melcan imzalı İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi hakkındaki Kanunun

çıkarılması dolayısiyle Büyük Millet
teşekkürü mutazammın telgrafı.

-»«——^W»

Meclisine

ı•

TASHİHLER
Bu inikat zaptına merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır :
S.
sayısı
295
295

Sayfa

Sütun

Satır

8 deki (2) sayılı cetvelin «maaş» kısmına «maaş tutarları» konulmuştur.
12
2
35 (4) sayılı cetvel

D.

304

1

3-4

320

16

15

315

29

21-22

316

4

35

316

Doğru

Yanlış

4-5

—

D.

6 İkinci sınıf müfettiş
5 İkinci sınıf müfettiş
Millî Mddafaa, Maliye ve Büt- Muvakkat Encümen mazbatası
çe encümenleri mazbataları
(1) sayılı cetvel
Aded Aylık
Aded Aylık
9
450
Dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri
(1) sayılı cetvel
D.

9
500
Dul ve yetim evlenme ikramiyeleri
D.

19 Memur
9 Memur
(1), (2), (3), (4) sayılı cetvellere
«Yüksek Isltm Enstitüleri» başlığı konacak ve altına
D.
Memuriyetin nev'i
ilâ^e edilecektir.

76 ncı İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 272, 275, 283 ve 285 S. Sayılı lâyihaların tâyini
esami cetvellerinde rey verenler sütununda görülen Muş Mebusu Zeki Dede'nin ismi rey vermiyenler tablosunda yer alacaktır.

î : 78

8.6.1959

C :1

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununa verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
A za adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmiyenler
Münhal mebusluklar

610
: 309
: 309
:
0
:
0
: 280
:
21

[Kabul edenler]
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Şefik San
Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Rıza Çerçel
Orhan Kökten
Kemal özçoban
Necati Topcûoğlu
Orhan Uygun
Murad Âli Ülgen
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Halis öztürk
Şeref Saraçoğlu
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Kemal Eren
Nazifi Şerif Nabel
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
Adnan Selekler
ibrahim Subaşı
Yaşar Yazıcı
ARTVİN
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan
Yaşar Gümüşel
AYDIN
Fethi Batur
Hüsamettin Coşkun
Necati Celim

Namık Gedik
Nail Geveci
Nihat lyriboz
Firaye Levent
Etem Menderes
Ekrem Torunlu
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Mekki Said Esen
Halil Imre
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
M. Halûk Timurıaş
Sırrı Yırcalı
Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
Şevki Hasırcı
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BİTLİS
Nusrettin Barut
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
İhsan Gülez
Kadir Kocaeli
Nezih Tüiüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp

BURSA
Necdet Azak
Hüseyin Bayrı
Müfit Erkuyumcu
Agâh Erozan
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
Mazlum Kayalar
Reeep Kırım
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Yekta Teksel .
Nurullah ihsan Tolon
Hilâl Ulman
ÇANAKKALE
Halim Alyot
Ahmet Hamdi Sezen
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
ÇORUM
Sedat Baran
M. Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
K<imal Erdem
Yakup Gürsel
Fevz* Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Kemâl Terzioğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
Ali Çobanoğlu
ismail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Osman Ongan
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A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Tayşi
Halil Turgut
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettin Manyas
Sabahattin Parsoy
Mükerrem Sarol
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sabri Erduman
Şevki Erker
Mehmet Eyüboğlu
Melik Fırat
Sait Kantarel
Hasan Numanoğlu
Münip özer
Fethullah Taşkesenlioğlu
Rıza Topcûoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Mustafa Çürük
Hamit Dedelek
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
ihsan Daî
Bahadır Dülger
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Samih tnal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim ökmen
Cevdet San
Salâhattin Ünlü
GÎRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Mustafâ Hemiş
Tahsin inanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
ÎÇEL
Rüştü Çetin
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
Sami Göknar
İbrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İSPARTA
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Ali Lâtif aoğlu
Hamdi Ongun
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
Arslan Nihad Bekdik
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Hüsamettin Giray
Ayşe Günel
Rüştü Güneri
Mehmet Gürpınar
M. Faruk Gürtunca
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Enver Kaya
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar '
Nizamettin Kırşan
Adnan Menderes
Nihat Halûk Pepeyi
ibrahim Sevel
Necla Tekinel
Nazlı Tlabar
Tahsin Yazıcı
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İZMİR
Danyal Akbel
Abdullah Aker
Perihan Arıburun
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Necdet Davran •
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapani
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğlu
Uhan Sipahioğlu
Vamık Tayşi
Fevzi Uçaner
Ahmet "Ünal
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Münif Islâmoğlu
Hadi Tan
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
ibrahim Kiraboğlu
Ali Rıza Kılıçkale
Hakkı Kurmel
KIRKLARELİ
Avni Sakman
KOCAELİ
Ömer Cebeci
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
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Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelküınç
Ali Saim Kaymak
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Himmet ölçmen
Halil özyörük
Mustafa Runyun
Sabahattin Sayın
Sami Soylu
Nafiz Tahralı
KÜTAHYA
Mehmet Diler
ibrahim Germeyanoğlu
Ahmet ihsan Gürsoy
irfan Haznedar
Kemal özer
Muhittin özkefeli
Emin Topaler
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
Atıf Akın
Selim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Nafiz Körez
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
ihsan Yalkm
MUĞLA
Turhan Akarca
Burhan Belge
keyyat Mandalinci
Nuri özsan
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu

MUŞ
Şefik Çağlayan
Giyasettin Emre
KONYA
NEVŞEHİR
Abdürrahman
Fahri
Neçmeddin önder
Ağaoğlu
Hasan Hayati Ülkün
Ishak Avni Akdağ
Zihni Uner
Mustafa Bağrıaçık
Münih Hayri Ürgüblü
Osman Bibioğlu
NİĞDE
Remzi Birand
Medeni Berk
Sıtkı Salim Burçak
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Ali Gürün
RİZE
Hüseyin Agun
izzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Muzaffer önal
SAKARYA
Nüzhet Akın
Tacettin Barış
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Hamza Osman Erkan
Baha Hun
Nusret Kirişcioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Abdullah Eker
Ömer Güriş
Tevfik ileri
Abdullah Keleşoğlu
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
SÜRD
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
Nusret Kuruoğlu
Ömer özen
Hamdi Özkan
Mahmut Pınar
Muharrem Tansel
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
Ahmet Paker
TRABZON ,
O. Nuri Lermioğlu
YOZGAD
Talât Alpay
Mahmut Ataman

1 : 78

S. 6.1959

Fuat Nizamoğlu
Atıf Benderlioğlu
Nazım Tanıl
Sefer Eronat
ZONGULDAK
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu
Abdullah. Akm
Numan Kurban

C:İ

Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Ba§ol
Ali Kaya

Tahir öktem
Necati Tanyolaç
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

[Beye iştirak etmiyenler]
ADANA
Nevzat Arman
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Saim Karaömerlioğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Ali Menteşoğlu
M. Yılmaz Mete
Hamdi öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Kemal Satın
Rıza Tekeli
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Sait Ağar
Ali Yaşar
AFYON KARAHİSAR
Arif Demirer (İ.)
Mustafa öztürk (1.)
Osman Talu
AĞRI •
Kasım Küfrevi
Celâl Yardımcı
AMASYA
Hâmit Koray
îsmet Olgaç
Hüseyin özbay
ANKARA
Muammer Akpmar
ismail Rüştü Aksal
Osman Alişiroğlu
Hüseyin Balık
Hıfzı Oğuz Bekata
Fuat Börekçi
Mehmet Ali Ceritoğlu
Nuri Ciritoğlu
Recep Dengin
Avni Doğan

Bülent Ecevit
Übeyde Elli
Halil Sezai Erkut
İbrahim îmirzalıoğlu
ismail inan
İbrahim Saffet Omay
Ilyas Seçkin
Selim Soley
Hasan Tez
Ahmet Üstün
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Mehmet Ak
Ahmet Tokuş
BALIKESİR
Ali ileri
Mücteba Iştın
Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
BİLECİK
Ertuğrul Çolak
Yümnü Üresin
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okcuoğlu
BİTLİS
Rifat Bingöl
Selâhattin inan
BOLÜ
Servet Bilir
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Osman Eroğlu
Âlim Sipahi
BURSA
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Emin Kalafat (I.)
Fatin Rüştü Zorlu (V.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Ferhan Arkan

A. Kemal Barlas
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
Ethem Yalçınalp
ÇORUM
Ali Dedekargmoğlu
Hüseyin Ortakcıoğlu
DİYARBAKIR
Tahsin Cahit Çubukçu
Hâmid Zülfü Tigrel
Hüseyin Ülkü
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Fahri Karakaya
Hürrem Müftigil
Nâzım öztürk
ismail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Abdülkadir Eryurt
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Abidin Potuoğlu
GAZIANTEB
Ali Şahin
GİRESUN
Sadık Altmcan
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
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Nihat Sargınalp
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
İhsan Ada
Ahsen Aral
Rifat Bahadır
izzettin Çilli
Ali Şelhum Devrim
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Hasan İkiz
inayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
Refik Koraltan (Reis)
İSTANBUL
Isak Altabev
Nazmi Ataç
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
Faruk Nafiz Çamlıbel
Sedat Çetintaş (I.)
Aleksandros Hacopıdos
Mithat Perin (I.)
Celâl Ramazanoğlu
Yusuf Salman
Mıgırdıç Şellefyan
Zakar Tarver
Fahrettin Ulaş
Nuri Yamut
Hristaki Yoannidis
Necmi Nuri Yücel
Mahmut Yüksel
İZMİR
Sebati Acun
Selâhattin Akçiçek
Enver Dündar Başar
Selim Ragıp Emeç (I.)
Behçet Uz
KARS
Fevzi Aktaş
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Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Kemal Güven
Mehmet Hazer
Rasim îlker
Behram öcal
İbrahim Us
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras

I

MANİSA
Hikmet Bayur (I.)
Semi Ergin

SAKARYA
Rifat Kadızade

MARAŞ
Kemal Aksüyek
Kemali Bayazit
Nusret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Halil Gürün
Hilmi Soydan
Emin Soysal
Mehmet Şişman
Abdullah Yaycıoğlu

KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Ebubekir Develioğlu
Servet Hacıppşaoğlu
Osman Kavuncu
Fahri Köşkeroğlu
Durdu Turan

KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Osman Canatan
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın

MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Zeki Dede

KONYA
Hamdi Ragıp Atademir
Hulki Âmil Keymen
Ömer Şeker
I

Asım Eren
Rifat Gürsoy
Ismril Güven
Vedat Mengi
Şefik Refik Soyer

MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Kân âl Sürenkök
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik Ünsalan (1.)
Nüvit Yetkin

SAMSUN
Naci Berkman
Necmettin Doğuyıldızı
SİİRD
Suat Bedük
Baki Erden
Veysi Oran
Fikri Şendur

MARDİN

Mehmet Ali Arıkan
Mehmet Kâmil Boran
; Vahap Dizdaroğlu
Şevket Dursun
KIRKLARELİ
Halim Kermooğlu
Refik Bakay (t.)
Hasan Reşit Tankut
Mehmet Ali Ceylân (I.)
Selim Telliağaoğlu
Dündar Tekand
Aziz Uras
Hüsnü Yaman
I

KÜTAHYA
S. Sururi Nasuhoğlu
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RÎ3E
Ahmet Morgil

NİĞDE

I

ORDU
Eşref Ayhan
Münir. Ekşi
Ferda Güley
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
Arif Hikmet Onat
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür

SİVAS
Halim Ateşalp
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Turhan Feyzioğiu
Necati llter
Edip İmer
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever
Nazmi Yaraş
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail ö.-îdoyuran
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Sıtkı Eken
Keramettin Gençler
Ahmet Ispirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtif oğlu
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Rıza Ulusoy
Dâniş Yurdakul
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TRABZON
Halûk Çulha
Sabri Dilek
Mahmut Goloğlu (Rs.
V.) (I.)
Fikri Karanis
Selâhattin Karayavuz
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
M. Reşit Tarakçıoğlu

(t)
Osman Turan
TUNCELİ
Hızır Aydın
Arslan Bora
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
1. Etem Karakapıcı
E. Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel
Abdurrahman Odabaşı
Ömer Yüksel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Adnan Çalıkoğlu
Rıza Salıcı
Avni Ural
VAN
Abdülvahap Altınkaynak (I.)
Tevfik Doğuışıker
Sait Erdinç
Ferid Melen
ZONGULDAK
Necati Diken
Mustafa Saraç
Avni Yurdabayrak
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[Münhal mebusluklar]
Ankara

6

Edirne

1 Kırklareli

Artvin

1

Eskişehir

1

Kocaeli

Aydın

1 İstanbul

2

Bursa

1 Kastamonu

1

1

Konya

Sinob
1 Van
Yozgad
1

1
1
1

Muğla

1

21

«••I»
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete
yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tasdiki hakkındaki Kanuna verilen
reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)

A,za

adedi
Rey verenler

610

Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler

307

Reye iştirak etmiyenler
Münhal mebusluklar

308
0
1
281
21

[Kabul edenler]
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Rıza Çerçel
Orhan Kökten
Kemal özçoban
Osman Talu
Necati Topcuoğlu
Orhan Uygun
Murad Ali Ülgen
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Halis Aztürk
Şeref Saraçoğlu
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Kemal Eren
Nazifi Şerif Nabel
îsmet Olgaç
Hüseyin özbay
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
Adnan Selekler
İbrahim Subaşı
Ahmet TokUş
Yaşar Yazıcı
ARTVİN
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu

Eyüp Doğan

Yağar Gümüşel

AYDIN
Fethi Batur
Hüsamettin Coşkun
Necati Celim
Namık Gedik
Nail Geveci
Nihat îyriboz
Piraye Levent
Etem Menderes
Ekrem Torunlu
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Mekld Said Esen
Halil îmre
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Fuat Onat
M. Halûk Timurtaş
Sırrı Yırealı
Sıtkı Yırealı
BİLECİK
Mehmet Erdem
Şevki Hasırcı
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BOLÜ
Reşat Akşemsettinoğlu
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Gücbilmez
İhsan Güle-î

Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
BURSA
Necdet Azak
Hüseyin Bayrı
Müfit Erkuyumcu
A^âh Er ozan
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
Mazlum Kayalar
Recep Kırım
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nurullah İhsan Tolon
Hilâl ülman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Halim Alyot
Ahmet Hamdi Sezen
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
ÇORUM
Sedat Baran
M. Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargmoğlu
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
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Cevat Köstekçi
Kemâl Terzioğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
Ali Çobanoğlu
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Osman Ongan
A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Sezai Demiray
Kâmil Tayşi
Halil Turgut
Mehmed Hüsrev Ün
EDİRNE
T"> ^

"1

/"I • '

T

Rasıh Gurkan
Nurettin Manyas
Sabahattin Parsoy
Mükerrem Sarol
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevki Erker
Mehmet Eyüboğlu
Melik Fırat
Sait Kantarel
Hasan Numanoğlu
Münip özer
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
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ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Mustafa Çürük
Hamit Dedelek
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
ihsan Daî
Bahadır Dülger
Samih înal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Mustafa Hemiş
Tahsin inanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
İÇEL
Rüştü Çetin
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
Sami Göknar
ibrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İSPARTA
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Ali Lâtifaöğlu
Hamdi Ongun
Tevfik Tığlı

8. . 1959

Enver Kaya
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Adnan Menderes
Nihat Halûk Pepeyi
ibrahim Sevel
Necla Tekinel
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı
İZMİR
Danyal Akbel
Abdullah Aker
Perihan Arıburun
Enver Dündar Başar
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Sadık Giz
Necdet încekara
Osman Kapanı
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Nuriye Pınar
ilhan Sipahioğlu
Vamık Tayşi
Fevzi Uçaner
Ahmet Ünal
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğaulı
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Münif Islâmoğhı
Hadi Tan
KAYSERİ
Ömer Başeğmez
Kâmil Gündeş
ibrahim Kirazoğlu
Ali Rıza Kılıç.kale
Fahri Köşkeroğlu
Hakkı Kurmel

İSTANBUL
Arslan Nilıad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
KIRKLARELİ
Selim Erengil
Avni Sakman
Ayşe Günel
Ali Harputlu
KOCAELİ
Hadi Hüsman
Ömer Cebeci
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Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KOHYA
Ishak Avni Akdağ
Mustafa Bağrıaçık
Osman Bibioğlu
Remzi Birand
Sıtkı Sdim Burçak
Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelkılmç
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Himmet ölçmen
Halil özyörük
Mustafa Runyun
Sabahattin Sayın
Sami ftoylu
Nafiz Tahralı
KÜTAHYA
Mehmet Diler
ibrahim Germeyanoğhı
Ahmet ihsan Gürsoy
irfan Haznedar
Kemal özer
Muhittin özkefeli
MANİSA
Samet Ağaoitlıı
Sezai Akda§
Atıf Akın
Nebil Sadi Altuğ
Nafiz Köıez
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
Cevdet özgirgin
MUĞLA
Turhan Akarca
Burhan Belge
Zeyyat Mandalinci
Nuri özsan
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu

Şefik Çağlayan
Giyasettin Emre
NEVŞEHİR
Necmeddin Önder
Hasan Hayati Ülkün
Zihni Üner
Münib Hayri Ürgüblü
NİĞDE
Medeni Berk
Ali Gürün
RİZE
Hüseyin Agun
izzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
Muzaffer önal
SAKARYA
Nüzhet Akm
Tacettin Barış
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Hamza Osman Erkan
Baha Hun
Nusret Kirişcioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Ömer Güriş
Tevfik ileri
Abdullah Keleşoğhı
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
SİİRD
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
Nusret Kuruoğlu
Ömer özen
Hamdi Özkan
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Mahmut Pınar
Muharrem Tansel
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
İsmail özdoyuran
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TRABZON
O. Nuri Lirmioğlu
YOZGAD
Talât Alpay
Mahmut Ataman
Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
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ö . Lûtfi Erzurumluoğlu
Numan Kurban
î?uat Nizamoğlu
Nazım Tanıl
ZONGULDAK
Abdullah Akın
Sebati Ataman

Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Ali Kaya
Tahir öktem
Necati Tanyolaç
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

[Müstenkifler]
KONYA
A. Fahri Ağaoğlu

l Reye iştirak etmiyenler]
ADANA
Nevzat Arman
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Saiın Karaömerlioğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Ali Menteşoğlu
M. Yılmaz Mete
Hamdi öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Sait Ağar
Şefik San
Ali Yaşar
AFYON KARAHİSAR
Arif Bjmirer (1.)
Mustafa öztürk (T.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
Celâl Yardımcı
AMASYA
Hâmit Koray
ANKARA
Muammer Akpınar
İsmail Rüştü Aksal
Osman Alişiroğlu
Hüseyin Balık

Hıfzı Oğuz Bekata
Fuat Börekçi
Mehmet Ali Ceritoğlu
Nuri Ciritoğlu
Recep Dengin
Avni Doğan
Bülent Ecevit
Übeyde Elli
Halil Sezai Erkut
İbrahim İmirzalıoğlu
İsmail İnan
ibrahim Saffet Omay
llyas Seçkin
Selim Soley
Hasan Tez
Ahmet Üstün
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Mehmet Ak
BALIKESİR
Ali İleri
Mücteba Iştın .
Arif Kalıpsızoğlu
Faik Ocak
Muharrem Tuncay
BİLECİK
Ertıığrul Çolak
Yüranü Üresin
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okeuoğlu
BİTLİS
Nusrettin Barut
Rifat Bingöl
Selâhattin İnan

BOLU
Servet Bilir
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Osman Eroğlu
Âlim Sipahi
ÇANAKKAL*.
Emin Kalafat (1.)
Fatin Rüştü Zorlu (V.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Ferhan Arkan
A. Kemal Barlas
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
Ethem Yalçınalp
ÇORUM
Hüseyin Ortakcıoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Nuri Onur
Hâmid Zülfü Tigrel
Hüseyin Ülkü
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Fahri Karakaya
Hürrem Müftigil
Nâzım öztürk
İsmail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
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Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Abidin Potuoğlu
GİRESUN
Sadık Altmcan
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
Nihat Sargmalp
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
ihsan Ada
Ahsen Aral
Rifat Bahadır
izzettin Çilli
Ali Şelhum Devrim
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Hasan İkiz ,
İnayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
RefikKoraltan (Reis)
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İSTANBUL
Isak Altabev
Nazmi Ataç
Celâl Bay ar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
Sedat Çetintaş (1.)
Hüsamettin Giray
Rüştü Güneri
Mehmet Gürpınar
M. Faruk Gürtunca
Aleksandros Hacopulos
Mithat Perin (1.)
Celâl Ramasanoğlu
Yusuf Salman
Mıgırdıç Şellefyan
Zakar Tarver
Nuri Yamut
Hristaki Yoannidis
Necmi Nuri Yücel
Mahmut Yüksel
İZMİR
Sebati Acun
Selâhattin Akçiçek
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeç (I.)
Kemal Serdaroğlu
Behçet Uz
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Kemal Güven
Mehmet Hazer
Rasim ilker
Behram öcal
ibrahim Us
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ebubekir Develioğlu
Servet Hacıpaşaoğlu
Osman Kavuncu
Durdu Turan
KIRKLARELİ
Şeflik Bakay (I.)

8 . 6 1959

C :1

Mehmet Ali Ceylân (T.) Halim Kermooğiu
Hasan Raşit Tankut
Dündar Tekand
Selim 'felliağaoğlıı
Hüsnü Yaman
Aziz Uras
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
MUŞ
Osman Canatan
Zeki Dede
Hayri Çopuroğlu
NİĞDE
Fazıl Yalçın
Asım Eren
KONYA
Rifat Gürsoy
Hamdi Ragıp Atademir
ismail Güven
Ali Saim Kaymak
Vedat Mengi
Hulki Âmil Keymen
Şefik Refik Soyer
Ömer Şeker
KÜTAHYA
S. Sururi Nasuhoğlu
Emin Topaler
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
ismet inönü
Mehmet Kartal
Kâmil Sürenkök
Mehmet Zeki Tulün ay
Tevfik Ünsalan (I.)
Nüvit Yetkin
MANİSA
Selim Akis
Hikmet Bayur (I.)
Semi Ergin
Cemil Şener
İhsan Yalkm
MARAŞ
Kemal Aksüyek
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Halil Gürün
Hilmi Soydan
Emin Soysal
Mehmet Şişman
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Mehmet Kâmil Boran
Vahap Dizdaroğlu
Şevket Dursun

ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Ferda Güley
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
Arif Hikmet Onat
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
SAKARYA
Rifat Kadı zade
SAMSUN
Naci Berkman
Necmettin Doğuvıldızı
Abdullah Eker
SîlRD
Suat Bedük
Baki Erden
Veysi Oran
Fikri Şendur
SÎVAS
Halim Ateşalp
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Turhan Feyzioğlu
Necati Ilter
Edip îmer
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğhı
Yalçın Kocabay
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Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever
Naz rai Yaraş
Ahmet Yılına/
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Sıtkı Eken
Keramettin Gençler
Ahmet tspirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Bekir Şeyhoğln
Rıza Ulusojr
Dâniş Yurdakul
TRABZON
Halûk Çulha
Sabri Dilek
Mahmut Gol oğlu (R.v
V.) (t.)
Fikri Karanis
Selâhattin Karayavuz
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlıı
Pertev Sanaç
ismail Şener
M. Reşit Tarakcıoğl'i

a.)
Osman Turan
TUNCELİ
Hızır Aydın
Arşları Bora
Fethi Ülkü
URPA
Osman Ağan
Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
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t. Etem Kcirakapıeı
E. Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel
Abdurrahman Odabaşı
Ömer Yüksel
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VAN
Abdülvahap Altmkaynak (t.)
Tevfik Doğuışıker
Sait Erdinç.

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkt)§lu
Adnan Oalıkoğlu
Rıza Salıcı
Avni Ural

Ferid Melen
ZONGULDAK
Necati Diken
Mustafa Saraç
Avni Yurdabayrak
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[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR Eteni Menderes
Ekrem Torunlu
Rıza Çerçei
BALIKESİR
Orhan Kökten
Vaeid Asena
Kemal özçobarı
Esat Budakoğlu
Osman Talu
Ali ileri
Necati Topcuoğlu
Halil tmre
Orhan Uygun
Mücteba Iştın
Murad Âli Ülgen
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Gazi Yiğitbaşı
Fuat Onat
AĞRI
M. Halûk Timurtaş
Halis Öztürk
Muharrem Tuncay
Şeref Saraçoğlu
Sırrı Yırcalı
Celâl Yardımcı
BİLECİK
Selim Yatağan
Ertuğrul Çolak
AMASYA
Şevki Hasırcı
Kemal Eren
fünmü Üresin
Hâmit Koray
Nazifi Şerif Nabel
BÎTLÎS
Nıısrettin Barut
ismet Olgaç
Hüseyin Ozbay
Selâhattin İnan
ANTALYA
BOLÜ
Servet
Bilir
Mehmet Ak
Kenan Akmanlar
Zuhuri Danışman
Attilâ Konuk
Mithat Dayıoğlu
Burhanettin Onat
Mahmut Güebilmez
İbrahim Subaşı
İhsan Gülez
Ahmet Tokuş
Kadir Kocaeli
Yaşar Yazıcı
NTezih Tütüncüoğl u
ARTVİN
BURSA
Meeit Bumin
Hüseyin Bayrı
I Sadettin Karacabey
Hilmi Çeltikçioğlu
Yaşar Gümüşel
Salâhaddin Karae-ıgil
AYDIN
Mazlum Kayalar
Hüsamettin Coşkun
Recep Kırım
Necati Celim
Hulusi Köymen
Namık Gedik
Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nail Geveci

Hilâl Ülman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Halim Alyot
Ahmet Hamdı" Sezen
Nuri Togay
Nahit Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargmoğlıı
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzioğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Osman Ongan
A. Hamdi Sancar
Refet Tavashoğhî
EDİRNE
Nurettin Manyas
Rükneddin Nasuhioğlu
Sabahattin Parsoy
Mükerrem Sarol
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevki Erker
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Abdüikadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu
Sait Kantarel
Hasan Numanoğlu
Münip özer
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Hicri Sezen
GAZlANTEB
Ekrem Cenani
İhsan Daî
Bahadır Dülger
Samih İnal '
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Mustafa Herniş
Tahsin İnanç,
Doğan Köymen
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Necmettin Coşar
Hüsrev Polat
Nihat Sargmalp
İÇEL
Mehmet Dölek
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Hüseyin Fırat
Sami Göknar
ibrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İSPARTA
Said Bilgiç
Hamdi Ongun
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
Nazmi Ataç
Arslan Nihad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Ayşe Günel
Rüştü Güneri
M. Faruk Gürtunca
Aleksandros Hacopulos
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Enver Kaya
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Adnan Menderes
Nihat Halûk Pepeyi
Mithat Perin
ibrahim Sevel
Neelâ Tekinel
Tahsin Yazıcı
Necmi Nuri Yücel
Mahmut Yüksel
İZMİR
Danyal Akbel
Selâhattin Akçiçek
Abdullah Aker
Perihan Anburun
Enver Dündar Başar
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Necdet Davran
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapani
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Kemal Serdaroğlu
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Tarık Kozbek
Himmet ölçmen
Halil Özyörük
Mustafa Runyıuı
Sami Soylu
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı

İlhan Sipahioğlu
Vamık Tayşi
Fevzi Uçaner
Behçet Uz
Ahmet Ünal
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Münif Islâmoğlu
Hadi Tan

KÜTAHYA
Mehmet Diler
ibrahim Germeyauoğlu
^hmet ihsan Gürsoy
irfan Haznedar
Kemal özer
Muhittin özkefeli
Emin Topaler

KAYSERİ
Ömer Başeğmez
Ebubekir Develioğlu
Kâmil Gündeş
Servet Hacıpaşaoğlu
Osman Kavuncu
ibrahim Kirazoğlu
Ali Rıza Kılıçkale
Fahri Köşkeroğlu
Hakkı Kurmel
Durdu Turan

MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
felim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Semi Ergin
Nafiz Körez
Muzaffer Kurban oğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
ihsan Yalkm

KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Mehmet Ali Ceylân
Avni Sakman
Dündar Tekand
KOCAELİ
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
A. Fahri Ağaoğlu
Ishak Avni Akdağ
Hamdi Ragıp Atademir
Mustafa Bağrıaçık
Remzi Birand
Sıtkı Salim Burçak
Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelkılınç
Ali Saim Kaymak
llulki Âmil Keymen

RİZE
Hüseyin Agun
izzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
SAKARYA
Nüzhet Akın
Tacettin Barış
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Hamza Osman Erkan
Rifat Kadızade
Nusret Kirişeioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Necmettin Doğuyıldm
Abdullah Eker
Ömer Güriş
Tevfik ileri
Asaf Saraçoğlu
Hamdi Tekay
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy

SîfitD

MUĞLA
Turhan Akarca
Burhan Belge
Zeyyat Mandalinci
Nuri özsarı
Turgut Topal oğlu

Suat Bedük
Baki Erden
Veysi Oran
Mehmet Daim Süalp
Fikri Şendur

MUŞ
Şemsi Ağaoğlr
Şefik Çağlayan
Giyaset.tin Emre

StNOB
Nusret Kuruoğlu
Ömer özen
Hamdi Özkan
Mahmut Pınar

NEVŞEHİR
Necmeddin önder
Hasan Hayati Ülkün
Zihni Üner
Münih Hayri Ürgüblü
NİÖDE
Medeni Berk
Ali Gürün
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TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Ali Çakır
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
TRABZON
Halûk Çulha
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O. Nuri Lermioğlu
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
ismail Şener

8.6.1959

M. Reşit Tarakçıoğlu

C : İ

Sefer Eronat
ö. Lûtfi Erzunımluoğlu
Numan Kurban
ZONGULDAK
Abdullah Akın

YOZGAD
Talât Alpay
Atıf Benderlioğlu

Sebati Ataman
Necati Diken
Ali Kaya
Tahir öktem
Hüseyin Ulus

[Reye iştirak etmiyenler]
ADANA
Nevzat Arman
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Haraza Eroğlu
Mehmet Geçioğln
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Saim Karaömerlioğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Ali Menteşoğlu
M. Yılmaz Mete
Hamdi öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Sait Ağar
Gani Gürsoy
Şefik San
Sırrı Turanlı
Ali Yaşar
AFYON KARAHİSAR
Arif Demirer (î.)
Mustafa Öztürk (t.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Faruk Çöl
ANKARA
Muammer Akpmar
ismail Rüştü Aksal
Osman Alişiroğlu
Hüseyin Balık
Hıfzı Oğuz Bekata
Fuat Börekçi
Mehmet Ali Ceritoğlu
Nuri Ciritoğlu
Recep Dengin
Avni Doğan

Bülent Ecevit
Übeyde Elli
Halil Sezai Erkut
ibrahim Imirzalıoğlu
ismail inan
ibrahim Saffet Omay
Ilyas Seçkin
Selim Soley
Hasan Tez
Ahmet Üstün
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Sadık Erdem
Adnan Selekler
ARTVİN
Eyüp Doğan
AYDIN
Fethi Batur
Nihat lyriboz
Piraye Levent
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Muzaffer Emiroğlu
Mekki Said Esen
Arif Kalıpsızoğlu
Faik Ocak
Sıtkı Yırealı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Sait Göker
Mustafa Nuri Okeuoğlu
Ekrem Yıldız
BİTLİS
Rifat Bingöl
BOLU
Reşat Akşemsettinoğhı
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Osman Eroğlu
Behçet Kayaalp
Âlim Sipahi

BURSA
Necdet Azak
Müfit Erkuyumcu
Agâh Erozan (Rs. V.)
Nurullah ihsan Tolon
ÇANAKKALE
Emin Kalafat (t.)
Servet Sezgin
Fatin Rüştü Zorlu (V.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Ferhan Arkan
A. Kemal Barlas
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
Ethem Yalçmalp
ÇORUM
M. Kemal Biberoğlu
Fevzi Hacırecepoğlu
DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Tayşi
Hâmid Zülfü Tigrel
Halil Turgut
Hüseyin Ülkü (1.)
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rasih Gürkan
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Fahri Karakaya
n ü r r e m Müftigil
Nâzım öztürk
İsmail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
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Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Melik Fırat
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Mustafa Çürük
GİRESUN
Sadık Altmcan
Hayrettin Erkmen (V.)
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
ihsan Ada
Ahseıı Aral
Rifat Bahadır
izzettin Çilli (I.)
Ali Şelhum Devrim
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Hasan ikiz
inayet Mursaioğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
Rüştü Çetin
Refik Koraltan (Reis)
İSPARTA
Kemal Demiralay
Ali Lâtifaoğlu
İSTANBUL
tsak Altabev
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
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Sedat Çetirıtaş (I.)
Hüsamettin Giray
Mehmet Gürpınar
Mucip Kemalyeri
Celâl Ramazanoğiu
Yusuf Salman
Mıgırdıç Şellefyau
Zakar Tarver
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Nuri Yamut
Hristaki Yoannidis
ÎZMÎR
Sebati Acun
Selim Ragıp Emeç (t.)
Nuriye Pınar
KARS
Fevzi Akta§
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Kemal Güven
Mehmet Hazer
Rasinı İlker
Behram öeal
İbrahim Us
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
KAYSERİ
Fikri Apaydın
KIRKLARELİ
Hüsnü Yaman
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşjı
Osman Canatîyı
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın
KOCAELİ
Ömer Cebeci
KONYA
Osman Bibioğlu
Ahmet Koyuncu
Sabahattin Sayın
KÜTAHYA
S. Sururi Nasuhoğlıı
MALATYA
Nurettin Akyurt
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I Kahraman Sağra
Mehmet Delikaya
Muammer Tekin
Ahmet Fırat
Atıf Topaloğlu
ismet inönü
Hüsrev Yürür
Mehmet Kartal
Kâmil Sürenkök
RİZE
Mehmet Zeki Tulunay
Muzaffer önal
Tevfik Unsalaıı (î.)
Nüvit Yetkin
SAKARYA
Baha Hun
MANİSA
Atıf Akın
SAMSUN
Hikmet Bayur f'î.)
Naci Berkman
Orhan Ocakoğlu
Abdullah Keleşoğlu
MARAŞ
Fikri Şen
Ketnal Aksüyek
SÎNOB
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Muharrem Tansel
Hasan Fehmi Evliya
SİVAS
Halil Gürün
Halim Ateşalp
Hilmi Soydan
Rahmi Çeltekli
Emin Soysal
Nüzhet Çubukçu
.Mehmet pişman
Hasan Değer
Abdullah Yaycıoğlu
Turhan Feyzioğlu
MARDİN
Necati Ilter
Mehmet Ali Arıkan
Edip Imer
Mehmet Kâmil Boran
Ahmet Kangal
Vahap Dizdaroğln
Kâmil Kırıkoğlu
Şevket Dursun
Yalçın Kocabay
Halim Kermoo^lu
Şinasi Moran
Hasan Reşit Tankut
Cemil özean
Selim Telliağaoğlu
Süleyman özse\er
Aziz Uras
Nazrai Yaraş
MUĞLA
Ahmet Yılmaz
Sadi Pekin
MUŞ
TEKİRDAĞ
Zeki Dede
ismail özdoyuran
NİĞDE
Ahmet Paker
Asım Eren
Rifat Gürsoy
TOKAD
ismail Güven
Faruk Ay an oğlu
Vedat Mengi
Sıtkı Eken
Şefik Refik Soyer
Keramettin Gençler
ORDU
Ahmet Ispirli
Eşref Ayhan
Şahap Kitapçı
Münir Ekşi
Mustafa Lâtifoğlu
Ferda Gül ey
Reşit önder
Şevket Koksal
Bekir Şeyhoğlu
Zeki Kumrulu
Rıza Ulusoy
Arif Hikmet Onat
Dâniş Yurdakul
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TRABZON
Sabri Düek
Mahmut Goloğlu (Rs.
(V.) (I.)
Fikri iKaranis
Selâhattin Karayavuz
Osman Turan
TUNCELİ
Hızır Aydın
Arslan Bora
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
t. Etem Karakapıcı
E. Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel
Abdurrahman Odabaşs
Ömer Yüksel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Adnan Çalıkoğlu
Rıza Salıcı
Avni Ural
VAN
Abdülvahap Altmkayııak ( t )
Tevfik Doğuışıker
Sait Erdinç
Ferid Melen
YOZGAD
Mahmut Ataman
F u a t Nizamoğlu
Nazım Tanıl
ZONGULDAK
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Hulusi Timur
Avni Yurdabayrak
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Ordu Mebusu Ferda Güley'in Arzuhal Encümeninin 6 . II . 1959
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1245 sayılı Kararın Umumi Heyette
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/96)

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Arzuhal Encümeninin 6. I I . 1959 tarih ve 31 sayılı haftalık karar cetvelinin 18 sıra nu
marasında bulunan Mehmet Göl'e ait 1245 numaralı Kararın Dahilî Nizamnamenin 57 nçj mad
desi gereğince Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresine delâlet buyuralmaşpu saygılarımla ara
ve istirham ederim.
9.H.1#$
Q ı % MUJetvelçUi

Utyffo Guliy

Arzuhal Encümeni maabataa;
T. B. M. M.
Arzuhal Encümeni
Zat ve Evrak No. 2251
Arzuhal Ev. No. 2251
Esas No. 4/96
Karar No. 20

A

v'

V\-

29. V 1959

Yüksek Reisliğe
1950 Ocak ayı içerisinde, kışın şiddetle hü
küm sürdüğü bir sırada naklen tâyin kılındığı
Gürün Jandarma Birliğine iltihak etmek üzere,
2 metreyi bulan karlı ve çok suğuk bir havada
85 kilometrelik bir yolu bizzarure yaya yürümüş,
olmasından doğan arızası gayrikabili tedavi gö
rülüp, 1953 senesinde her iki ayağı kesilmek su
retiyle malûl, geçimini teminden mahrum ve
âciz bir duruma düşmüş bulunduğu halde, 1951
tarihinde yaptırılan temdit muayenesinde veri
len ve bugünkü fiilî durumu ile, mevcut raporu
muvacehesinde hukuki bir değer taşımaması lâzımgelen sağlam raporuna istinaden vazife ma
luliyeti iddiasının kabul edilmediğinden şikâ
yetle, 5434 sayılı Kanunun kendisine bahşettiğ ;
haktan faydalandırılmasını talebetmiş bulunan
Gölköy, kazasının Hülür köyünden Mehmet GöTün Yüksek Reislikten muhavvel istidası; encüme
nimizce 3 . XIT . 1958 tarihinde incelenmiş ve,

ihtilâfın kaza merciince halli lüzumuna binaen;
1245 sayılı bir Kararla şikâyet tetkik mevzuu
yapılmıyarak reddedilmiş bulunmaktadır.
Mezkûr karara, Ordu Mebusu Ferda Güley
tarafından müddeti içerisinde itiraz edilmiş ol
duğundan bu baptaki dosya 2 5 . I I I . 1959 ta
rihli toplantıda tetkik ve müzakere olunup müş
tekiye ait sebk eden emeklilik ve maluliyet mua
meleleri ile ilgili, dosyaların istenilmesi kararlaş
tırılmış, gönderilen dosya, vekâlet yazıları ile
birlikte 13 . V . 1959 tarihli toplantıda tekrar tet
kik edilmiştir.
Temditli jandarma onbaşısı olan müstedinin,
filhakika 1950 Ocak ayı içerisinde kıtası değiş
tirilmiş ve her ne kadar bundan sonra hizmeti
nin temdidini teminen kendisine bir sağlam ra
poru verilmiş ise de mütaakıp senelerde ayağın
daki Burger hastalığından dolayı hava değişimi
ile memleketine gidip 1953 senesinde Samsun ve
u*
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Ordu Memleket Hastanelerinde birer ayağı kesil
mek suretiyle alil kalmış ve vazife maluliyeti
iddiasında bulunduğu anlaşılmıştır.
Mezkûr talep; 5434 sayılı Kanun hükümle
rine tevfikan Emekli Sandığı Sağlık ve Yönetim
kurullarınca, arıza, her ne kadar bu üşütme ile
ilgili görülmiyerek reddedilmiş ise de Gülhane
Tıp Akademisinee ahiren yapılan muayene ne
ticesini bildiren 21 . I . 1958 tarihli bir tezkere
ile; «Ayakta geçici de olsa, devran bozukluğu
yapan donmaların da bu hastalığın doğup inki
şaf etmesinde rol oynayabileceği» belirtilmiş bu
lunmaktadır.
Arz ve izah olunan şu duruma göre; bilhas
sa muktazi kanuni vesaiki ve müracaatını vak
tinde yapmamış ve ihzar etmemiş ve edememiş
bulunduğu için kanunun bahşettiği bu haktan
mahrum kaldığı anlaşılan müstediye; iki ayak
tan mahrum, muavenete muhtaç acıklı durumu
nazara alınarak Yüksek Meclisin hudutsuz olan
atıfetine istinaden vazife malûlü aylığı bağlan
ması ve itiraz olunan bahis konusu 3 . X I I . 1958
tarihli ve 1245 sayılı Kararımızın yalnız müstedi hakkında kaldırılması Reis Hüseyin Ortak

cıoğiu ile, azadan Ahmet Hamdi Sezenin vâki
muhalefetlerine, Mehmet Eyüboğlu'nun müs
tenkif kalmalarına mukabil ekseriyetle karar al
tına alınmıştır.
Keyfiyet, Umumi Heyetin yüksek tasviple
rine sunulmak üzere %hu mazbatamızla sayıgı iüe
arz olunur.
rzuhal Encümeni Reisi
Çorum
Muhalifim
H. Ortakcıoğlu
Kâtip
Çanakkale
Muhalifim
A. II. Sezen
Antalya
Y. Yazıcı
l mzada bulunamad ı
Erzurum
Müstenkifim
M. Eyüboğlu
Malatya
>/. Ddik-a/ya
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(Diyarbakır
Dr. K. Taysı

Adana
H. Öner
Bolu
M. Da/ytoğlu
Konya.
H. Saym
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N.
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurları kanununa
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2
sayılı cetvellerde tadilât yapılması hakkında kanun lâyihası ve
Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/137)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-670/369

10.11.1958

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Sıhhat ve İçltimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi'ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 'kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı
(1) ve (2) sayılı cetvellerde tadilât yapılması hakkında mezkûr vekâletçe ıhazırlanan ve Yüksek
Meclise takdimi İcra Vekilleri 'Heyetince 5 . I I . 1958 tarihinde ıkararlaştırilan kanun lâyihasının
esbabı muciıbe ve ilişiıkleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
iBaşvelki1],
A. Mmd&res

ESBABI MUCİBE
Merkez

teşkilâtı

Teftiş Heyeti Reisliği Bürosu :
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliği müfettişleri için 4258 sayılı Kanunla
alman 23 kadro (Hastaneler Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumlarının tevsii ve 18 . VI . 1955 ta
rihli 5346 sayılı Teftiş Heyeti Nizamnamsi gereğince teftiş mevzuunun nahiye ve köylere kadar
teşmil edilmiş olması dolayısiyle) 6205 sayılı Kanunla 46 ya çıkarılmış olmasına rağmen büro mu
amelâtının tedviri için alınan 6 kadroda hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
Mevcut 6 kadro ile 46 müfettişin özlük haklarının tahakkuk ve raporlarının tetkik ve diğer mu
amelâtın tedvirinde âzami gayret gösterilmiş olduğu halde pek çok güçlükler çekilmekte hizmetin
normal şekilde ifası imkânsız hale gelmiş bulunmaktadır.
Bu itibarla müfettiş kadrolarına muvazi olarak büro kadrosunun 8 e çıkarılmasını teminen
4862 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden lâyihaya ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl
mış ve (1) sayılı cetvele ilâve edilen kadrolar için 1958 yılı Bütçesine 9 000 liralık tahsisatın konul
ması zaruri bulunmuştur.
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi:
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde inşaatı tamamlanmış Virüs Aşıları Hazırlama
Şubesi ihvinşaatı tamamlanmak üzere bulunan Serum Konsantrasyonu Şubesi için şimdiye kadar
kadro alınmadığından bu iki şubenin istenilen şekilde faaliyetini sağlamaya imkân bulunamamıştır.
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Başta grip aşısı olmak üzere virüstik ağılar gittikçe ehemmiyet kesbetmektedir. Diğer taraftan,
bütün Dünya enstitülerinde halırlandığı gibi reaksiyonu çok az; buna mukabil, tedavi kıymeti çok
yüksek olan konsantre ve tasfiye edilmiş serumlar, âdi serumların yerini tutmuş bulunmaktadır,
Bu sebeple enstitünün bu iki şubesinin kanuni şekilde tesisi zarureti hsaıl olduğundan, enstitünün
teşkilâtına ait kadro cetvellerine yıllık tahsisatı 79 200 liraya baliğ olan 14 kadronun ilâvesi cihe
tine gidilmştir.
Ana ve çocuk Sağhğı Tekâmül Merkezi :
Geniş vatan sahasına yayılmış bulunan sağlık kurumlarında vazifelendirilecek sağlık personeli
nin ana ve çocuk sağlığı mevzuunda yetiştirilmelerini temin maksadiyle Ankara'da Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâleti Merkez teşkilâtına bağlı olmak üzere, Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Mer
kezi vücuda getirlmiştir. Mevzuubahis Tekâmül merkezinin önemli hizmetin faaliyetini sağlamak
üzere yıllık tahsisatı 83 700 liraya baliğ olan 18 kadronun teklifi zaruri bulunmuştur.
Vilâyetler teşkilâtı
Sağlık merkezleri :
1950 yılından itibaren her sene 20 den aşağı ve 60 dan yukarı olmamak üzere kaza merkez
lerinde açılması mukarrer olan sağlık merkezlerinin koruyucu ve icabıhaa tedavi edici müesse
seler "halindeki faaliyeti vatandaşların âzami memnuniyetini mucibolmaktadır. Memleketimizde
bugüne kadar inşaatı ikmal edilmiş ve faaliyete geçmiş bulunan sağlık merkezlerinin adedi 221 i
bulmuştur.
İhalesi yapılmış olup inşa halinde bulunan 55 inşaatı ihaleye konulan ve henüz ihale edilme
miş olan 23, programa dâhil olup henüz ihaleye çıkarılmamış olanlar da 18 olmak üzpre ceman
317 sağlık merkezinin kadroları alınmış ve tahsisatları da bütçelere konulmuştur.
Bu mevzuda 1958 yılında da 10 sağlık merkezinin ilâvesi düşünülmüş 6 aylık tahsisatı 69 750
liraya baliğ olan 40 kadronun teklifi yapılmıştır.
Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurumları :
'
Yeniden tesis edilen hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurumları meyanma dâhil olup
inşaatı henüz ikmal edilmiyen 1958 yılının Ağustos aynıda halk hizmetine açılması mukarrer
bulunan Ankara Numune Hastanesi ilâve pavyonunun icabettirdiği 20 aded 6 aylık kadronun
tutarı 43 650 lira ile inşaatı ikmal edilerek 1958 malî yılın başında halk hizmetine amade kılılınacak izmir Çocuk Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi pavyonları ile Manisa Devlet, Akıl
ve sinir hastalıkları ve Bakırköy keza Akıl ve sinir hastalıkları hastanelerine ilâve edilen 425
yatağın bir senelik 22 aded kadrosunun tutarı olan 107 700 lira ki, ceman 151 350 liralık tah
sisat teklif olunmuştur.
Korunmaya muhtaç çocuklar müesseseleri :
6972 sayılı Kanunla teessüs etmiş olup 45 adedi 1957 yılında faaliyete geçmiş ve 3 adedi
de 1958 yılında faaliyete geçeceği Maarif Vekâletinin işarından anlaşılmış olan korunmaya muh
taç çocuklar müesseseleri için mezkûr kanunla tahmil edilen vecibelerin ifası maksadiyle 48 ta
bip kadrosunun 12 aylık tahisatı olarak 232 800 lira teklif olunmuştur.
Verem mücadele dispanserleri :
Bütün vilâyetlerin merkezlerinde birer veremle mücadele dispanseri vücuda getirilerek halk
hizmetine girmesi cihetine gidilmiştir. Her dispanserde iki tabibin vazife görmesi icabetmekte
olduğundan 134 tabip kadrosuna ihtayaç bulunmaktadır. Halen 107 tabip kadrosu mevcut bu
lunduğuna göre 27 tabip kadrosunun temini zaruri görülmüştür. Bu kadroların 12 aylık tahsisatı
için 130 800 liranın teklifi yapılmıştır.
Trahom Enstitüsü :
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Milletlerarası Çocuklara Yardım Fonu ile memleketimizde tatbik edi
lecek olan yeni trahom mücadele programında ön plânda hizmet görmek üzere bu yıl Gazianteb mer
kezinde bir Trahom Enstitüsü açılmıştır.
( S . Sayısı: 295 )

Enstitü için lüzumlu bina, tıbbi alet, malzeme ve sair ihtiyaç maddeleri Dünya Sağlık Teşkilâtın
dan sağlanan yardımla ve bu maksatla bütçeye mevzu tahsisatla temin edilerek Enstitü faaliyete geçi
rilmiştir.
Dünya Sağlık Teşkilâtının teknik tavsiyelerine uyularak yapılan teşebbüsle ihdas edilen ve mem
leketimizde tatbik olunacak yeni tarz trahom mücadelesinde ön plânda hizmet edecek bu enstitü için
talebedilen 3 kadronun 18 000 liraya baliğ olan tahsisatı teklif edilmiştir.
Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserleri :
Zührevi hastalıklar tedavi dispanserleri, nüfus kesafeti fazla olan vilâyetler merkezlerinde ve keza
Bürksel Anlaşması gereğince bâzı sahil şehirlerimizde açılmıştır.
1957 yılı gayesine kadar 11 vilâyette açılan bu müesseseye yeniden ilâvesine lüzum görülen 3
aded Deri ve Tenasül hastalıkları Dispanseri için 13 tabip ve 13 idari memur kadrosunun yıllık tah
sisatının tutarı 51 600 lira teklif edilmiştir.
Sıtma Mücadele Başkanlıkları:
2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunime ek 5999 sayılı Kanunun ayniyat muhasiplerine tahmil
eylediği vecibelerin sıtma mücadele teşkilatındaki vazifeli memurlarla yerine getirilmesi imkânsız hale
gelmiştir.
Bir memurla bu teşkilâtın hem ambar ve hem de depo muamelâtının tedvirinden başka aynı za
manda ayniyat işlerinin de yürütülmesi kabil olamıyacağı mezkûr kanun gereğince Divanı Muhase
bat murakıplerinin mahallen yaptıkları tetkikler neticesi verdikleri raporlarda bildirilmiş ve Vekâlet
müfettişlerince de ayrıca senelerden beri bu konuya ait lüzuma işaret edilmekte bulunmuş olduğundan
bu teşkilât için 34 memur kadrosunun ve buna ait 86 700 liralık tahsisatın teklifi zaruri görülmüş
tür.
Ankara Sağlık Memurları Okulu :
Lâğvedilen Sivas ve İstanbul Sağlık Memurları okullarının mevcut talebeleri Ankara Sağlık Me
murları Okuluna nakledilmiş buna inzımamen ]957 - 1958 ders yılı için 100 talebe daha alınarak
okul mevcudu* 350 den 450 ye yükselmiştir.
Bu sebeple mevcut öğretmen kadroları kâfi gelmediğinden 3 kadronun 15 300 liraya baliğ olan
tahsisatı teklif olunmuştur.
Hemşire Yardımcıları :
6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak ilk tahsilini bitirmiş olan Türk
kadınlarının, ayda 100 lira ücret verilmek suretiyle 6 ay amelî ve bir sene de nazari ders ve tatbikat
gördükten sonra jüri huzurunda imtihanları icra edilerek tâyinleri yapılmaktadır.
Ortaokul mezunlarının hemşire okullarına- ve hemşireliğe rağbetlerinin az olması ve sağlık müesse
selerinin gün geçtikçe genişlemekte bulunması sebebiyle hemşire ihtiyacının karşılanması imkânsızlı
ğı dolayısiyle 1955 yılından beri yetiştirilmesine başlanmış olan ve 1958 yılında hizmete girebilecek du
rumu iktisabeden 120 hemşire yardımcısının kadroları karşılığı 243 000 liralık tahsisatın konulması
zarureti hâsıl olmuştur.
Ek Görev Tazminatı :
Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi Baştabipliğine ait bir aded 300, yeniden açılacak iki has
tane için iki aded 400, 10 sağlık merkezine aidolmak üzere 60 ar liralık 10 baştabip kadrosunun icabettirdiği tahsisat karşılığı olarak 22 900 lira teklif olunmuştur.
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Encümeni
Esas No. 1/137
Karar No. 11

13 . VI . 1958

Yüksek Reisliğe
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller
de tadilât yapılması hakkında Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletince hazırlanıp Yüksek
Riyaset tarafından encümenimize havale buyıırulan kanun lâyihası ilgili vekâlet mümessille
rinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi.
Âmme sağlığının korunması bakımından
sağlık müessese ve teşkilâtını gün geçtikçe ge
nişletmek mecburiyetinde olan Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletinin merkez ve taşra teş
kilâtının takviyesi maksadiyle talebetmekte ol
duğu kadroların kabulü esas itibariyle encümenimizce uygun, görülmüştür.
Sözü geçen vekâletin halihazır teşkilât kad
rolarına nazaran, Danışma ve İnceleme Kurulu
Başkanlığının; 125 kadrolu bir başkan ile 100
lira kadrolu iki âza ve 90 lira kadrolu bir âza
ki, ceman dört kadro ile faaliyette bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Devlet sektöründe ihtisasla alâkalı olan aynı
hizmetleri ifa edenler arasında maaş dereceleri
itibariyle bir farkın bahis konusu olmıyaeagı
d üşünülmektedir.
Danışma ve İnceleme Kurulu gibi ilmî tet
kik ve tetebbularla meşgul olan bir heyete
mensup azaların ilmî kifayeti haiz elemanlar
arasından seçilmesi icabetmekte olup bu gibi ele
manların ancak yüksek kadro verilmek sure
tiyle temin edilebileceği izahtan varestedir.
Yukardaki
sebeplere binaen bir heyette
bulunan ve salâhiyetleri haiz olması icabeden azadan bir kısmına 100 lira kadro veril
mesi ve bunlardan birinin ise 90 liralık kadro
da bırakılması gerek bu vazifenin icabı ve ge
rekse adalet ve hakkaniyet kaideleri ile kabili
telif olmadığı cihetle Danışma ve İnceleme

Kurulunda mevcut 90 liralık âza kadrosunun
kaldırılarak yerine 100 liralık bir kadronun ilâ
vesi encümenimizce muvafık görülmüştür.
Diğer taraftan, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâletinin Teftiş Heyetinde Üçüncü ve Dör
düncü sınıf müfettişlik kadroları kaldırılarak bu
na mukabil 7067 sayılı Kanunla birinci ve ikinci
sınıf müfettiş kadroları artırılmış bulunduğun
dan, buna mütenazır olarak 3017 sayılı Kanu
nun muaddel 49 ncu maddesinin de ayrıca ta
diline tevessül edilmiş bulunulmaktadır.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, 3017
sayılı Kanun ile (Millî Müdafaa Vekâletine ait
bulunanlar müstesna olmak üzere) resmî ve hu
susi bütün sıhhi teşkilât ve müesseselerin hem
fennî ve hem. de idari işlerinin teftiş ve tetki
kini deruhde etmiş olduğu halde, 7067 sayılı Ka
nunla alınmış olan kadroların Teftiş Heyeti Re
isi ve başmüfettiş ile birinci ve ikinci sınıf mü
fettişlerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.
Sözü geçen vekâletin Teşkilât Kanunu hü
kümlerine göre, hastanelerle diğer sıhhi müesse
selerin teftiş, tetkik ve murakebe işleri yalnız
idari hususlara inhisar etmekte olmayıp, bu mü
esseselerin fennî, sıhhi ve sosyal cepheleri de
nazara alınmak suretiyle bunların daha vâkıfhane ve esaslı bir teftiş ve murakabeye tâbi tutul
malarının zaruri olduğu aşikâ.r bir keyfiyettir.
Sağlık ve sosyal yardım, müesseselerinden
bilhassa hastane, doğumevi, prevantoryum ve
sanatoryum teftişlerinde, muhtelif ihtisas şube
lerinde hizmet gören mütehassısların fennî ve
ilmî çalışmalarını tetkik ve teftiş etmek üzere
hastanelerimizin dahiliye, hariciye, nisaiye, cil
diye, çocuk hastalıkları, kulak - boğaz - burun
hastalıkları, göz hastalıkları, röntgen ve saire
gibi ihtisas şubelerinde uzun müddet vazife gör
müş mütehassıs tabiplerin teftiş heyeti kadrola
rında yer almasının çok lüzumlu olduğu netice
sine varılmıştır.
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- 5 İhtisas yaparak uzun müddet hastane, ve di
ğer sağlık müesseselerinde vazife görmüş tabip
ler yüksek kadrolar işgal etmekte olup bu kabîl
mütehassıslar, müfettişlik veya başmüfettişlik
gibi klinik dışındaki vazifelere rağbet etmemek
te oldukları cihetle bâzı vekâletlerin teftiş heyeti
kadrolarında olduğu gibi Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletinde de Teftiş Heyeti Reisi ile
başmüfettişler arasında müşavir mütehassıs mü
fettiş kadroları ihdasının yerinde olacağı netice
sine varılarak (1) sayılı cetvele bu unvanla beş
aded 100 liralık kadro ilâve edilmiş ve buna mu
kabil 6706 sayılı Kanunla alman kadrolardan
beş aded ikinci sınıf 70 liralık müfettiş kadrosu
Teftiş Heyetinden çıkarılarak mevzuubahis kad
rolar, (4) sayılı cetveldeki kaldırılması icabcden
diğer kadrolar arasına ithal edilmiştir.
Yukardaki esaslar dairesinde yeniden hazır

lanmış olan lâyiha methi ve kadro cetvelleri Büt
çe Encümenine havale edilmek üzere Yüksek
Reisliğe sunulur.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Mazbata M.
İstanbul
A. Harputlu

Encümeni Reisi
Kütahya
A. î. Gürsoy
Kâtip
Eskişehir
H. Akkurt
İzmir
İV. Incekara
Maraş
N. Dur akbaşa
Aydın
P. Levent

Artvin
E. Doğan
Kastamonu
M. IslâmoğİM
Ordu
S. Koksal

Gümüşane
/ / . Polat
Kayseri
A. B. Kılıçkale
Tokad
F. Ayanoğlu
İmzada bulunamadı
Urfa
/. E. Karakapıcı

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. : 1/137
Karar No. 113

29 . V . 1959

Yütksek Reisliğe
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teş
kilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde ta
dilât yapılması hakkında mezkûr vekâletçe ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 10 Şu
bat 1958 tarihli ve 71-670/369 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeni mazbatasiyle birlikte
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de mufassalan arz ve izah edildiği üzere genişliycıı
sağlık hizmetlerinin ve yeniden hizmete giren
müesseselerin personel ihtiyaçlarını karşılamak
üzere merkez ve taşra teşkilâtına ait kadrolar
da değişiklik yapılmasını istithdaf etmektedir.
Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den sonra lâyihanın şevkini mucip sebep ye
rinde görülerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet

Encümeninin tadilen kabul etmiş olduğu metin
üzerinden maddelerin görüşülmesine geçilmiş
birinci maddeye merburt cetvellerde gerekli
tashihat yapılmak suretiyle birinci ve ikinci
maddeler aynen, üçüncü madde tadilen ve 4
ncü madde ise aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Mazbata M.
Balıkesir
İzmir
Muğla
B. Bilgin
H. hnre
N. Özsan
Artvin
Afyon K
Afyon K.
N. Topcuoğlu M. Â. Ülgen II. Çeltikcioğlu
Çorum
Eskişehir
Balıkesir
M. II. Timurtaş
Y. Gürsel
M. Başkurt
İsparta
İstanbul
İstanbul
T. Tığlı
N. Kırşan
Muhaliftir
/. Sevel
İstanbul
Kastamonu
Nevşehir
N. N. Yücel
M. îslâmoğlu
N. Önder
Rize
Rize
Siird
H. Agun
1. Akçal
M. D. Süalp
Sinob
Yozgad
Zonguldak
Ö. Özen
T. Alpay
II. Timur
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

Sıhhat ve İçtimai
Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve memurları
Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair 4862 sayılı Kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde tadilât yapılması hakkında
kanun lâyihası

SIHHAT VE İÇTİMAİ
MUAVENET ENCÜMENİNİN
TADİLİ
Sıhhat ve İçtimai
Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve memurları
Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair 4862 sayılı Kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde tadilât yapılması hakkında
kanun lâyihası

MADDE 1. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere ilişik 1, 2 ve 3 sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar ilâve
edilmiştir.

MADDE 1. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere ilişik 1, 2 ve 3 sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar ilâve
edilmiştir.

MADDE 1. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Aynı kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik
(4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmıştır.

MADDE 2. — Aynı kanunla
7067 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvellerden lişik (4) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar çı
karılmıştır.

MADDE 2. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümennin 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu
kanuna
bağlı 1 ve 3 sayılı cetvellerde
yazılı kadrolar neşri tarihinde
(2) sayılı cetveldeki kadrolar
da 31 . VIII . 1958 tarihinde
meriyete girer.

MADDE 3. — Bu
kanunaMADDE 3. — Bu kanun neş
bağlı 1 ve 3 sayılı cetvellerde ri tarihinden itibaren mer'idir.
yazılı kadrolar neşri tarihinden,
(2) sayılı cetveldeki kadrolar
da 31 . VIII . 1958 tarihinden
itibaren mer'idir.

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekil
leri memurdur.

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekil
leri memurdur.

MADDE 4. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 4
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
Hariciye Vekili

Güm. ve İnh. Vekili
H. Hüsman
Ziraat Vekili
N. ökmen
Münakalât Vekili
F. Uçaner

5 . I I . 1958
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
Devlet Vekili
E. Kalafat
Devlet Vekili
M. Kurbanoğlu
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
< Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Maliye Vekili
H. Polatkan
Maarif Vekili
C. Yardımcı
Nafıa Vekili
T. İleri
Ticaret Vekili
A. Aker
Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kırdar
( S. Sayısı : 295 )

BÜTÇE ENCÜMENİNİN
TADİLİ
Sıhhat ve İçtimai
Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve memurları
Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair 4862 sayılı Kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde tadilât yapılması hakkında
kanun lâyihası

Çalışma Vekili
H. Erkmen
Sanayi Vekili
S. Ağaoğlu
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili
S. Yırcalı
İmar ve İskân Vekili
M. Berk
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Hükümetin

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i
MERKEZ

Aded Maaş I D.

VİLÂYETLER

KURULUŞU

Teftiş Heyeti Reisliği

Sağlık

Bürosu
70
60
35
30
25
20

6 Müdür
7 Müdür muavini
10 Birinci mümeyiz
11 İkinci mümeyiz
12 Memur
13 Kâtip
Refik Saydam Merkez' Hıfztssihha
Virüs Aşıları Şubesi
3
4
5
9
11

Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül
4
5
6
7
6
,8
9
9
9
10
11
11
12

1
1
2
2
1

100
90
80
40
30

1
1
1
1
2
1

100
90
80
80
40
30

Şubesi

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Veteriner)
Mütahassıs (Bakteriyolog)
Veteriner
Asistan
Memur

Mütahassıs (Tabip)
»
» .
»
»
»
»
Diş tabibi
İdare memuru ve muamelât şefi
İdare memuru
Ayniyat muhasibi
Mutemet ve satmalma memuru
Ambar memuıru
Depo memuru
Memur

KURULUŞU
merkezleri

9
11 Kâtip ve ayniyat mutemedi
12 Depo ve ambar memuru
Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet

kurumları

8
9
10
10
10
10
11
10
10
12
10

Merkezi
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1.
1
1

90
80
70
60
70
50
40
40
40
35
30
30
25

70
60
50
40
30
25

5
5
5
5
10
10

6
7

Tabip
» .

Mütehassıs

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Bakteriyolog)
Mütahassıs (Bakteriyolog)
Asistan
Memur
Serum Konsantrasyonu

3
4
5
5
9
11

Müessesesi

Aded Maaş

Memuriyetin nevi

Yönetim memuru ve muame
lât şefi
Yönetim memuru
»
»
Depo memuru
Ambar memuru
Mutemet ve satmalma memuru
Hasta kabul memuru
»
»
»
Ayniyat mutemedi
Kâtip
İnzibat memuru
(Bakırköy
Akıl ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi için)

3
7
10

100
90
80

1
2
2
1
1
2
2
1
1
8

50
40
35
35
35
35
30
35
35
25

35

Korunmaya muhtaç çocuklar müessesesi
5
6
7
8

Tabip
»
»
»
Verem mücadele

5 Mütehassıs tabip
6
»
»
7
»
»
8
»
»
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5
8
12
23

80
70
60
50

2
6
6
13

80
70
60
50

dispanseri
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D.

Memuriyetin nev'i

Trahom

Adecl Maaş

Memuriyetin nev'i

D.

Sıtma Mücadele

Enstitüsü

5 Mütehassıs
6
»
6 Bakteriyolog

1
1
1

80
70
70

Adecl Maaş

başkanlıkları

11 Depo ve ambar memuru
»
»
»
12

17
17

30
25

Ankara Sağlık Memurları Okulu
Deri ve Tenasül
5 Mütahassıs tabip
6
»
»
7
»
»
8
»
»
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi
13 Kâtip

1
2

70
60

20
50
50

25
20
15

1

40
35
35
35
35
35
35
30
25

6 Öğretmen
»
7

hastalıkları dispanserler '
1

80

2
5
5
5
8

70
60
50
25
20

Hemşire

yardımcıları

12 Hemşire yardımcısı
»
»
13
»
»
14

[2] SAYILI CETVEL
VİLÂYETLER

KURULUŞU

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai
Kurumları

Muavenet

4
5

Mütehassıs
»

90
80

8

Yönetim memuru ve muamelât
şefi

50

9
10
10
10
10
10
10
11
12

Yönetim memuru
Depo memuru
Ambar memuru
Mutemet ve satmalma memuru
Ayniyat mutemedi
Ayniyat muhasibi
iaşe memuru
Kâtip
»

9

ı

1
1
1
1
1
1
4

[3] SAYILI CETVEL
[Memuriyetin nev'i

D.

Aded Ücret | D.

Hastaneler Sıhhat ve İçtimai
Kurumları

Ek görev tazminatı
Merkez

Memuriyetin nev'i

Baştabip

kuruluşu

Sağlık

Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül
Merkezi Baştabibi

300

Aded Ücret
Muavenet
2

400

10

60

Merkezleri

Baştabip

[4] SAYILI ^ T V E L
D.

M e mu riyetin ne v 'i

MERKEZ
KURULUŞU
Teftiş Heyeti Reisliği Bürosu
8

Şef

Memuriyetin nev 'i

Aded Maaş

1

50

10 Birinci mümeyyiz
12 • Memur
13 Kâtip

( S. Sayısı : 295 )

Aded Maaş
1
2
2

35
25
20
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin
tadiline bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i

D.

Aded Maaş

MERKEZ KURULUŞU
Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3 Âza

100
Teftiş Heyeti Reisliği

3 Müşavir mütahassıs müfettiş

D.

Memuriyetin nev'i

9
9
9
10
11
11
12

îdare memuru
Ayniyat muhasibi
Mutemet ve satmalma memuru
Ambar memuru
Depo memuru
Memur
»

VİLÂYETLER

100

Teftiş Heyeti Reisliği Bürosu
6
7
10
11
12
13

70
60
35
30
25
20

Müdür
Müdür muavini
Birinci mümeyiz
İkinci mümeyiz
Memur
Kâtip

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Bakteriyolog)
Mütahassıs (Bakteriyolog)
Asistan
Memur

1
1
2
2
1

100
90
80
40
30

1
1
1
1
2
1

100
90
80
80
40
30

Serum Konsantrasyonu Şubesi
3
4
5
5
9
11

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Veteriner)
Mütahassıs (Bakteriyolog)
Veteriner
Asistan
Memur

Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi
4 Mütahassıs (Tabip)
*
5
»
»
6
»
»
7
»
»
6 Diş tabibi
8 idare memuru ve muamelât §efi

1
1
1
1
1
1
1

40
40
40
35
30
30
25

5
5
5
5
10
10

70
60
50
40
30
25

KURULUŞU

Sağlık merkezleri

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi
Virüs Aşıları Şubesi
3
4
5
9
11

Aded Maaş

1
2
3
3
1
1

90
80
70
60
70
50

6 Tabip

9
11 Kâtip ve ayniyat mutemedi
12 Depo ve ambar memuru

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurumları
3 Mütehassıs
4
»
5
»
8 Yönetim memuru ve muame
lât şefi
9 Yönetim memuru
»
»
10
10 Depo memuru
10 Ambar memuru
10 Mutemet ve satmalma memuru
11 Hasta kabul memuru
10
»
»
»
10 Ayniyat mutemedi
12 Kâtip
10 İnzibat memuru (Bakırköy
Akıl ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi için)

3
7
10

100
90
80
50
40
35
35
35
35
30
35
35
25

35

Korunmaya muhtaç çocuklar müessesesi
5 Tabip
6
»
7
»
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5
8
12
23

80
70
60
50
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D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Verem mücadele dispanseri
5 Mütehassıs tabip
6
»
»
7
»
»

2
6
6
13

80
70
60
50

1
1
1

80
70
70

Trahom Enstitüsü
5 Mütehassıs
6
»
6 Bakteriyolog

D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

12 Kâtip ve ayniyat mutemedi
13 Kâtip

5
8

25
20

17
17

30
25

Sıtma Mücadele başkanlıkları
arı
11 Depo ve ambar memuru
12
»
»
»

Ankara Sağlık Memurları Okulu
6 öğretmen
7
»

1
2

70
60

20
50
50

25
20
15

1
1
1
1
1
1
1
1
4

40
35
35
35
35
35
35
30
25

Deri ve Tenasül hastaUklan dispanserleri
5 Mütahassıs tabip
€
»
•»
7
»
»
8
»
»

1
2
5
5

80
70
60
50

Hemşire yardımcıları
12 Hemşire yardımcısı
13
»
»
14
>
»

[2] SAYILI CETVEL
VİLAYETLER

KURULUŞU

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Kurumları
4
5
8

Mütehassıs
»
Yönetim memuru ve muamelât
şefi

3
4

90
80

1

50

9
10
10
10
10
10
10
11
12

Yönetim memuru
Depo memuru
Ambar memuru
Mutemet ve satmalına memuru
Ayniyat mutemedi
Ayniyat muhasibi
îaşe memuru
Kâtip
»

[3] SAYILI CETVEL
D.

(Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Aded Ücret

Hastaneler Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Kurumlan

Ek görev tazminatı

Baştabip

Merkez kuruluşu
Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül
Merkezi Baştabibi

Memuriyetin nev'i

D.

2

400

10

60

Sağlık Merkezleri
300

Baştabip

(S. Sayısı : 295 )
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[4] SAYILI CETVEL
D.

Aded Maaş

Memuriyetin nev'i

Memuriyetin nev'i

D.

Aded Maaş

MERKEZ KURULUŞU
Teftiş Heyeti Reisliği Bürosu

Danışma ve inceleme Kurulu Başkanlığı
4 Âza

f

.

1

90

5

70

Teftiş Heyeti Reisliği
6 ikinci sınıf müfettiş

8
10
12
13

Şef
Birinci müeyyiz
Memur
Kâtip

1
1
2
2

50
35
25
20

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

MERKEZ

Aded

Maaş

D.

Memuriyetin nev'i

Aded

9 Asistan
11 Memur

KURULUŞU

Maaş

2
1

600
450

Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3 Aza,

1
Teftiş Heyeti Reisliği

3 Müşavir mütehassıs müfettiş

3

1 500

Teftiş Heyeti Reisliği Bürosu
7 Şef
1
800
1
11 İkinci mümeyyiz
450
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhlha Müessesesi
Virüs Aşıları Şubesi
3
4
5
9
11

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Bakteriyolog)
Mütehassıs (Bakteriyolog)
Asistan
Memur

1
1
2
2
1

1 500
1 250
1 100
600
450

Serum Konsantrasyonu Şubesi
3
4
5
5

Müdür (Bakteriyolog)
Müdür muavini (Veteriner)
Mütehassıs (Bakteriyolog)
Veteriner

1
1
1
1

Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi

1 500

1
1
1
1

500
250
100
100

4
5
6
7
6
8
9
9
9
10
11
11
12
X M

Mütehassıs (Tabip)
»
»

Diş tabibi
Muamelât şefi
îdare memuru
Ayniyat muhasibi
Mutemet ve satınalma memuru
Ambar memuru
Depo
>
Memur
<k

j r

VILÂYETLER

ı

1 250
1 100
950
800
950
700
600
600
600
500
450
450
400

KURULUŞU

Sağlık Merkezleri
6 Tabip
7
>
>
8
9
>
11 Kâtip ve layniyat mutemedi
12 Depo ve ambar ımemuru
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1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
10
10

950
800
700
600
450
400
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D.

Memuriyetin ııev'i

Aded

Maaş

Aded

Memuriyetin nev'i

D.

Hastaneler Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Kurumları
Mütehassıs

9
10
10
10
10
11
10
10
12
10

Yönetim memuru ve muamelât
şefi
Yönetim memuru
»
;»
Depo memuru
Ambar memuru
Mutemet ve satmalma memuru
Hasta kalbul memuru
»
»
»
Ayniyat mutemedi
Kâtip
İnzibat memuru (Balkırköy
Akıl ve Sinir 'hastalıkları Has
tanesi için)

3
7
10

1 500
1 250
1 100

1
2
2
1'
İ
2
2
1
1

700
600
» '500
500
500
500
450
500
500
400

6
13

800
700

1
1
1

1 100
950
950

Trahom Enstitüsü
5 Mütehassıs
6
»
6 Bakteriyolog

Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserleri
5 Mütehassıs tabip
6
»
»
7
»
»
8
»
»
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi
13 Kâtip

1 100
950
800
700
400
350

Sıtma Mücadele Başkanlıkları
1

500

5
8
12
23

1 100
950
800
700

"Verem Mücadele Dispanseri
5 Mütehassıs tabip
8
6
•»
»
6

1 100
950

17
17.

11 Depo ve ambar memuru
12
»
»
»

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müessesesi
5 Tabip
6
»
7
»

Maaş

450
400

Ankara Sağlık Memurları Okulu
6 Öğretmen
7
»

950
800

Hemşire Yardımcıları
12 Hemşire yardımcısı
13
14

»
»

20'
50
50

»
»

400
350
300

(2) SAYILI CETVEL
Lâyihaya merbut (2) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir.
(3) SAYILI CETVEL
Lâyihaya merbut (3) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir.
(4) SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

MERKEZ

Aded

Maaş

D.

Memuriyetin nev'i

Aded

Teftiş Heyeti Reisliği
6 İkinci sınıf müfettiş

KURULUŞU

Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
4 Aza
1 1 250

8 Şef

( S, Sayısı : 295 )

Maaş

3

1 100

Teftiş Heyeti Reisliği B ürosu
1

700

Devre : XI
içtima : 2

S.

SAYISI

296

Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in, Arzuhal Encümeninin
5 . 1 . 1 9 5 9 tarihli haftalık karar cetvelindeki 989 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası ( 4 / 9 0 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Arzuhal Encümeninin 5 . 1 . 1959 tarih ve 26 sayılı karar cetvelinde neşredilmiş olan 989 ka
rar numaralı ve 3 . X I I . 1958 tarihli Kararın Meclis Umumi Heyetinde görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Gazianteb
B. Dülger

Arzuhal Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Arzuhal Encümeni
Evrak ve Arzuhal En.
No. 2316,2317,2319,2320,
2321^377,2378,2406,2407
2408,2442,2318,2244,1150,
2234,2246,2247
Esas No. 4/90
Karar No. 79

29 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
47 nci Dönem Piyade ve Topçu Yedek Subay
okulları ile, 45 nsi Dönem Ulaştırma Yedek
Subay Kursu öğrencilerinden Mahmut Kaya ve
on altı arkadaşına muvaffak olamadıkları ders
lerden birer imtihan hakkı daha serilmesine dair
encümenimizce ittihaz edilip 5 . 1 . 1959 gün ve
26 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 989 nu
maralı Karara karşı Gazianteb Mebusu Bahadır
Dülger tarafından süresi içinde ileriye sürülen
itiraz bugünkü içtimaımızda tetkik edilerek
varit görülmüş ve bu sebepten mezkûr itirazın
taallûk ettiği 989 numaralı Kararımızın kaldı
rılmasına ve müstediler tarafından vâki talebin
de reddine, azadan Mehmet Delikaya'nm vâki

muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriye
tiyle karar verilmiştir.
Keyfiyeti, Umumi Heyetin tasvibine sunul
mak üzere saygı ile arz ederiz.
Arzuhal Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Çorum
Samsun
II. Ortakcıoglu
İV. TJlusoy
Antalya
Diyarbakır
Y. Tazıcı
K. Tayşı
Hatay
Konya
Malatya
1. Mursaloğlu
Muhalifim
8. Sayın
M. Delikaya
Trabzon
Yozgad
0. Nuri Lermioğlu
S. Eronat

Devre : XI
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Ankara mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve iki arkadaşının, Muhafazasına
lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye
Encümeni mazbatası ( 2 / 2 8 1 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
6696 sayılı «Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi» ne dair Kanu
nun 3. ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifimizin gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygı ile arz ederiz.
•
Ankara
Urfa
Ordu
H. 0. Bekata
A. Akan
Z. Kumrulu

GEBEKÇE
«Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi» hakkındaki 6696 sayılı Ka
nunun bâzü ciddî ve telâfisi imkânsız mahzurlar doğuracak noksanlıkları ihtiva ettiği anlaşıl
mıştır. Buna lağmen, bu kanunun tatbiki için 1959 yılı bütçesinden ceman 2,5 ilâ 3 milyon lira
lık bir tahsisat da ayrılmış bulunmaktadır.
Filhakika kanun bugünkü hali ile tatbik edilirse :
«Umumi, mülhak ve hususi bütçeli daireler, üniversiteler, belediyeler ve ^bunlara bağlı sabit
ve mütedavil sermayeli müesseseler; sermayelerinin (amamı Devlet tarafından verilmek sure
tiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müesseseler, hususi kanunlarla kurulan bankalar ve teşekkül
ler ; bu gibi idare, teşekkül ve bankalar tarafmdan sermayesinin yansından fazlasına iştirak su
retiyle kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştirakleriyle vücut bulan müesseseler ve
nihayet imtiyazlı şirketlerle umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve hususi mektepler..» gibi
bütün daire, müessese ve teşekküllerin ellerinde bulunan ve bulunacak olan ve «bunların gördük
leri hizmetler dolayısiyle yaptıklar, muhabere ve muameleleri ihtiva eden dosyalar, her çeşit ya
zılı ve basılı evrak ve kayıtlar; model, numune, harita, plân, program, proje, mühür, damga,
resim, fotoğraf ve benzerleri; plâk, filim, tel ve benzerleri vasıtalarla tesbit olunan ve her hangi
bir delil olmaya veya millî ve milletlerarası hukuk, muamele ve münasebetler bakımından teşriî,
kazai, idari, askerî, siyasi, iktisadi, ilmî her hangi bir mevzuu aydınlatmaya veya düzenlemeye
yarıyan bilûmum arşiv malzemesi», umumi arşive teslim edilmeden önce tetkika tâbi tutula
cak ve tanzim tarihleri üzerinden her hangi bir müddetin geçmesi ve tarih sırası bile gözetilme
den imha olunabilecektir. _
Diğer taraftan, bu kadar' mühim olan imha kararları, vilâyetlerde ve vekâletlerde kurulacak
ve bahis mevzuu evrak ve vesaikle alâkalı daire mümessillerinin de katılacakları komisyonlar
tarafından verilecektir.
Kanunun tatbik suretini gösteren, nizamnamede ise, bu idari teşkilât komisyonlarının salâhi
yetleri daha da genişletilmiş ve bir kısım evrak ve vesaikin, kademeli tetkika bile tâbi tutulmak
sızın, doğrudan doğruya imhasına cevaz verildiği de ayrıca hükme bağlanmıştır.

Görülüyor ki, bu kanunun tatbikatı son derece mühim, mahzurlu ve mesuliyeti! 'bir durum ih
das etmiş bulunmaktadır. Zira, birçok evrakın muhafaza lüzumu ve vesika teşkil edip etmiyeceği, ancak üzerinden geçecek muayyen bir zaman sonra anlaşılabildiği halde, vekâletler ve vilâyet
lerde ve bütün müessese ve teşekküllerde mevcut ve hattâ her türlü arşivlik evrak ve vesikalar
hakkında dahi, bunların üzerlerinden her hangi bir müddetin geçmesine bile imkân verilmeden,
bizzat bu evrak ve vesikalarla alâkalı kimseler ve daireler tarafından imha kararları verilmesi ve
bu kararların tatbiki hiçbir suretle kabul ve tecviz olunamaz. Böyle bir tatbikata başka memle
ketlerde tesadüf edilemediği gibi, her balkımdan yanlış ve büyük vebali mucibolan böyle bir im
ha sisteminin izah ve müdafaa edilecek tarafı da yoktur.
Bu itibarla, sözü geçen kanunun son derecede mahzurlu olduğu ve tatbikatının ise, ciddî
mesuliyetler doğuracağı düşünülerek, bu kanunun bir an evvel tadiline lüzum ve zaruret görül
müştür.
Teklif edilen hükümler :
3 ncü maddenin tadili ile : «Tanzim tarihlerini takibeden yıl başından itibaren üzerinden 15 se
ne geçmiyen her hangi bir evrak ve vesaikin asla imha edilemiyeceği» sağlanacaktır.
Kanuna eklenecek muvakkat madde ile de : «Bugüne kadar, bu maksatla kurulmuş komis
yonlar tarafından imhasına karar verilmiş evrak- ve vesaikin dahi, yeniden gözden geçirilmesi
ve üzerlerinden 15 sene geçmemiş olanların imha edilmemesi» emniyete bağlanmış olacaktır.
Müstacel mahiyet ve ehemmiyeti meydanda olan bu teklif, mevcut kanunun ciddî mahzurla
rını izale ve mesuliyetli tatbikatına meydan vermemek maksadiyle hazırlanmıştır.

ANKARA MEBUSU H I F S I OĞUZ BEKATA
VE 2 ARKADAŞININ T E K L Î F Î
6696 sayılı «Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak
ve vesaikin imha edilmesi» hakkındaki Kanunun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve hu kanuna
muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 6696
lüzum kalmıyan evrak ve
si hakkındaki Kanunun 3
ki şekilde değiştirilmiş ve
bir madde eklenmiştir.

sayılı, Muhafazasına
vesaikin imha edilme
ncü maddesi aşağıda
bu kanuna muvakkat

kinde, gerek arşiv malzemesinin, gerekse ar
şivlik malzemenin tasnif ve muhafazasında mikrofilim tekniğinden faydalanılır. Bu husus 8
nci maddede zikredilen nizamname ile tesbit olu
nur.

Madde 3. — Arşivlik malzemeden tarihî de
ğeri haiz olanlar bilâmüddet, bir şahıs veya mü
essese lehine hak sağlıyanlar bu değerlerini kay
betmedikleri müddetçe muhafaza olunurlar.
Şu kadar ki, tanzim tarihlerini takibeden
yılbaşından itibaren üzerinden 15 sene geçmiyen
her türlü evrak ve vesaikin muhafazası mecbu
ridir.

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel, 6 ncı maddede yazılı komisyon ve
heyetler tarafından imhasına karar verilmiş olan
evrak ve vesikalar dahi, 3 ncü madde hükmüne
tâbidir.

Bu gibi evrak ve vesikaların tetkik ve tefri

MADDE 2. -~- Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur,

;(& Sayısı: 29?)

Dahiliye "Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 2/281
Karar No. 28

30 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve iki
arkadaşının, muhafazasına lüzum kalmıyan ev
rak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi, alâkalı Vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik
ve müzakere edildi.
Yüksek Meclisçe 26 . 111 . 1956 tarihinde
kabul ve 4 . IV . 1956 tarihinde meriyet mev
kiine konulmuş bulunan 6696 sayılı Kanunun,
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar tatbi
kat görmemiş olması ve bu kanunun 6 ncı mad
desine müsteniden teşkil edilmiş bulunan (Ar
şiv Danışma Heyeti) nin, (Merkez komisyon
ları) nın çalışma tarzlarına mütedair vekâlet
lerden istemiş olduğu talimatnamelerin henüz
ihzar safhasında bulunmasına ve 7249 sayılı
Muvazenei Umumiye Kanununun 20 nci madde
sinin (G) fıkrasında (ıMuhafazasına lüzum kal
mıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkın
daki 6696 sayılı Kanun) hükmünün 1959 Bütçe

-*4-

yılında tatbik edilmiyeceğinin, sarahaten be
lirtilmiş bulunmasına binaen henüz tatbik edil
memiş ve bu sene de tatbik edilmiyeceği yu
karda arz ve izah olunan kanunun tadili cihe
tine gidilmesinin doğru olmıyacağı mülâhazasiyle müzakere mevzuu teklifin reddine karar
verilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Riyasete sunulur.

Dahiliye Encümeni Reisi
Edirne
R. Nasuhioğlu

•«•»

Reisvekili
Yozgad
Ö. .L. Erzurumluoğlu

M. Muharriri
Kâtip
Samsun
Kocaeli
E. Amt
S. Yalım
Balıkesir
Amasya
Aydın
K. Eren
F. Batur
F. Ocak
Kırşehir
Bitlis
îzmir
R. Bingöl
E. D. Başar 0. Canatan
Manisa
Kütahya
M. ötkefeli
0 . Ocakctoğlu

-**•
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Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı kanunla muaddel 56 ncı
maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun lâyihası ve Millî
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları
(1/341)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71-875/585

24 . II . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
-Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince
19 . İT . 1959 tarihinde kararlaştırılan Askerî Ceza Kanununun 3914 'sayılı Kanunla muaddel
• 56 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanını lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunul
duğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil Vekili
E. Menderes

ESBABI MUCİBE
1. Hiyaııet suçları Askerî Ceza Kanununun 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddelerinde toplan
mıştır.
2. Mezkûr maddelerin müzakere ve kabulü sırasında müeyyedelerinin şiddctlendirilmesine dair
mucip sebep, Devletin siyasi ve askerî emniyetinin korunmasını teşkil etmişi h\
3. Devletin takibetmekte olduğu ceza siyasetini hedefine götürürken, tatbikatı aksatan tered
dütlerin izalesine katî lüzum ve ihtiyaç vardır.
Bu sebeple 56 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasını takibeden (A, B, C, D, E, F) bentlerinden
sonra (G) bendinde yine (1) numaralı müstakil bir fıkra yer almış bulunmaktadır. (G) ben
di ile başlıyan ve (1) numaralı fıkrayı takiben gelen (2) numaranın yalnız (G) bendine münha
sır telâkki edilip tatbikat yapıldığından bu hal, kanun tekniğine ve ceza kanunlarında takibedilen umumi sistemlere uygun görülmemektedir.
4. (G) bendinin (2) numaralı fıkrasının bütün maddeye şamil olması, bâzı mahkemelerce ve
Askerî Temyiz Mahkemesince kabul edilerek o yolda tatbikat yapıldığı halde bunun aksine ola
rak bâzı mahkemelerce de (2) numarayı taşıyan bu müstakil fıkranın (G) bendine münhasır ola
cağı düşünülerek zıt neticelere varılmış ve Askerî Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiştir. Ne
tice itibariyle bu hal, yekdiğerinden farklı tatbikatın ve içtihatların ve dolayısiyle adaletle istik
rarsızlığın vücut bulmasına sebep olmuştur.
Tatbikatta mevcut tereddüt ve aksaklıklaım izalesi için bu kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Millî Müdafaa Encümeninin mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 1/341
Karar No. 30

27 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan «Askerî Ce
za Kanununun 3914 sayılı Kanunla muaddel 56
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
lâyihası» alâkalı Hükümet temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Lâyihanın esbabı mucibesinde serd edilen hü
kümler encümenimizce de uygun ve yerinde mü
talâa edilerek lâyiha aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Millî Müdafaa Encümeni
Reisi
M. Muharriri
Nevşehir
İçel
Z. Üner
Y. Karabulut

Ankara
S. Soley
İmzada bulunamadı

8.

M.

Erzurum
M. Zeren
İmzada bulunamadım

Giresun
Alttncan

İstanbul
N. Ataç

istanbul
Kemalyeri

İstanbul
T. Yazıcı
İmzada bulunamadı!

İzmir
F. Uçaner

Konya
7. A. AJcdağ

Tekirdağ
N. Aknoz

Adliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye Encümeni
Esas No: 1/341
Karar No: 48

1 . VI . 1959

Yüksek Reisliğe
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanun
ile muaddel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki lâyiha, Millî Müdafaa Encümeni ta
rafından tanzim kılman mazbata ile birlikte en
cümenimize tevdi kılındığından mevzu ile alâka-'
larma binaen Adliye ve Millî Müdafaa vekâlet
leri mümessilleri de davet olunarak tetkik ve
müzakere edildi :
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3 neü
babı (Cürümler ve cezaları) matlabı ile 11 fasıl
dan mürekkep olarak ihzar ve tedvin edilmiş bu
lunmaktadır.
Bu babın 1 nci faslı (Hiyanet) fiillerine mütaallik hükümleri ihtiva etmek üzere (54 ilâ 60)
maddeden ibarettir.
Bilâhara 3914 sayılı Kanun ile bu faslın 55,
56, 57, 58 ve 59 ncu maddelerine münhasır olmak
üzere bâzı değişiklikler yapılmıştır. Ancak; ba

his mevzuu tadillerin icrası sırasında (56) ncı
madde :
1. Bu maddede gösterilen fiilleri işliyenler
ve bunlara teşebbüs edenler «Millî Müdafaaya
hiyanet» cürmünden dolayı aşağıdaki ceza ile
cezalandırılırlar) diye yazılmış ve mütaakiben
işbu bendin (A, B, C, D, E, F ve G) fıkraları ile
cezai nehy altında bulundurulan fullerin unsur
ları aledderecat vaz'olunmuştur.
Ezcümle, G fıkrası da, A dan başlamak üzere
F fıkrasına kadar tadadolunan hükümler ile
mütenazır olarak başka memnuiyet hükümlerini
ihtiva etmektedir. Fakat bu fıkrada G harfinden
sonra 1 rakamının da munzam olarak G - 1 terti
binde yazılmış olduğu görülmekte ve bu fıkra
dan sonra ve parantez içinde (2) rakamını taki
ben yukarda zikredilen 1 numaralı bendin A ilâ
G işaretli fıkralarının hepsine şâmil ve sâri ola-
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rak hafifletici sebepler hakkında hüküm sevk ve
vaz'olunduğu metinlerin ibarelerinden müstahrec mânalar ile anlaşılmaktadır.
Kezalik, mesbuk tadillere mütallik olarak
Umumi Heyette cereyan eden müzakerelere ait za
bıtname muhteviyatı da yukarda izah olunan
vaziyeti müeyyit bulunmasına rağmen (4 harfin
den sonra 1 rakamının da her nasılsa fıkra met
ninde yer alması muvacehesinde yani mücerret
bu şekil ve tertibin tatbikatta muhtelif ve mütebayin kanaat ve ittihatlara yol açtığı ve (2)
şekli ile yazılıp umumi surette muhaffif sebeplere
ait hükmün sadece (C) fıkrası ile mevzu hüküm
lere raci ve maksur bulunduğu noktai nazarına
müsteniden bâzı hükümlerin de tastir kılındığı da
tesbit olunmuştur.
Filhakika, yukarda da izah olunduğu veçhile
(G) fıkrası, 1 ve 2 numaraları taşıyan ve 1 nu
maralı bendin (A, B, C, D, E, F) fıkraları ile alâ
ka ve irtibatı bulunmıyan müstakil surette mevzu
bir hükümden ibaret olmayıp bilâkis (6) den
sonra yazılan 1 rakamının zait ve 2 şekli ile yazı
lan kısmın ise maddenin 2 nci fıkrasını teşkil et
tiği ve işbu 56 ncı maddenin (A) dan başlamak
suretiyle (G-) fıkrası da dâhil bundan maddenin
tatbikatına aidolarak konulduğu nümayan bulun
maktadır.
Bu husus tadil lâyihasının müzakeresini natık
bulunan zabıtnamede aynen mazbut bulunmasına

rağmen tadile ait hükmün neşri ve meriyeti tari
hi 1940 senesi olmasına göre aradan geçen u>;un
müddet ve tatbikat dolayısiyle vâki maddî hata
nın düzeltilmesinin tedvin yolu ile telâfisinin ka
bil olduğu neticesine varılmıştır.
Bu itibarla ihtilâtlara mâni olunması ve hü
küm ittihadının temin edilmesi mülâhazasiyle Hü
kümet tarafından musahhah ve muaddel olarak
getirilen metnin kabulüne 29 . V . 1959 tarihin
de ittifakla karar verilmiştir.
Mevzuun ehemmiyeti dikkat nazarına alınarak
lâyihanın müstacelen ve takdimen müzakeresi hu
susunun da teklifi tezekkür kılınmıştır.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Adliye Encümeni
Reisi
Aydın
Kâtip
Manisa
Â. Akın
Burdur
B. Kayaalp
İçel
M. Dölek
Sakarya
T. Barış

M. Muharriri
Balıkesir

Afyon K.
0. Talu
Bursa
H. Bayrı
istanbul
N. Tekinel
Sakarya
N. Kirişcioğlu

Aydın
N. Geveci
Denizli
/. Hadımlıoğlu
İzmir
N. Davran
Yozgad
M. Ataman

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla
muaddel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. -r- 1632 numaralı Askerî Ceza
Kanununun 3914 numaralı Kanunla muaddel
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
„ Millî Müdafaaya hiyanet :
Madde 56. — (1) Bu maddede gösterilen fiil
leri işliyenler ve bunlara teşebbüs edenler, (Mil
lî Müdafaaya hiyanet) eürmünden dolayı aşağı
da yazılı cezalarla cezalandırılırlar :
A) Türk Ceza Kanununun 133 ncü madde
sinde ve 136 ncı maddesinin siyasi ve askerî ca
susluğa dair 3 ncü fıkrasında yazılı cürümleri
işliyenlere Türk Ceza Kanununa göre ceza veri
lir. Bu cürümleri seferberlikte veyahut Türkiye
Cumhuriyetini tehdideden yakın bir harb tehlit*.

keşi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işliyenler veya işlemeye teşebbüs e&enler,
136 ncı maddenin son fıkrasında suçlunun taksi
rine müstenidolarak yazılı olan haller haricolmak
üzere, ölüm cezasiyle cezalandırılır.
B) Doğru olması halinde askerî veya siya
si bir sır teşkil edecek olan evrak ve vesaiki ve
sair maddeleri Millî Müdafaaya hiyanet maksadiyle sahte olarak vücude getiren veya bu su
retle vücuda getirilmiş olduğunu bildiği halde
bunları aynı maksatla bir başkasına bildiren ve
ya tevdi edenler hakkında on beş seneden aşağı
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri-
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yetini tehdideden yakın bir harb tehlikesi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise failleri ölüm cezası ile cezalandırılır
lar.
C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı cürüm
lerden birini veya bâzılarını işlemek üzere iki
veya daha ziyade kimseler aralarında ittifak
ederlerse bunlardan herbiri sekiz seneden on beş
seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyeti
ni tehdideden yakın bir harb tehlikesi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda işlenmiş
ise failleri müebbet ağır hapis cezası ile cezalan
dırılırlar.
D) (A) ve (B) bentlerinde yazılı hiyanet
cürümlerini işlemeyi bir kimseden talep veya bu
cürümleri işlemek için hizmetini arz veyahut
böyle bir talebi veya arzı kabul edenler hakkın
da da bu bentlerde yazılı cezalar aynen verilir.
Eğer böyle bir talep veya arz veya kabul'yazılı
şekilde vukubulmuşsa, bu yazının fail tarafından
mücerret gönderilmiş olmasiyle cürüm tamam
olur.
E) (A), (B) bentlerinde yazılı cürümler
den birini veya bâzılarını işlemek üzere bir te
şekkül kuranlar, tanzim ve sevk ve idare edenler
üç seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis veya
böyle bir teşekküle yalnız iştirak edenler bir se
neden üç seneye kadar ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılırlar.
Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri
yetini tehdideden yakın bir harb tehlikesi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise teşekkülü kuranlar, tanzim ve sevk
ve idare edenler ölüm ve böyle bir teşekküle iş
tirak edenler müebbet veya on beş seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar.
F) C, D, E bentlerinde yazılı hallerde her
hangi 'bir suretle olursa olsun cürmün işlenme
sine mâni olan suç ortağı cezadan kurtulur.
j
G) Türk Ceza Kanununun 127 nci madde- j
sinin 3 ncü fııkrasmda yazılı olan, millî men- i
faatler aleyhine yabancıdan .menfaat veya vait :
kabul eden vatandaşla bu maksatla para veren
veya menfaat temin veya vadeden yabancı
lar bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri
yetini tehdideden yakın bir harb tehlikesi mevcudolduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda iş
lenmiş ise, failleri ölüm cezasiyle cezalandırılır.
Eğer para veren veya menfaat, yazılı bir be
yan ile talep veya kabul ve taahhüdedilmiş ise,
fail tarafından bu beyanın mücerret gönderil
miş olması ile fiil tamam olur.
Bu bentte yazılı cürümler ancak Millî Mü
dafaa Vekilinin talebi üzerine takiibolunur.
Talebin geri alınması caizdir.
(2) Az vahîm hallerde bu maddede yazılı
ölüm cezaları yerine müebbet ağır hapis veya
on beş seneden aşağı olmamalk üzere muvakkat
ağır hapis cezası verilir.
MADDE 2.
riyete girer.

Bu kanun nesri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya ter a Vekilleri Heyeti memurdur.
19 . I I . 1959
Başvekil V.
Devlet Vekili
E. Menderes
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili ve
Bas. Yay. ve Tur. V. V.
Münakalât V. V.
A. Aker
M. Kurbanoğlu
Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
Adliye Vekili
H. 'Şaman
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Millî Müdafaa Vekili
Hariciye V. V.
E. Menderes
Dr. N. Gedik
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
77. Polatkan
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
C. Yardımcı
T. İleri
Sili. ve tç. Mua. Vekili
Ticaret Vekili
Dr. L. K%rdar
77. Erkmen
Ziraat Vekili
Güm. ve înh. Vekili
N. ökmen
II. Hüsman
Çalışma Vekili
Münakalât Vekili
Sanavi Vekili

îmar ve iskân Vekili
M. Berk

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili
Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
S. Ataman

Devre : XI

AAA
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Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu
vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun
3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 3 1 5 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-860/371

5 . II . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince
2 . II . 1959 tarihinde kararlaştırılan Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat ic
rası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet
verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
lî* Temmuz 1956 tarihinde meriyete gmaiş bulunan 6771 sayılı Kanunun hükümlerine göre;
askerî birliklerin iskânını sağlıyan kişla ve garnizonlarla askerî hizmetlerin görüldüğü bina ve mü
esseselerin mühim kısmının gayrisıhhi ve gayrimüsait bulunması itibariyle bunların ıslahı, şehirler
içinde veya kenarında bulunan ve şehirleri atom harbi muvacehesinde tehdit ve aynı zamanda şe
hir ve kasabaların iskân ve inkişaf sahalarını tahdidedenlerin şehirlerden uzaklarda ve modern
esaslara göre yeniden inşasını temin, bütçenin normal ve fakat mahdut imkânlariyle mümkün ola
mıyacağı için ordunun iskân işinin yeniden ele alınması ve ihtiyaç bulunan meblâğın temini husu
sunda, Millî Müdafaa Vekâletine muhassas veya fiilen işgal ve istimal olunmakta bulunan gayri
menkullerden hizmete elverişli olmıyanlarm ve yenileri yapıldıkça hizmet dışı kalacakların satıl
ması suretiyle elde edilecek mebaliğin her yıl varidat bütçesinde açılacak hususi bir tertibe vari
dat ve sarfiyatı mümkün kılmak üzere Maliye Vekâletince Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde hu
susi bir fasla tahsisat kaydolunmasını âmirdir.

K*

Tahsisat kaydolunan meblâğlar ile de askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müşte
milât ve mütemmimat ile lojmanlar ve her türlü askerî müesseselerin yeniden inşaası için gelecek
yıllara sâri olacak şekilde 500 milyon liraya kadar sarfiyat icrasına salâhiyet verilmiş bulunmak
tadır.
Mer'i kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında aynen: (Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat
kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Millî Müdafaa Vekili me
zundur.) denilmektedir,
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Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan plân ve programlara göre askerî garnizon ve bunların
mütemmimat ve müştemilâtının inşaası asgari 15, âzami 25 milyon liraya yapılabilecektir.
Bu mevzuda memleketimizde artmış bulunan iş hacmi dolayısiyle mezkûr inşaatın ehil ve mukte
dir mütaahhid firmalara, 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine göre ihalele
rinde müşkülâtla karşılaşılmakta veya ihale bedelleri haddi la yıkını bulamamaktadır. Bu sebeple,
mezkûr 2490 sayılı Kanun muvacehesinde ihalenin yeniden münakaşaya çıkarılması hizmet için mü
him olan zaman kaybını intaceylemektedir.
Bundan başka ihale yapılmış olsa dahi mütaahhit firmaların (asıl sebepler bu olmasa bile) iş
gününün temdidi, türlü sebeplerden fiyat farkı talepleri gibi müracaat ve istekleri de yine zaman
kaybını mucibolmakta ve hattâ mütaahhit aleyhine olsa bile mevcut mukavelenin feshini icabettirmektedir.
arz olunan bu müşkülâtın önlenmesi ve hizmetin zamanında ve emin bir şekilde ifa olunması
mecburiyeti karşısında umumi hükümlere göre mütaalıhit firmalara ihalesi mümkün olamıyan veya
bu firmalara ihalesi muvafık gorülmiyen inşaatın, sermayesinin yarısından fazlası Devlet müessese
lerine, iktisadi Devlet Teşekküllerine veya bunlar tarafından kurulmuş müesseselere yaptırılmala
rının en salim ve en faideli bir hattıhareket olacağı neticesine varılmıştır.
Ancak, bu müesseselerle böyle bir iş münasebetine girmeye ne 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve
hale Kanunu ve ne de Millî Korunma Kanununun 50 nci maddesine müsteniden meriyete konulmuş
bulunan K/792 sayılı Karar hükümleri cevaz vermektedir.
Bu ihtiyacın temini maksadiyle 6771 sayılı Kpnunun 3 ncü maddesinin sonuna iki fıkranın ek
lenmesine zaruret.hâsıl olmuştur.

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. î/315
Karar No. 20

24. II. 1959

Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için
sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına
salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair
kanun lâyihası ilgili vekâlet temsilcilerinin de
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet lâyihasının mucip sebepleri encümenimizce de yerinde . mütalâa edilerek lâyiha
nın aynen kabulüne ittifakla karar verildi.

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Millî Müdafaa
Encümeni Reisi Mazbata M.
Kâtip
tçel
Nevşehir
Muş
Y. Karabulut
Z. Üner
S- Ağaoğlu
İstanbul
Erzurum
İzmir
T. Tazıcı
M. Zeren
F. Uçaner
Tekirdağ
Konya
Tunceli
N. Aknoz
/. A. Akdağ
A. Bora
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Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 1/315
Karar No. 39

20 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları
için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâve
sine dair olan kanun lâyihası encümenimizde
alâkalı vekâletler temsilcilerinin iştirakleriyle
tetkik ve müzakere edildi :
Gerek kanun lâyihasında zikredilen husus
lar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin verdik
leri izahat encümenimizce yerinde mütalâa edi
lerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir.

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Maliye Encümeni
Reisi
M. Muharriri
Bursa
•»
Bursa
M. Kayalar
K. Yılmaz
Antalya
Amasya
ff. Koray
A. Selekler
İmzada bulunamadı
Kırklareli
Erzincan
A. Sokman
C. Işık
Tokad
Zonguldak
Samsun
A.
Ispirli
A. AJun
A. Saraçoğlu

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/315
Karar No. 117

2 •. VI . Î9S9

Yüksek Reisliğe
Millî iMüdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları
için sarfiyat icrası ve bu Vekâletçe kullanılan
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların sa
tılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâ
vesine dair olup Millî Müdafaa Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 5 Şubat
1959 tarihli ve 71-860/371 sayılı tezkeresiyl*
gönderilen kanun lâyihası, Millî Müdafaa ve
Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzajkere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz
ve izah edildiği üzere Millî Müdafaa Vekâleti
iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal
mıyanların satılmasına salâhiyet veren 6771
sayılı Kanunun şümulüne giren inşaat işlerin

den lüzum görülenlerin, inşaatın mahiyet ve
miktarı ile inşaat mahalleri ve tediye şekilleri
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek partiyle,
2490 sayılı Kanunun şümulü haricinde serma
yesinin tamamı veya en az yarısı Devlet veya
Devlet teşekkül ve müesseseleri tarafından ve
rilmek suretiyle kurulan müessese ve teşekkül
lere pazarlıkla yatırılması hususunda Millî Mü
dafaa Vekiline salâhiyet verilmesini istihdaf et
mektedir.
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan
eden müzakerelerden sonra lâyihanın şevkini
mucip sebepler yerinde görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiş ve Hükümetin teklifi
veçhile aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası, Umumî Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis
Reis V.
Mazbata M.
Balıkesir
Muğla
İzmir
H. İmre
N. özsan
B. Bilgin
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Kâtip
Diyarbakır
M. H. Ünal

iVfyon K.
N. Topcuoğlu

Afyon K.
M. Â. Ülgen

Çorum
Y. Gürsel

Edirne
M. Sarol

îsparta
T. Tığlı

istanbul
İV. Kır§an

îstanbul
/. Sevel

İzmir
D. Akbel
Konya
M. Bağrıaçık
Rize
II. Agun
Sinob

îstanbul
-Ar. İV. Yücel

Kastamonu
M. îslâmoğlu
Manisa
8. Mıhcıoğlu
Rize

Kocaeli
0. Tüzün
Nevşehir
Ar. önder
Siird

/. Akçal
Yozgad
T. Alpay

M. D.Süalp
Zonguldak
H. Timur

ö. Özen

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Millî Müdafaa Vekaleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun
3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun
lâyihası
xMADDE 1. — 6771 sayılı Kanunun 3 neü
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
Bu kanunun şümulüne giren inşaat işlerinden
lüzum görülenleri 2490 sayılı Kanun hükümle
riyle mukayyet olmaksızın sermayesinin tamamı
veya en az yarısı Devlet veya Devlet teşekkül ve
müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kuru
lan müessese ve teşekküllere pazarlıkla yaptırma
ya Millî Müdafaa Vekili mezundur.
Ancak, inşaatın mahiyet ve miktarı ile yapıla
cağı yerler ve ödeme şekilleri İcra Vekilleri He
yetince tesbit olunur.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur.
2 . I I . 1959
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
A. Aker
Münakalât V. V.
M. Kurbanoğlu

**•
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Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili
N. Gedik

Hariciye Vekili
F. B. Zorlu

Maliye Vekili
H. Polatkan

Maarif Vekili
C. Yardımcı

Nafıa Vekili
T. İleri

Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
E. Hüsman
Münakalât Vekili

Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kır dar
Ziraat Vekili
N. ökmen
Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Bas. - Yay. ve Turz Vekili
8. Somuncuoğlu

İmar ve İskân Vekili
M. Berk

Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman

MM»
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SAYISI :
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı
maddesinin 7198 sayılı Kanunla ntuaddel (Ç) fıkrasının 1 numaralı
bendinin sonuna bir ibare eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî
Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları ( 1 / 3 6 0 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71-916/1184

28. V. 1959

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Velkilleri Heyetince
20. V . 1959 tarihinde kararlaştırılan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte,
sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (a) fıkrasın
da, Divanı Muhasebat, Devlet Şûrası ve Temyiz Mahkemesi Reis ve azaları ile Divanı Muhase
bat Savcısı, Baskanun Sözcüsü ve Cumhuriyet Başsavcısı için yaş haddi (65) tir. Ancak vazife
lerinde kalmaları faydalı görülenlerden, Divanı Muhasebat Reis ve âzalarının yaş hadlerinin Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ve Divanı Muhasebat Savcısı ile Devlet Şûrası ve Tem
yiz Mahkemesi Reis ve azaları, Baskanun Sözcüsü ve Cumhuriyet Başsavcısının yaş hadlerinin de
İcra Vekilleri Heyetince birer yıllık sürelerle (3) yıl uzatılabileceği kabul edilmiş, aynı mad
denin (b) fıkrasında da üniversite ordinaryüs profesör ve profesörlerinin (65) yaşını doldurduk
tan sonra (70) yaşını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek durumda olmadıkları ilgili üni
versite senatosunca belirtilinceye kadar çalışabibcekleri hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Yukarda mâruz hükümlerin esbabı mucibesi Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetini işgal eden
zat için de varit bulunduğundan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin yaş haddinin birer yıllık
müddetlerle 2 sene uzatılabilmeğini teminen ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Muvakkat Encümen mazbatası
T. B. M. M.
Muvakkat Encümen
Esas No. 1/360
Karar No. 2

2 . VI . 1959

Yüksek Reisliğe
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin 7198
sayılı Kanunla muaddel (Ç) fıkrası 1 numaralı
bendinin sonuna bir ibare eklenmesine dair
Hükümet lâyihası Millî Müdafaa, Maliye ve
Bütçe encümenlerinden müteşekkil Muvakkat
Encümenimizde ilgili Vekâletler mümessilleri
nin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi:
Sözü edilen 40 ncı maddenin, (Ç) fıkrası bi
rinci bendine bir ibare eklennjesi uygun görüimiyerek maddeye bir (P) fıkrası eklenmek. sure
tiyle ve fıkradaki 2 senelik müddet de tek;lif
üzerine üç sene olarak tadil edilmek suretiyle
kabul edilmiş ve kanunun ehemmiyetine binaen
müstaceliyetle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

Muvakkat Encümen
Reisi
Yozgad
T. Alpay
Kâtip
Nevşehir
N. önder
Çanakkale
İV, F. Alpkartal
îzmir
P. Arıburun

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur.
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M. M.
îçel
Y. Karabulut

Amasya
E. Koray
istanbul
T. Yazıcı
Konya
icabında uzatılacak yaş
haddinin, Hükümetin
teklifi veçhile iki yıla
kadar uzatılması lüzu
muna kaani bulunuyo
rum.
/. A. Akdağ
Samsun
A. Saraçoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MUVAKKAT ENCÜMEN TADİLİ

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 40 ncı maddesinin 7198 sayılı Ka
nunla muaddel (Ç) fıkrasının 1 numaralı bendi
nin sonuna bir ibare eklenmesine dair kanun
lâyihası

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 40 ncı maddesine bir (F) fık
rası eklenmesine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı madde
sinin 7198 sayılı Kanunla muaddel (Ç) fıkrası
nın 1 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki ibare
eklenmiştir :
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin yaş had
di, vazifesinde kalması lüzumlu ve faydalı gö
rüldüğü takdirde İcra Vekilleri Heyeti karariyle
birer senelik müddetlerle 2 sene uzatılabilir.

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı madde
sine aşağıda yazılı (F) fıkrası eklenmiştir.
F) Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin yaş
haddi vazifesinde kalması lüzumlu ve faydalı gö
rüldüğü takdirde İcra Vekilleri Heyeti k a r a n
ile birer senelik fasılalarla 3 sene uzatılabilir.

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
20 . V . 1959

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

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Bas. - Ya. ve Turz V. V.
A. Âker
Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
II. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. B. Zorlu

Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Münakalât V. V.
M. Kurbanoğlu
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Sıh. ve İç. Mua. V. V.
N. Gedik
Maliye Vekili
E. Polatkan

Maarif Vekili
C. Yardımcı
Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
U. Hüsman

Nafıa Vekili
T. İleri
Sıh. ve İç. Mua. Vekili

Münakalât Vekili

Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Ziraat Vekili
N. ökmen

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili

İmar ve İskân Vekili
M. Berk

( S . Sayısı : 304 )

Koordinasyon Vekili T«
Sanayi V. V.
S. Atamtm
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İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun
5562 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni mazbatası ( 1 / 3 6 3 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 926/1208

*

1 . Tl . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Çalışma Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29.V.1959
tarihinde kararlaştırılan İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun
5562 nayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının, esbabı
mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Son seneler zarfında iktisadi hayatımızda
insan emeği kaynaklarımızın imar, endüstri,
eden iş sahalarına düzenli bir şekilde tevcih
emeğin kıymetlendirilmesi bakımından zaruri

kaydolunan geniş inkişaf ve hamlelere muvazi olarak
ziraat, münakale ve turizm gibi büyük ehemmiyet arz
edilmesi, bu kaynaklardan âzami randıman temini ve
bir keyfiyet haline gelmiştir.

Esasen, bu gaye ile bir taraftan nüfusumuzun, boş ve verimsiz iş gücünü harekete geçirecek ve
bu suretle ekonomik bir rol ifa edecek, diğer taraftan her ne sebeple olursa olsun iş bulamamış va
tandaşlara elverişli çalışma sahaları bularak geçim imkânları sağlıyacak, hayat standartlarını yük
seltmek suretiyle sosyal bakımdan koruyucu bir vazifeyi üzerine alacak bir teşekkülün vücuda ge
tirilmesi düşünülmüş ve 4837 sayılı Kanunla 1946 senesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu meydana ge
tirilmiştir. Ancak mezkûr kanun Yüksek Meclise sevk edilirken Hükümetin esbabı mucibe lâyihasın
da, «Memleketimiz için tamamiyle yeni olan bu işin başarılmasında göz önünde tutulan güçlükler,
bu işin daha sonraya bırakılmasını gerektirmece bile başlangıçta çok ihtiyatlı adımlarla hareket
edilmesini ve ileride kazanılacak tecrübelere göre tedricen hizmetin genişletilmesini zaruri kılmak
tadır.» denilmekte ve bu mülâhazaya istinaden halen meriyette bulunan 4837 sayılı Kanunla Kuru
mun hizmet ve faaliyetleri ve bununla mutenasıbolarak teşkilât ve organları dar ve mahdut ölçüde
derpiş olunmuş bulunmaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar geçen on ilki senelik faaliyet ve hizmet devresinde Kurumun arzu
edilen tecrübeleri kazanmış bulunması ve yukarda zikr'olunan ekonomik faktörlerin tesiri' ile İş ve
İşçi Bulma teşkilâtının m>emlelket ihtiyacına uygun olarak genişletilmesi, iktisadi ve sosyal saha
da bu Kurumdan beklenen faaliyet ve fonksiyonların bütün yurda şâmil ve müessir bir hale getiriümesi ihtiyacı başgöstermlştir.
(Kuruma tevdi edilen ve esas itibariyle bir âmme hizmeti olan bu vazifelerin inkişafı ve bugün
kü vüsati itibariyle 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde gösterilen Kurum gelirleri ve belediye
"bütçelerine feonulan tahsisatlar bu vazifelerin ifasına kâfi gelmemektedir. Kaldı ki, vazifelerinin
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süratle gelişip çoğalması dolayısiyle masrafları artmış olan belediyelerden, Kuruma ıkanunen ayrı
lan tahsisatların tahsilinde de müşkülâtlarla karşılaşılmaktadır.
Bu itibarla, gerek Kurumun işçilerin meslekî bilgilerinin artırılması hususundaki faaliyetinin
'büyük projelerle ele alınmış olması ve gelirlerinin artan masrafları karşılıya oa& durumda bulunma•ması Ve gerek 1 Mart 1959 tarihinde yürürlüğe igiren 7244 sayılı Kanunla memur maaşlarına
zam yapılmış olması sebebiyle Kurum, memur ve hizmetlilerinin ücretlerini kısa zaman sonra tediye
edememek: durumiyle karşıkarşıya bulunmaktadır.
Diğer taraftan îş ve işçi Bulma Kurumunun plasman faaliyeti dolayısiyle i ş Kanununa tâbi iş
yerlerine yerleştirilen işçiler hakkında 'aynı zamanda sigorta kanunları tatbik olunmakta ve bunun
neticesi olarak da bu kabil işçiler için işçi Sigortaları Kurumuna sigorta primleri ödenmekte ol
duğu gibi mezkûr Kurum tarafından işe yerleştirilen bu işçilerin resmî kayıtlara tâbi tutulması
dolayısiyle işyerlerince mesailerinin gizlenmesine imkân bulunmamakta ve prim bordrolarına it
hal edilerek ücretleri üzerinden kanuni sigorta primleri tediye edilmek mecburiyetinde kalın
makta ve bu suretle iş ve işçi Bulma Kurumunun tavassutu ile işe giren işçiler dolayısiyle prim
kaçakçılığı yapılması önlenmektedir.
îş yerlerinde çalışan muhtelif meslek kollarına mensup işçiler iş ve işçi Bulma Kurumu ta
rafından meslekî kurslara tâbi tutularak kalifiye've yetişmiş işçiler durumuna getirilmekte ve
binnetice iş kazası, meslek hastalığı ve maluliyet gibi çeşitli sigorta riskleri azalmakta ve dolayı
siyle îşçi Sigortaları Kurumunun sigorta giderlerinin asgari hadde inmesine sebebolunmaktadır.
Ayrıca iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından meslekî kurslara tâbi tutularak kalifiye ve ye
tişmiş işçi durumuna getirilen işçilerin ücretlerinde de bir yükselme olmakta bu kazanç yükse
lişleri işçi Sigortaları Kurumunca her sigorta kolu için tahsil edilen primlerin de artmasına
müncer olmaktadır.
Bu sebeplerle iş ve işçi Bulma Kurumunun gerek ifa etmekle vazifeli bulunduğu işlerin in
kişaf etmesi sebebiyle gelir kaynaklarının gayrikâfi hale gelmesi, gerekse bu hizmetleri netice
sinde işçi Sigortaları Kurumu lehine temin edilen menfaatler nazara alınarak mezkûr Kurumun
bu hizmetlerini ifa ve idame ettirebilmesini teminen 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine işçi
Sigortaları Kurumu gelirlerinin yüzde yarımı nispetinde iş ve işçi Bulma Kurumuna yardımda
bulunması hususunda bir fıkra eklenmesi zaruri görülmüştür.
Çalışma Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Çalışma Encümeni
Esas No: 1/363
Karar No: 16
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Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan (iş ve işçi
Takdimen ve müstaeelen görüşülmesi temennibulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki
siyle,
Kanunun 5562 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası)
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur.
Çalışma Vekili hazır oldukları halde tetkik ve
Çalışma En. Reis V.
Bu Mazbata Muharriri
Bingöl
müzakere olundu.
izmir
Lâyihanın 1 nci maddesi, 4837 sayılı Kanunun
E. Yıldız
A. Ünal
Kâtip
5562 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesine müteallik olduğu ve mez
Sinob
Bursa
kûr kanunun eski 13 ncü maddesindeki hükümler
N. Kuruoğlu
S. Karacagil
de bir değişikliği derpiş etmediği cihetle, lâyiha
Erzurum
istanbul
da zikrolunan (C) fıkrasının «E» fıkrası olarak
0. Alihocagil
M. Yüksel
ilişik şekilde aynen kabulüne ittifakla karar ve
istanbul
rilmiştir.
i?. Güneri
( S. Sayısı : 305 )
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ÇALIŞMA ENCÜMENİNİN TADİLİ

İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulu§ ve görevleri
hakkındaki Kanunun 5562 sayılı Kanunla muad
del 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun lâyihası

İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 5562 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 13. — Kurumun gelirleri şunlardır:
A) Her yıl Çalışma Vekâleti bütçesinde iş
ve İşçi Bulma Kurumuna yardım adiyle açılacak
hususi fasla konulacak tahsisat;
B) Bir veya birkaç il ve belediyeyi içine
alan Kurum şubelerinin bölge sınırları dahilin
deki vilâyet hususi idare bütçelerine gelirleri
nin yüzde yarımı olarak konulacak tahsisatla
bütçeleri yüz bin liradan iki milyon liraya ka
dar olan belediyelerce gelirlerinin yüzde yarımı
ve bütçeleri iki milyon lira ve daha fazla olan
belediyelerce gelirlerinin yüzde biri olarak büt
çelerine konulacak tahsisat (Vilâyet hususi ida
re ve belediye bütçelerinde bu maksat için ayrı
lan tahsisat hiçbir surette başka bölüme müna
kale edilemez ve ilk altı ay içinde tahakkuk et
tirilerek Kurum adına ve hesabına ödenir.);
C) Her sene İşçi Sigortaları Kurumu tara
fından bir sene evvelki bilûmum gelirleri tahsi
lat vekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrıla
cak" tahsisat;
D) Hakiki veya hükmi şahıslar tarafından
yapılacak bağışlar ve vasiyetler;
E) Diğer çeşitli gelirler.»

MADDE 1. — 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası
eklenmiştir.
E) Her sene İşçi Sigortaları Kurumu ta
rafından bir sene evvelki bilûmum gelirleri tah
silat yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrı
lacak tahsisat.

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
29 . V . 1959
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili ve
Bas. - Ya. ve Turz V. V.
Münakalât V. V.
A. Aker
M. Kurbanoğlu
Devlet Vekili ve
Adliye Vekili
Çalışma V. V.
E. Budakoğlu
H. Şaman

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

( S. Sayısı : 305 )
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Hü.
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
Maarif Vekili

Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve înh. Vekili
II. Hüsman
Münakalât Vekili
Sanayi Vekili

Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
İV. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili ve
Maarif V. V.
T. îleri
Sili. ve tç. Mua. Vekili
Dr. L. Kır dar
Ziraat Vekili
N. Ökmen
Çalışma Vekili

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili \

îmar ve iskân Vekili
M. Berk

Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
$. Ata/man

—mm
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Bolu Mebusu
ihsan Gülez ve 6 arkadaşının/ Devlet Orman
İşletmelerince
satılan orman mahsullerinden
vilâyet
hususi
idarelerine hisse tefriki hakkında kanun teklifi ve Ziraat, Dahiliye,
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 2 / 4 6 )

16 .XII

. 1957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Aşağıda mucip sebepleri tafsilen belirtilen teklifimizin kanunlaşması için gereken muamelenin
yapılmasını saygı ile dileriz.
Bolu
/; Gülez

Bolu
N. Tütüncüoğlu

Bolu
R. Âkşemsettinoğlu

Bolu
E. Kocaeli

JBolu
Z, Danışman

Artvin
M.-Bumin

•

Artvin
H. Çeltikçioğlu

MUCİP SEBEPLER
Ormanlık mıntakalarda vilâyet sahalarının geniş bir kısmını ormanlar işgal etmekte olması ve
Devlete ait ormanlar hususi bir kanunla Arazi Vergisinden muaf tutulması itibariyle bu kabil
ormanlık vilâyetler başlıca gelir kaynakları bulunan Arazi Vergisinden küçümsenmiyecek mik
tarda mahrum bulunmaktadırlar.
Bu hal bahsedilen ormanlık vilâyetler hususi idarelerini âmme hizmetlerini ifa yönünden bü
yük sıkıntılara mâruz bırakmaktadır.
Filhakika ormanlık bölgelerde senenin büyük bir kısmı il ve köy yollarında gayet kesif ve
ağır orman nakliyatı yapılmakta bu hal ise esasen bakımsız olan il yollarının büsbütün bozul
masına sebebolmakta ve Arazi Vergisi hasılatı yukarda arz edilen sebeplere binaen pek cüzi olan
mezkûr vilâyetler hususi idareleri harap durumda olan bu yolları dahi tamir edemez halde bulun
maktadırlar.
Bu bakımdan gerek yolların lâyikıyle bakımını temin , gerekse diğer âmme hizmetlerini ifa
yönünden ayrı bir varidat menbaiyle bu vilâyetleri takviye etmek uygun olacaktır.
Ormanların işgal ettiği sahaya ve kıymete göre Arazi Vergisi ile teklif tatbikatta büyük müş
küller doğuracağından orman işletmelerinin yaptıkları satışlar üzerinden yüzde beş veya on gibi
bir nispet üzerinden pay ayırmak gerek vergi adaleti ve gerekse tatbik kolaylığı bakımından
uygun görülmüştür.
Hakikaten kanunun prensibi orman işletmelerinin ticari maksatlarla ve kâr mülâhazasiyle yap
mış oldukları satışlar üzerinden pay ayırma esasına dayandığı için köylüye yapacak veya yaka
cak ihtiyacı için pek cüzi bedel mukabilinde verilen mallar ile Orman Kanununun 18 nci mad
desi ile tanılan diğer himaye müesseseleri 3 ncü. madde ile vergi dışı telâkki edilmiştir.

Ziraat Encümeni mazbatası
T. B. M. M:
Ziraat Encümeni
EûasNo : 2/46
Karar. No : 4
Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale Duyurulan (Bolu Me
busu İhsan Gülez ve altı arkadaşının Devlet Or
man İşletmelerince satılan orman mahsullerin
den vilâyet -hususi idarelerine hisse tefriki hak
kındaki (kanun teklifi) ilgili Hükümet temsilci
lerinin iştirakiyle encü'meniımizde tetkik ve mü
zakere edildi :
Teklif sahiplerinin esbabı mucibelerinde orfmanlık mmtakalarında Vilâyet sahalarının ge
niş ;bir kismmı ormanılar işıgal etmekte olması
ve Devlete ait bu ormanlar hususi Tair 'kanunla
Arazi Vergisimden muaf tutulması itibariyle bu
kahil ormanlık vilâyetler 'başlıca ıgelir kaynak
ları bulunan Arazi Vergisinden mahrum bulun
ması dolayıısiyle ormanlık'bölgelerde âmme hiz
metlerinin itfası yönünden Ibüyük sıkıntılara mâ
ruz kalındığı ve bu hizmetlerin en iyi bir şe
kilde yerine getİrile'bilm'es'i ve 'büyük faydalar
temin edeceği hususu nazıarı itibara alınarak or
man işletmelerinin yaptıkları satışlardan vilâ
yet hususi idarelerine muayyen niispet dâhilinde
bir hissenin tefriki ve bu suretle vergi adaleti
nin tesisi tebarüz ettirilmiştir.
Eneümeniimizde blı kanun teklifi mucip se
bepler* ve tana prensip" 'bakimından ve tefrik edi
lecek olan hissenin orman işletmeleri taralından
alıcıdan tahlil 'edilerek' vilâyet hususi idarele
rine teslim edilmesi aynen benimsenerek :
Birinci madde üzerinde yapılan görülmelerde
6831 sayılı Orman Kanununda orman emvalin
satış şekli tesbit edilmiş olduğundan mezkûr ka
nunda yer almış olan tâbirlerin aynen alınması,
tefriki istenilen yüzde beş ve yüzde on nispeti
bugünkü'durum karşısında çok yüksek görüldü
ğünden bu nispetin yüzde üç olması, tomruk,
yarı mamul kereste ve kereste orman işletmele
rinin ana istihsal unsuru olması hasebiyle ban
lardan hisse tefriki, bunların dışında kalan or
man emvali çeşitleri miktar itibariyle az olması
kısmı âzamisinin köylü ve kasabalara verilmesi
sebebiyle hisse tefrik edilmemesi encümenimizce

uygun görüldüğünden birinci madde tadil edil
miştir.
(Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarmca artırma, «6809 sayılı Kanun tatbik edil
diği müddetçe eksiltme» pazarlık suretiyle satı
lan tomruk, yarı mamul kereste ve mamul ke
reste muhammen satış bedellerinden yüzde üc
nispetinde vilâyet hususi idare hissesi tefrik olu
nur.)
İkinci madde üzerinde yapılan görüşmeler
de; : Bu hisselerin ne şekil ve ne suretle vilâyet
hususi idarelerine ödeneceği madde metninde
sarih olarak tebarüz ettirilmemiş olduğundan
ikinci madde şu şekilde tadil edilmiştir :
(Bu hisseler malın istihsal edildiği vilâyet
hususi idarelerine satışı takibeden ay sonuna
kadar orman işletmeleri tarafından teslim olu
nur. )
Üçüncü madde üzerinde yapılan görüşmeler
de : Teklif edilen maddede Orman Kanununun
18 nci maddesi gereğince köylüye verilen orman
masulleri bedellerinden birinci maddedeki hisse
ayrılmaz şeklinde ifade edilmekte ise de bu mül
ga 3116 sayılı Orman Kanununun maddesini ih
tiva etmektedir. Bu sebepledir ki, 6831 sayılı
Orman Kanunu muvacehesinde tam bir sarahat
ifade etmediği ve kimlerin bu hisseden istisna.
edileceği vazıh olarak anlaşılamadığından, encü
menimiz üçüncü maddeyi bu şekilde tadil etmiş
tir.
(6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve
35 nei maddeleriyle köylüye verilen orman mah
sullerinden birinci maddedeki hisse-alınmaz).
Teklif sahiplerinin 4 ncü ve 5 nci maddeleri
aynen kabul edilerek, Dahiliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur.
Ziraat En. Reisi Bu Mazbata M.
Kâtip
Muğla
Kütahya
Kütahya
T. Akarca
t. Haznedar
1. Haznedar
Adana
Ağrı
Amasya
Muhalifim
S. Yatağan
F. Ç?l
K. Sarıibrahimoğlu
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-Ankara
1. îmirzalıoğlu
imzada bulunamadı
.Aydın
E. Torunlutmzada bulunamadı

Ankara
A. Üstün

•Kastamonu
N.iMatur

JBakkesir
M.îMmroğlu

Balıkesir
F. Onat
Erzincan
C. Işık

Bursa
S, Karacabey
Erzurum
S. Kantarel

Çankırı
E. Yalçınalp
Eskişehir
E. Dedelek

istanbul
S. Erengil

Kars
Muhalifim
B. öcal

Kastamonu
M. Akdoğanlı

/Kayseri
F. K#§ketoğhı,

: Kocaeli

N.^mt

Maraş
A. -Yayeıoğlu
imzada bulunamadı
Samsun
H.Tekay

Samsun
\AMlwr

Sinob
H. Özkan
imzada bulunamadı

Tekirdağ
A. Paker
imzada bulunamadı

Urfa
O. Ağan
imzada bulunamadı

Uşak
Muhalifim
A. Ural

'Sinöb

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 2/46
Karar No. 24

23 .II .-Î&58

Yüksek Reisliğe
Bolu Mebusu ihsan Gülez ve altı arkadaşı
tarafından teklif edilen ve Ziraat Encümeninde
tetkik ve müzakere edildikten sonra Makamı
Riyasetçe encümenimize havale buyrulan Dev
let Orman işletmelerince satılan orman mah
sullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse
tefriki hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi
ve alâkalı vekâlet mümessillerinin iştirakiyle
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi.
Orman bölgelerindeki vilâyet sahalarının çok
geniş bir kısmının ormanlarla işgal edilmiş
bulunması ve Devlete ait ormanların Arazi Ver
gisinden muaf tutulmuş olması ve bundan do
layı hunusi idarelerin, esaslı gelirinden mah
rum bırakılması sebebiyle mezkûr bölgelerde
ki vilâyetler dâhilinde yapılması iktiza eden
âmme hizmetlerinin ifa edilmemesine vesile teş
kil etmesi bakımından, Ziraat Encümeninin ta
dil metni bâzı radaksiyon değişikliği ile muva
fık mütalâa edilerek kabule şayan görülmüştür.
Ayrılacak olan vilâyet hissesi, alıcının kârı
üzerinden alınacağından, gerek bugünkü câri
rejim olan eksiltmede, gerekse değiştiği tak

dirde .artırmada, alıcının kârı arasında bulu
nacak olan bu hissenin ne bugünkü câri rejime
ne de değişmesi melhuz olan rejime tesir* etmiyeceği anlaşılmıştır. Bu bakımdandır ki, tat
bikatta pahalılık ve saire doğuracağı da kabili
müdafaa değildir.
Bu arada vilâyet bütçesinden yapılan yolla
rın en fazla orman nakliyatı ile hasarlara uğ
raması sebebiyle bu yolların tamir ve.yapı
mına da ormandan faydalananların iştiraki
hakkaniyet kaidelerine de uygun-olacağı müta
lâa edilmiştir.
1 nci maddede, tatbikatın yanlış cereyan et
memesi için alınacak meblâğın kimlerden alı
nacağının tasrihi daha uygun mütalâa edile
rek metin bu ;§ekilde değiştirilmiştir.
Keza, 2 nci madde de istihsalin yalnız Or
man işletmelerini de değil, aynı zamanda da
kereste fabrikalarınea da teslim olunması- iktiza
edeceği kanaat ve mülâhazasiyle madde.metnine
(ve kereste fabrikaları) kelimeleri ilâve 'edilmek
suretiyle tadilen, 3 , 4 ve 5 nci maddeleride<4aynen kabul edilmiştir.
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—4 Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Reisvekili
Dahiliye En. Reisi
Edirne
Yozgad
R. Nasuhioğlu
Â. Benderlioğlu
Mazbata Muharriri
Kâtip
Samsun
Yozgad
ö. L. Erzurumluoğlu
E. Anıt
Diyarbakır
Bitlis
Çorum
T. C. Çubukçu
R. Bingöl
K. Erdem

Kastamonu
S. Çağlar
Kütahya
E. Topaler

D.

Tokad
Yurdakul

Kocaeli
S. Yalım

Kütahya
M. özkefeli
Manisa
C. özgirgin
Van
Muhalifim
8. Erdinç

Bütçe Encümeni tezkeresi
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni .
Esas No. 2/46
Karar No. 88

18 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Bolu Mebusu ihsan Gülez ve 6 arkadaşının
Devlet Orman işletmelerince satılan orman mah
sullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse tef
riki hakkındaki 2/46 sayılı kanun teklifinin en
cümenimizde müzakeresi sırasında birinci madde
gereğince satış bedellerinden alınacak mebaliğin
vasıtalı vergi mahiyetini arz etmesinden dolayı
kanun teklifinin Maliye Encümeni tarafından da

tetkik edilmesi lüzumu hakkında vâki teklif encümenimizce kabul edilmiş olduğundan dosyanın
Maliye Encümenine havale buyurulmak üzere
ilişik olarak gönderildiğini saygılarımla arz
ederim.
Bütçe Encümeni Reisvekili
Muğla
N. özsan

Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No: 2/46
Karar No: 52

29. V. 1959

Yüksek Reisliğe
Bolu Mebusu ihsan Gülez ve altı arkadaşının
Devlet Orman işletmelerince satılan orman mah
sullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse tefri
ki hakkındaki kanun teklifi encümenimizce alâ
kalı Vekâlet mümessillerinin huzuru ile tetkik
ve müzakere olundu :
Mevcut vergilere, munzam kesirler halinde
vergi ilâvesi sistem bakımından şayanı terviç ol
mamakla beraber halen Bina Vergisi üzerinden
munzam kesirler halinde bâzı vergilerin alın

makta olması, hizmet mukabili olarak alman te
lefon ve nakliye ücretlerinden, elektrik ve ha
vagazı bedellerinden Hazine ve belediyeler için
türlü namlarla vergiler alındığı göz önünde tu
tularak vâki teklif, emsallerinin mevcudiyeti ba
kımından bizzarure kabul edilmiştir.
Ancak, vilâyet hususi idareleri namına alına
cak mebaliğin kerestelerin muhammen bedeli
üzerinden ve Ziraat Encümeninin teklifi veçhile
% 3 olarak alınması uygun görülmüş gerek bu
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sebeple ve gerekse vuzuhu temin bakımından
birinci maddede tadilât yapılmak suretiyle mez
kûr madde yeniden tahrir ve tanzim olunmuş
tur.
Üçüncü maddede yazılı hükümler istisnai
mahiyette olduğu cihetle, mükellefiyetin tesisi
ne mütaallik olan birinci maddeye bir fıkra ilâ
vesinin kanun tedvini bakımından daha uygun
olacağı nazara alınarak işbu hükümler birinci
maddeye eklenmiş ve bu suretle üçüncü madde
nin tamamen tayyı cihetine gidilmiştir.
Satış bedelinin fiilen tahsil edilmemiş olması
halinde Orman İdaresinin hususi idareler için
müşteriden almamış olduğu bir parayı ödemesi
mevzuubahis olamıyacağmdan mezkûr hissele
rin fiilen tahsilini takibeden iki ay içinde tes
viyesi uygun' görülmüş ve mezkûr madde ona
göre tadilen tanzim olunmuştur.
Muvakkat maddede yazılı hükümler esas iti
bariyle yerinde olmakla beraber redaksiyon ba
kımından icabeden tadiller yapılmak suretiyle
kabulü uygun görülmüştür.
Hususi idareler namına alınacak hisselerin

hukuki mahiyetleri itibariyle Maliye Vekâleti ile
alâkası derkâr olduğundan Maliye Vekilinin de
icraya salâhiyetini ifade edecek bir hükme mad
de metninde yer verilmesi muvafık görülmüş
tür.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Kiyasetlerine arz ve tak
dim kılınmıştır.
Maliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Bursa
Bursa
K. Yılmaz
M. Kayalar
Kâtip
Manisa
Amasya
S. Akdağ
H. Koray
imzada bulunamadı
Bursa
Bursa
H. Bayrı
Y. Teksel
Çorum
Kırklareli
C. Köstekçi
A. Sokman
Konya
Samsun
H. Â. Keymen
A. Saraçoğlu
Zonguldak
A. Akın

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. 31. M.
Bütçe Encümeni
'Esas No. : 2/46
Karar No : 124

3 . VI . 1959

Yüksek Reisliğe
Bolu Mebusu îhsan Gülez ve 6 arkadaşının
Devlet Orman İşletmelerince satılan orman
mahsullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse
tefriki hakkındaki kanun lâyihası, Ziraat, Da
hiliye ve Maliye encümenleri mazbataları ile
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla
Orman Umum Müdürlüğü ve Maliye Vekâleti
mümessilleri hazır oldukları Ihalde tetkik ve
müzakere edildi.
Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de belir
tildiği üzere ormanlık mmtakalarda
arazinin
mühim bir kısmının ormanlarla kaplı olması
ve Devlete ait bu ormanların 4920 sayılı Ka
nunla Arazi Vergisinden muaf tutulması itiba
riyle bu gibi vilâyetlerin başlıca gelir kaynak

ları bulunan Arazi Vergisinden mahrum bu
lunması dolayısiyle bu mmtakalarda âmme
hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi ba
cımından orman işletmeleri ve Devlete ait ke
reste fabrikalarının yaptıkları satışlardan vi
lâyet hususi idarelerine bir hisse tefrikini te
min maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulun
maktadır.
Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler
eııcümenimizce de uygun mütalâa edilerek Ma
liye Encümeninin tadilen ihzar ve kabul et
miş olduğu metin üzerinden maddelerin müza
keresine geçilmiş ve birinci madde metnine dış
memleketlere ihracedilecek orman mallarının
da istisnalar meyanına ithali suretiyle hususi
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idare hissesinden muaf tutulması kabul ve or
man mallarının -.artırma, suretiyle satışları ya
pılacağından dolayı vilâyet hususi idare hisse
lerinin de bu satış bedeli üzerinden tefriki lâznngeldiğindeıı «Muhammen» kelimesi tayye
dilerek birinci madde tadilen kabul edilmiştir.
tahsil ettiği ayı takiben bir ay zarfında vilâyet
hususi idarelerine hisse bedelini teslim etmesi
muvafık görülerek ikinci maddedeki iki aylık
müddet bir aya indirilmek suretiyle ikinci mad
de tadilen kabul edilmiştir.
Birinci maddeye, dış memleketlere ihracedilen orman mallanmn hisseden muafiyetine dair
eklenen fıkraya tevfikan cereyan edecek mua
meleye dair hüküm üçüncü madde olarak encümenimizce yeniden tedvin ve kabul edilmiştir.
Maliye Encümeninin muvakkat maddesi ay
nen ve 3 neü maddesi 4 ncü ve 4 neü maddesi
5 nci madde olarak kabul olunan kanun lâyi
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze

re Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis V.
Muğla
N. özsan

Mazbata M.
İzmir
B. Bilgin

Kâtip
Diyarbakır
M. H. Ünal

Afyon K.
N. Topcuoğlu
Balıkesir
M.H.Timurtaş
Çorum
Y. Gürsel
İsparta
T. Tığlı
Kastamonu
M. îslâmoğlu
Nevşehir
N. Önder

Afyon K.
M. Â. Ülgen
Bolu
8. Bilir
Diyarbakır
H. Turgut
İstanbul
N. Kırşan
Konya
M. Bağrıaçık
Rize
/. Akçal

Antalya
K. Akmanlar
Çorum
//. Bulgurlu
Gazianteb
E. Cenani
İzmir
D. Akbel
Manisa
$. Mıhçıoğlu

Siird
M. D. Süalp
Yozgad
T. Alpay

g&iSap» i'M&.-)'.

Rize
M. Öncd

Sinob
,Ö. Özen
Zonguldak
H. Timur
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BOLU MEBUSU İHSAN
GÜLEZ VE 6 ARKADAŞININ
KANUN TEKLÎFÎ

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN
TADİLİ

ZÎRAAT ENCÜMENİNİN
TADİLİ

Devlet Orman işletmelerince sa
tılan orman mahsullerinden vi
lâyet hususi idarelerine hisse
tefriki hakkında Kanun

Devlet Orman İşletmelerince sa Devlet Orman İşletmelerince sa
tılan orman mahsullerinden vi tılan orman mahsullerinden vi
lâyet hususi idarelerine hisse lâyet hususi idarelerine hisse
tefriki hakkında Kanun
tefriki hakkında kanun teklifi \

MADDE 1. — Devlet Orman
işletmelerince müzayede, tahsis
ve sair suretle satılan bilûmum
orman mahsulleri satış bedelle
rinden mamullerde yüzde beş
ve gayrimâmûllerde yüzde on
vilâyet hususi idare hissesi tef
rik olunur.

MADDE 1. — Devlet Orman
işletmeleri ve kereste fabrikalarmca artırma, (6809 sayılı
Kanunun tatbik edildiği müd
detçe eksiltme) pazarlık sure
tiyle satılan tomruk, y a n ma
mul kereste, ve mamul kereste
muhammen satış bedellerinden
% 3 nispetinde vilâyet hususi
idare hissesi tefrik olunur.

MADDE 2. — Bu yüzdeler
malın kesildiği vilâyet hususi
idarelerine satışı takibeden ay
sonuna kadar teslim olunur.

MADDE 2. — Bu hisseler
malın istihsal edildiği .vilâyet
hususi idarelerine satışı takib
eden ay sonuna kadar orman
işletmeleri tarafından teslim
olunur.

MADDE 3. — Orman Kanu
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce köylüye verilen orman mah
sulleri bedellerinden 1 nci mad
dedeki hisse ayrılmaz.

MADDE 3. — 6831 sayılı Or
man Kanununun 31, 32, 33 ve
35 nci maddeleri ile köylüye ve
rilen orman mahsullerinden 1
nci maddedeki hisse alınmaz.

| MADDE 1. — Devlet Orman
! isletmeleri ve kereste fabrika| lannca artırma, (6809 sayılı
i Kanunun tatbik edildiği müd
detçe) eksiltme ve pazarlık su
retiyle satılan tomruk, yarı ma
mul kereste, ve mamul kereste
muhammen satış bedellerinden
% 3 nispetinde müşteriden alı
nacak meblâğ vilâyet hususi
idare hissesi olarak tefrik oluI nur.
I
MADDE 2. — Bu hisseler
malın istihsal edildiği vilâyet
hususi idarelerine satışı takib
eden ay sonuna kadar orman
işletmeleri ve kereste fabrika
ları tarafından teslim olunur.
MADDE 3. — Ziraat Encü
meninin üçüncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

i

ı
i

1
MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 4. — Ziraat Encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Dahiliye, Ma
liye ve Ziraat Vekilleri memur
dur.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 5. — Ziraat Encü
meninin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

|

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Devlet Orman İşletmelerinden ve kereste fabri j Devlet Orman İşletmelerinden ve kereste fahrivilâyet
kalarından şahlan orman mallarından
vilâyet i katarından satılan orman mallarından
hususi idareleri için hisse alınması hakkında
hususi idareleri için hisse alınması hakkında
kanun teklifi
Kanun
MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun
31, 32, 33 ve 35 nci maddeleri mucibince veri
lenler haricolmak üzere; Devlet orman işletme
lerinden veya kereste fabrikalarından artırma
veya eksiltme veya pazarlık suretiyle tomruk,
yarı mamul kereste veya mamul kereste alanlar,
vilâyet hususi idare hissesi namiyle muhammen
satış bedelleri üzerinden % 3 nispetinde bir pa
ra ödemeye mecburdurlar.

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun
31, 32, 33 ve 35 nci maddeleri mucibince veri
lenlerle dış memleketlere ihraeedilenler haric
olmak üzere, Devlet orman işletmelerinden ve
ya kereste fabrikalarından artırma veya eksilt
me veya pazarlık suretiyle tomruk, yarı mamul
kereste veya mamul kereste alanlar, vilâyet hu
susi idare hissesi namiyle satış bedeli üzerinden
% 3 nispetinde bir para ödemeye mecburdurlar.

MADDE 2. — Bu hisseler malın istihsa!
edildiği vilâyet hususi idarelerine, satış bedeli
nin fiilen müşteriden tahsil edildiği ayı takibeden iki ay zarfında satışı yapan orman işletme
leri veya kereste fabrikaları tarafından teslim
olunur.

MADDE 2. — Bu hisseler malın istihsal
edildiği vilâyet hususi idarelerine, satış bedeli
nin fiilen müşteriden tahsil edildiği ayı takibeden bir ay zarfında satışı yapan orman işlet
meleri veya kereste fabrikaları tarafından tes
lim olunur.
MADDE 3. — Birinci maddeye göre dış
memleketlere ihracedilecek mallar için evvelce
ödenmiş bulunan hususi idarelere ait hisseler;
orman ve gümrük idarelerinden alınacak vesi
kalar ibraz edilmek şartiyle malın ihracedildiği
tarihten itibaren altı ay içinde hissenin yatırıl
dığı vilâyet hususi idarelerine satıcının müra
caatı halinde, müracaat tarihinden itibaren en
geç bir ay zarfında iade olunur.

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri
tarihinden önce satışa çıkarılmış olan mallardan
birinci maddede yazılı hisse alınmaz.

MUVAKKAT MADDE — Maliye Encümeni
nin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun
itibaren mer'idir.

tarihinden

MADDE 4. — Maliye Encümeninin 3 ncü
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Dahiliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

MADDE 5. — Maliye Encümeninin 4 ncü
maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir.

neşri

m

ıı
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Devre : XI
İçtim» : 2

S. SAYISI :

307

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma
Bankasına katılmak için Hükümetle yetki verilmesine dair 5016 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve
Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/356)
T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71-889/1080

7. V. 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 27.IV.1959
tarihinde kararlaştırılan Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkın
da İkamın lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu sayıgılanmla arz ederim.

'

(Başvekil
A. Menderes

ESBABI (MUOÎBOB
Yüksek malûmları olduğu üzere, 5016 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istisnaiden memleketliniz
1947 senesi içinde Milletlerarası Fara Fonuna ve Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına âza
olmuştur.
Bu müesseselerin her ikisinde de iştirak hissemiz 43 ,er milyon dolardır.
Milletlerarası Para Fonu Statüsü gereğince iştirak hissemize tekabül eden 43 milyon doların
% 25 i altın, % 75 i Türk Lirası olarak ödenmiş; Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasındaki
43 milyon dolarlık iştirak hissemizin % 2 si altın % 18 i de Türk Lirası olarak tediye edilmiştir.
Banka statüsü mucibince ancak bankanın kendi taahütlerini ifa için lüzum hâsıl olduğu takdirde
ödenmesi ieabedeıı bakiye % 80 ise, diğer abalar 'gibi, henüz tediye edilmemiştir.
Başlıca iştigal mevzularından biri âza memleketlerin tediye muvazenesi güçlükleri için kısa
vâNîeli kredi temini olan Fon''dan 1947 den beri muhtelif tarihilerde ceman 73,5 milyon dolar temin
edilmiştir. (Bunun 35 milyon doları ödenmiş bulunmaktadır.)
Gayesi âza memleketlerin kalkınma projeleri için uzun vadeli krediler temin etmek olan Ban
kadan ise bugüne kadar 60,7 milyon dolarlık kredi alınmış bulunmaktadır.
Son defa olarak Ekîm 1958 de Yeni Delhi'de toplanan Banka ve Fon'un Ouvernörler Meclisleri,
bahis mevzuu müesseselerin kuruluş tarihinden bu yana dünya iktisadiyatında müşahede edilen ge
lişmeleri göz önüne alarak bu teşekküllerin malî kaynaklarının artırılmasını prensip olarak ka
rar altına almışlar ve bu hususun tahakkuk şeklinin tesbiti ile Direktörler Meclislerini vazifelen
dirmişlerdir.
Yapılan çalışmalar sonunda âza memleketlerin, umumi olarak Fondaki kotalarının % 50, banka
daki hisselerinin ise % 100 nispetlerinde artırılması, iktisadi durumları bu nispetlerin üzerinde
kota ve iştirak hissesi artırılmasını haklı gösterecek azaların durumlarının da münferiden tetkik
edilmesi kararlaştırılmıştır.
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Kota ve iştirak hissemizin artırılması neticesinde kotalarla mütenasibolarak Fonun kaynakların
dan istifade imkânlarımız artacağı gibi gerek Fonda gerek bankada rey haklarımız yükselecektir.
Fona iştirak tarihimiz olan 1947 senesinden bu yana, kotaların ilk tesbiti sırasında esas ittihaz
edilmiş olan dış ticaret ve millî gelirmizde vukubulan büyük gelişme muvacehesinde ve buna muva
zi olarak gerek kalkınma gayretlerimizin gerek ihracatımızın mevsimlik karakteri dolayısiyle kısa
vadeli dış kredilere olan ihtiyacımızın artmış olması sebebiyle, 14 âza memleket lueyatıında kotamı
zın umumi artış nispeti üzerinde olarak artırılması hususunda Fona müracaatte bulunulmuş ve bu
müracaat kabul edilerek kotamızın % 100 artırılmak suretiyle 86 milyon dolara iblâğı takarrür et
miştir. Bu kararın tatbik mevkiine konulabilmesi için lüzumlu formalitelerin 30 Eylül 1959 tarihine
kadar tamamlanması icabetmektedir.
Bankadaki iştirak hisselerinin Fondaki kotalarla mütenasibolması bu müesseselerce takibedilegelmekte olan politika icabıdır. Bu itibarla bankaya da müracaat edilerek iştirak hissemizin, yine umu
mi artış nispeti üzerinde olarak 43 milyon dolardan 115 milyon dolara yükseltilmesi talebedilmiş
ve bu talebimiz de Direktörler Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır. Banka iştirak hissemizin
artışına ait formalitelerin ise 31 Aralık 1959 tarihine kadar ikmali icabetmektedir.
Malûm olduğu üzere, 5016 sayılı Kanun yukarda zikri geçen müesseselere iştirak payı olarak ya
pılacak tediyeleri 86 milyon dolar olarak sınırlamıştır. Kota ve iştirak hissemizin 86 ve 115 milyon
dolara yükseltilmesini teminen bu limitin 201 milyon dolara çıkarılmasına matuf işbu kanun lâyi
hası Büyük Millet Meclisince kabul edildiği takdirde yapılacak tediyeler aşağıda gösterilmiştir.
I - Milletlerarası Para Fonu: Kotamızdaki artışa tekabül eden 43 milyon doların % 25 ini teş
kil eden $ 10 750 000, bu miktara muadil olan 307 142 857 safi ons altın tediyesi suretiyle,
% 75 i teşkil eden $ 32 250 000 da Türk lirası olarak ödenecektir. Türk lirası olarak ödenecek
miktarın % 1 inin nakit olarak % 99 unun da faizsiz ve ibrazında tediyeli bir bono ile tediyesi de
caizdir.
I I - Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası: İştirak hissemizde umumi artış nispeti olan % 100
ün üstünde olarak yapılacak artışın yarısına ( y a n ; 115-86 :2 — 29 :2 = 14,5 milyon dolara) te
kabül eden miktarın % 2 si altın veya dolar, % 18 inin de Türk lirası İle ödenmesi icabetmektedir.
Bu hesaba göre altın veya dolar olarak ödenecek miktar $ 290 000; Türk lirası olarak ödenecek
miktar ise $ 2 610 000 dır.
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Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No. 1/356
Karar No. 35

27 . V . 1959

Yüksek Beisliğe
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı
Kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası, Hükümet temsilcileri de hazır ol
duğu halde encümenimizde tetkik ve müzakere
olundu :
Yapılan inceleme, esbabı mucibede de serd
edilen hususlar ile temsilcilerin verdikleri izahat
yerinde görülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Hariciye Encümeni
Reisi
Mazbata Muharriri
Kastamonu
îzmir
B. Aktaş
M. Çavuşoğlu
Antalya
Adana
H. Eroğlu
B. Onat
Antalya
Bilecik
A. Tokuş
E. Çolak
Çanakkale
Çanakkale
N. F. Alpkartal
E. Alyot

Çankırı
A. K. Barlas
İmzada bulunamadı
Denizli
A. Çobanoğlu
Giresun
M. Şener
İstanbul
F. Ulaş
Kayseri
F. Köşkeroğlu
Manisa
8. Ağaoğlu
Manisa
C. Şener
Sakarya
//. O. Erkan
Urfa
E. M. Karakurt
İmzada bulunamadı

Çorum
K. Terzioğlu
Giresun
H. Bozbağ
İstanbul
E. Kaya
İzmir
N. Pınar
Konya
//. R. Atademir
Manisa
İV. Kör ez
Nevşehir
M. H. Ürgüblü
Sivas
N. Çubukçu
İmzada bulunamadı
Van
T. Doğuışıker
İmzada bulunamadı

Ticaret Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ticaret Encümeni
Esas No. 1/356
Karar No. 28
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29 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin tadili hakkında kanun
lâyihası, ilgili Hükümet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edildi:
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankasına Hükümetimiz

5016 sayılı Kanuna tevfikan 1947 yılında ka
tılmıştı.
Mezkûr müesseselere gereken ödemelerin
gelecek yıllar bütçelerine konulacak tahsisat
lardan mahsubedilmek üzere, avans olarak icra
edilebileceği ve bu miktarın 86 milyon Ameri
kan doları karşılığını geçemiyeceği 5016 sa
yılı Ka'nunun 2 nci maddesi icabıdır,
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Bu defa sevk edilen kanun lâyihasında 80
milyon dolar 201 milyon dolara iblâğ edilmek
tedir.
Mevzu ile ilgili olarak Maliye Vekâleti tem
»ilcisinin verdiği izahat dinlendi.
Esbabı mueibe lâyihasında belirtildiği üzere
Fondaki Kotamızın artması bu müesseseden sağ
lanacak kredi imkânını artırmakta ve bu-artış
her iki müessesedeki rey hakkımızı çoğaltmak
tadır.
Bu itibarla Hükümet esbabı mucibesinde be
lirtilen maksatlarla fon ve banka iştirak hisse
mizin artırılmasının memleket için malî bakım
dan faydalı olacağına eneümenimizee de kanaat
getirilerek Hükümetin bu tadil tasarısı aynen
kabul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur.
Ticaret Encümeni Reisi
M. Muharriri
Konya
Manisa
N. Tahralı
N. 8. Altuğ

Kâtip
Konya
M. Güzelkılıç
Antalya
1. Subaşı
İmzada bulunamadı
Balıkesir
8. Yırcalı

Adıyaman
8. Turanlı
Aydın
İL Coşkun
Çorum
F. flacırecepoğlu

Edime
R. Gürkan

İstanbul
Y. Salman

îzmir
JV. tncekara

Kütahya
t. öermeyanoğlu
İmzada bulunamadı

Kayseri
ö. Başeğmez
imzada bulunamadı
Zonguldak
T. Öktem

Ordu
M. Tekin
Yozgad
N. Taml

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M:
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/356
Karar No : 126
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3. VI. 1959

Yüksek Reisliğe
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için
Hükümete yetki verilmeline dair 5016 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise
arzı icra Vekilleri Heyetinde (kararlaştırılıp Baş
vekâletin 7 . V. 1959 tarihli ve 71-889/1080 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ha
riciye ve Ticaret encümenleri mazbatalariyle
birlikte encümenimize havale •edilmiş oimaikla
Maliye ve Hariciye Vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası
imar ve Kalkınma Bankasına 1947 yılınlda 5016
sayılı Kanuna tevfikan iştirak etmiştik. Mez
kûr kanunun 2 nci maddesinde bu müesseselere

gereken ödemelerin yapılabilmesini temitfen Ha
znece 86 milyon Amerikan doları karşılığında
avans verilebileceği ve verilecek avansların ge
lecek yılar bütçelerine konulacalk taihsisatlıarla
mahsubedileceğl derpiş edilmiş.
Kanun lâyihası, 5016 sayılı Kanunun 2 inci
maddesinde 86 milyon dolar olarak tesbit ve
kabul edilmiş olan bu miktarın 201 milyon do
lara iblâğını temin maksadiyle sevk edilmiş bu
lunmaktadır.
Gerek lâyihanın esbabı mucibesinde ve ge
rek Ticaret ve Hariciye encümenleri mazbata
larında belirtilen maksatlarla Fon .kotasında ve
Banka iştirak hissesinde yapılması düşünülen
artırmaların memleketimiz için malî ve iktisadi
bakımdan faydalı olacağı mülâhazfa edilereik
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maddelerin müzakerajm-e geçilmiş ve lâyiha
Hüfcümetftn teküfi veejhile aynen Ikabul edilmiş
tir.
Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Mazbata M.
Kâtip
Reis V.
İzmir
Diyarbakır
Muğla
B. Bilgin
M. H. Ünal.
jV. özsan
Afyon K.
Antalya
Afyon K.
M. A. Vlgen
K. Akmanlrir
N. Topcuoğlu
Bolu
Çorum
Balıkesir
S. Bük
H. Bulgurlu
M.H. Timurtaş

Diyarbakır
Çorum
Gazianteb
Y. Gürsel
E. Cenanı
H. Turgut
İsparta
İzmir
İstanbul
T. Tığlı
D. Akbel
M. Kırşan
Kastamonu
Manisa
Konya
M. Islâmoğlu
S. Mıhçıoğlu
M. Bağrıaçık
Nevşehir
Rize
Rize
N. önder
M. önal
/. Akçal
Siird
Sinob
M. D. Süalp
ö. özen
Yozgad
Zonguldak
T. Alpay
H, Timur

HÜKÜMETİN T E K L M
Milletlerarası Para Fonu üe Milletlerarası İmar
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete
yetki verilmesine dair 5016 sayüı Kanunun 2 nci
maddesinin tadÜi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — 5016 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonuna ve
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ya
pılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçe
lerine konulacak tahsisatlardan mahsubedilnıek
üzere, avans olarak icra olunabilir. Ancak bu
avansların yekûnu 1 Temmuz 1944 tarihinde
mer'i siklet ve safiyetteki 201 000 000 Amerika
Birleşik Devletleri doları karşılığını geçemez.^
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
27 . IV . 1959
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Bas. - Ya. ve Turz V. V.
A. Aker

Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Münakalât V. V.
.¥. Kurbanoğlu

ı

Adliye Vekili
E. Budakoğlu

Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Dahiliye Vekili
.V. Gedik

Hariciye Vekili
F. R. Zorlu
Maarif Vekili
C. Yardımcı

Maliye Vekili
//. Polatkan
Nafıa Vekili
T. İleri

Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
H. Hüsman

Sın. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kırdar
Ziraat Vekili
N. ökmen

Münakalât Vekili

Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili

İmar» ve iskân Vekili
M. Berk
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Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
S. Ataman

•

Devre : XI
îçtima: 2
S. S A Y I S I :
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu lâyihası ile Ankara mebusu
İsmail Rüştü Aksal ve 6 arkadaşının, Veraset ve intikal Vergisi
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında
kanun
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 1 6 2 , 2 / 4 3 )

315

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 693/621

21 .11. 1958

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 17 . II .
1958 tarihinde kararlaştırılan Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâyihasının esbabı mucibesiyle
birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes
ESBABI MUCİBE
Veraset ve intikal Vergisi, memleketimizde ilk defa 3 . IV. 1926 tarihli ve 797 sayılı Kanun
la tesis edilmiş ve 1 Haziran 1926 tarihinde tatbikine başlanmıştır.
Bilâhara, gerek Medenî Kanunumuzdaki hukuki esas ve prensiplere, gerekse tatbikattan elde
edilen neticelere göre, 16.VII. 1931 tarihli ve 1836 sayılı Kanunla 797 numaralı Kanunun bir
çok maddeleri tadil ve bâzı maddeleri de ilga odilerek vaz'olunan hükümlerle Veraset ve Inti
kal Vergisine yeni bir veçhe verilmiştir. 1836 sayılı Kanunla yapılan tadilâtla bilhassa* evvelce
teklif altına alınmamış olan tescile tâbi hukuk ve menafi ile intifa haklarının veraset ve vasiyet
yoliyle intikalleri vergi mevzuuna alınmış, isfenalar günün ihtiyaçlarına uygun olarak tesis
olunmuş ve kuru mülkiyet sahibine tarh oluna' vergilerin de intifa hakkı sahibinin vefatına ve
ya bu hakkın her hangi bir surette zevaline k dar tecili cihetine gidilmiştir.
Veraset ve intikal Vergisinde, 1836 sayılı Kanunla yapılan bu esaslı ve umumi tadilâta rağ
men mevcut hükümler zaman geçtikçe memleketin içtimai ve iktisadi bünyesine cevap vermek
ten uzak kalmış, buna mukabil muhtelif sebep ve âmillerle bu kanunun bünyesi yeni bir revizyo
na tâbi tutulamamıştır.
Bu itibarla gerek mucip sebepleri, gerekse istinadettiği prensipler bakımından çok muhik ve
âdilâne olan bu vergi, tesis edildiği tarih üzerindan 31 seneye yakın bir zaman geçmiş olmasına
ve yapılan bâzı tadilât ve ilâvelerle dahi beklenilen randımanı vermekten ve istihdaf edilen ga
yeye varmaktan çok uzak kalmıştır.
Filhakika; bu verginin takibetmiş olduğu artış seyri ile, bütçenin normal varidatı arasındaki
nispeti 0.0012-0.0036 arasında tahavvüi etmekte ise de, Veraset ve intikal Vergisi varidatının
ingiltere'de umumi varidatın % 7-16 sı ve Amerika Birleşik Devletlerinde ise % l,f9 - 6,9 u
arasında taha\vül eylediği nazarı itibara almışsa mer'i mevzuatımızın bugünkü verimsiz duru
mu daha iyi belirtilmiş olur.
Verginin verimsizliğinin başlıca âmillerinden biri gayrimenkullerin vergi değerlerinin matrah
ittihaz edilmesinden ileri gelmekte idi. Bu mahzur, 6935 sayılı Kanunla kısmen bertaraf edilmiş ise
de, yukarda arz ve izah edildiği üzere, kanunun heyeti umumiyesi 25 - 26 yıl müddetle hiçbir de
ğişikliğe tâbi tutulmamış bulunduğu gibi mevzu ve şümulünün vuzuhsuz ve hudutsuz olması, mua-
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fiyet ve istisnalarının bugünkü ihtiyaçlara cevap vermemekte bulunması bakımlarından, bugünkü
haliyle aynı sistemin devam ve muhafazasında artık bir fayda mülâhaza edilmemektedir.
Mer'i mevzuattaki kifayetsizlikleri şu suretle hulâsa etmek mümkündür :
1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun mevzu ve şümulünü tâyin eden muaddel birinci mad
desiyle; gerek veraset ve vasiyet tarikiyle, gerek bedelsiz her hangi bir tarzda ivazsız olarak hakiki
veya hükmi bir şahıstan diğerine intikal eden menkul ve gayrimenkul umum emval ile veraset veya
vasiyet suretiyle vâki intifa hakları ve kanunlarına göre tescile tâbi bütün hukuk ve menafi bu ver
giye tâbi tutulmuştur. Görülüyor ki, kanunun birinci maddesi, vergi mevzuuna giren hâdiseleri ayrı
ayrı tadadettikten başka bir de umumi surette tarif yapmakta ve binnetice mükellefiyet mevzuunun
ivazsız intikaller olduğunu ifade etmiş bulunmaktadır. Her ne kadar üçüncü madde, bu intikaller
dolayısiyle tahakkuk ettirilecek vergiyi kimin ödiyeceğini sarahaten zikretmiş ise de (ivaz) unsuru
nun nispet edileceği ve intikalin neşet ettiği şahıs ve tarafın sarahatle tâyini hususunda vergi dai
releri ile kaza mercilerinin müstakar bir kanaate varmamış oldukları tatbikattaki mütebayin mua
meleler ve mütenakız kararlarda görülmektedir.
2. Mer'i kanun, verginin şümulünü mahal itibariyle tahdidetmemiştir. Yukarda temas edildiği
üzere, verginin mevzuunu tâyin eden birinci madde, ne intikal eden malların yerinden, ne de muris
ve mirasçıların ikametgâh veya tâbiiyetlerinden bahsetmemektedirler. Mükellefiyetin hudut ve şü
mulü sarahaten tâyin ve tahdidedilmediğine göre, ivazsız bir iktisap dünyanın neresinden ve kimler
arasında olursa olsun, kanunun şümulüne girmek ve 210 numaralı Tefsir Kararı mevcut ise de bu kalünü kısmen tahdideden 22 . X I I . 1934 tarihli tedir. Bu mevzuda, mükellefiyetin hudut ve şümurara göre, ikametgâhı Türkiye'de olan bir yabancıya vasiyet ve miras suretiyle geçen veya her han
gi bedelsiz ivazsız bir tasarrufla kazanılan menkul ve gayrimenkul--mallardan yurt dışında bu
lunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmamaktadır ki bu hüküm de tamamen hususi bir va
ziyeti derpiş etmekte ve bunun haricindeki, mal ve tâbiiyetle alâkalı, diğer hususi halleri tan
zim etmekten uzak bulunmaktadır.
3. Kanunun muaddel 2 nci maddesinde, bü>ün muafiyet ve istisnalar «istisnalar» başlığı al
tında toplanmaktadır. Malûm olduğu üzere; istisna, normal olarak vergiye tâbi olması lâzımgelen bir hususun tamamiyle vergi dışında birakılması, muafiyet ise, intikal eden mallardan bir
miktarının mükellefi himaye maksadiyle vergiye tâbi tutulmamasıdır. Gerek maddenin tanzimindeki
bu aykırılık, gerekse muafiyet hadlerinin günün içtimai ve iktisadi inkişafiyle mütenasip olmama
sı ve gayriâdilâne bulunması bakımlarından muafiyet ve istisnaların da yeni baştan tanzimi za
rureti ortaya çıkmaktadır.
4. î r s yoliyle vâki intikallerde murisin vesaika müstenit borçları tereke kıymetinden tenkil
edilmekte ve vergi net matrah üzerinden alınmakta olduğu halde vasiyet, hibe ve diğer ivazsız
iktisaplarda borç tenzili (Hattâ gayrimenkulun aynına taallûk eden vergi ve ipotek borcu dahi
olsa) caiz ve kabule şayan bulunmamaktadır ki i vınun mucip sebeplerini izah mümkün değildir.
5. Medeni Kanunun 444 ncü maddesi gereğince intifa hakknı ihtiyari veya kanuni olarak
iktisabeden eşlerin bu haklarına taallûk eden vergilerin tahakkuku için vergi kuru mülkiyet sa
hibi namına tarhedilmekte ve mülkiyet esasına göre tarhedilen bu vergiden bir kısmı, yeşile
mütenasibolarak, intifa hakkı sahibine tefrik edilmekte, bakiyesi ise intifa hakkı sahibinin ve
fatına veya bu hakkın her hangi bir surette zevaline kadar tecil edilmektedir.
Bu tarz muamele tesisinin neticesi olarak kuru mülkiyet sahibi namına tarhedilen vergilerin
bâzı ahvalde uzun seneler boyunca tecili lâzımgeldiğinden verginin muacceliyet kesbettiğini vergi
dairesi, ancak bir tapu muamelesi neticesinde öğrenebilmektedir Kısaca tebarüz ettirildiği veçhile
burada hem iktisap ve istifade edilmemiş bir haktan dolayı vergi tarhedilmekte, hem de bu ver
ginin tecili için senelerce vergi dairesi, defter ve kayıtları üzerinden muameleyi devir mecbu
riyetinde kalmaktadır.
6. Kanunun, verginin nispetlerini tâyin eden 18 nci maddesinde, hibe yoliyle vâki intikal
lerle veraset suretiyle vâki intikallere tatbik edilan nispet tarifeleri arasında ne akrabalık ayır
ması ve ne de miktara göre müterakkiyet bakımlarından hiçbir paralellik mevcudolmadığı gibi
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veraset suretiyle veya vasiyet tarikiyle intikaller için ayrı ayrı nispetler tatbik edilmektedir.
Miras hukukunda vasiyet serbestisi prensibini kabul etmiş olan memleketlerde, ölüm ile vâki
olan intikallerin normal şekli vasiyettir. Mahfuz hisse esasını kabul eden memleketlerde ve bizde
ise, eğer mahfuz hisseli mirasçılar yoksa, bütün tereke vasiyet tarikiyle intikal edebilir. Bu se
beple yekdiğerinin yerine kâim olabilecek iki şey arasında bir tefrik yapmanın katî sebebini izah
etmek mümkün değildir.
Arz ve izah edilen sebepler dolayısiyle 797 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu bugünün
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu kadar fiskal mânada da ehemmiyetini tamamen kay
betmiş bir durumda olduğundan, bu kanunla ek ve tadillerinin tamamen ilgası ve medeni mem
leketlerde tatbik edilen emsali vergi kanunlarından faydalanılmak ve modern vergicilik zihniye
tine uyulmak suretiyle tamamen yeni ve âdilâne bir kanun tedvinini uygun görülmüş ve bu mak
satla (Veraset ve İntikal Vergisi) kanunu lâyihası hazırlanmıştır.
Yeni lâyiha hazırlanırken mer'i kanunda aksaklıklara sebebiyet veren hükümlerin tedvinin
den tevakki olunmuş bulunduğu gibi küçük intikallerin teklif haricinde bırakılması ve buna mu
kabil vreginin daha ziyade büyük servet intikallerine tevcih edilmesi temel prensibolarak alınmış
ve bu temel prensibin tabiî neticesi olarak da muafiyet ve istisnalar genişletilmiş ve vergi nispet
leri, ufki ve şakuli müterakkiyet esasına göre, daha âdilâne ve mâkul hadler dâhilinde tâyin ve
tespit olunmuştur. Bu arada yabancı devletlerin Veraset ve İntikal Vergisi mevzuatı tetkik edil
miş ve bilhassa mükellefiyetin hudut ve şümulünü tâyin eden maddelerin tanziminde ve muafiyet
ve istisnalarda ve vergi nispetlerinin tâyininde bu mevzuatttan ve devletler hususi hukukunun
kanun ihtilâflarına ait bölümünün mirasın iktisabı ile alâkalı kısımlarından istifade olunmuştur.
Mevzuatı tetkik edilen yabancı devletlerden bâzılarında tasarrufu yapan şahsın tabiiyeti, bâzıla
rında ikametgâh esası ve ekseriyetinde de kendi siyasi mülki [hudutları dahilindeki mallar mükel
lefiyetin hudut ve şümulünü tâyinde esas tutulmaktadır.
Kanunun şümul sahası çizilirken anaprensip olarak (Mal - tâbiiyet) esası kabul edilmiştir. Bu
esas bütün memleketlerce kabul edilmiş bir kaide olmakla beraber Devletler Hususi Hukukunun
en çok benimsenmiş bir esasıdır ve bilhassa tatbikat bakımından daha reel ve pratik bulunmaktadır.
Yeni lâyihanın «Verginin mevzuunu» tâyin edon birinci maddesinde, halen meriyette bulunan
hükme nazaran, bir prensip değişikliği yoktur. Yani Veraset Vergisi hukukumuzdaki miras hisseleri
üzerinden vergi alma esası devam ettirilmektedir. Ancak Veraset Vergisinin 31 senelik tatbikatın
dan mülhem olarak, yeni hazırlanan metinde mevzua biraz daha sarahat ve besitlik verilmekle iktifa
olunmuş ve mükellefiyetin şümul sahası tâyin ve tahdidedilmiştir.
Kanunda geçen tâbirlerin izahına mütedair olan 2 nci madde, hudut ve şümulü birinci madde
ile tâyin ve tahdidedilen mevzua, aynı zamanda vuzuh vermek ve tatbikattaki muhtemel ihtilâfları
peşinen önlemek maksadına matuf olup ivazsız olarak iktisabedilen hukuk ve menfaatlerin mutlak
surette mevzua girmesi de bu madde delilleriyle müspet şekilde halledilmiş bulunmaktadır. Lâyi
hanın bu maddesinde «Kimse» tâbirinin neyi anlattığı açıklanarak girişilmiştir. Bu cihet metninde
sarihtir. Ancak hukukumuzda hakiki ve hükmi şahıslar dışında bâzı nev'i şahsına münhasır (Sui
generis) ortaklıklar da bulunmaktadır ki, bunlar Borçlar Kanununun bahsettiği âdi şirketle, Tica
ret Kanununun tanzim ettiği hususi şirketlerlerdir. Hükmi şahsiyetleri olmıyan bu ortaklıkların yeni
lâyiha muvacehesinde hukuki bir rolleri bulunmıyacaktır. Bunlara yapılan hibeler onu teşkil ede a
şahıslara yapılmış sayılacak ve bilfarz 30 000 lira hibe edilen bir âdi veya hususi ortaklığın 3 şeriki
varsa ve mukavelename mucibince müsavi hisselere sahip iseler, ortaklığı teşkil eden her üç hakiki
şahıs ayrı ayrı beyanname vererek kabul ettikleri onar bin liralık hibeyi alâkalı vergi dairesine bil
direceklerdir.
Lâyihanın birinci maddesinde menkul, gayrimenkul, hak ve menfaat gibi kelimeler kullanılmıyarak
metni genişletmekten içtinap olunmuş, «Mallar» tâbirinin ifade ettiği mâna da ikinci maddenin
içine
alınmıştır. Bu
şekilde
kanunun mevzuu, bir hakiki veya hükmi şahsın mamelekine
girebilen her türlü menkul ve gayrimenkul umum emval ile intifa haklarını ve tescile tâbi olsun ol
masın bütün hukuk menafii ihtiva etmiş olmaktadır.
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Verginin mevzuu tâyin edilirken yapılan diğer bir değişiklik «kuru mülkiyet» konusundadır.
Malûmdur ki, yalnız kuru mülkiyete nail olan bir kimsenin malî iktidarında veya diğer bir tâbirle
vergi ödeme kabiliyetinde değişiklik olmamıştır. Ve intifa hakkı sahibinin ölümüne veya bu hak
kın her hangi bir surette zevaline kadar da olmıyacaktır. Bu vaziyette kaldıkça «kuru mülkiye
ti » Veraset ve İntikal Vergisinin mevzuuna almakta hem faide yoktur, hem de yıllarca devam ede
cek tecil muameleleri dolayısiyle tatbikatı güçleştireceğinden, aksine olarak zararı vardır. Böyle
bir hâdisede yeni lâyiha sadece intifaa nail olanı istihdaf etmektedir.
Şu kadar ki, kuru mülkiyetin, tarafların anlaşmasiyle tam mülkiyet haline girmesi her zaman
için mümkündür. Bu takdirde de hâdisenin kanunun mevzuu haricinde kalmamasını teminen lâyi
hanın ikinci maddesinde parantez içindeki «
bu halde kaldıkça.. » ibaresi sevk olunmakta, ku
ru mülkiyet intifa ile birleşince yeni bir iktisap imiş gibi, beyan edilmesi lâzımgelen bir intikal
mahiyetini almış olmaktadır.
Lâyihada geçen mühim bir tâbir de «Türkiye'de bulunan mallar» mefhumudur. Bu mefhumu sa
dece bilfiil Türkiye hudutları içindeki mallara inhisar ettirmek modern iktisadi hayatta büyük bir
eksiklik olurdu. Bir memlekette ikamet eden bir kimsenin diğer memleketlerde malları, hakları ve mev
duatı bulunması eskisine nazaran daha çok raslanan bir keyfiyettir. Şu kadar ki, bu kabîl malları
iktisabeden kimseleri malların bulunduğu yabancı memleketin mevzuatını ihlâl etmeksizin Türkiye'
ye getiremiyecekleri malların vergisinden de, mücerret Türkiye'de ikamet etmekte oldukları mucip
sebebine istinaden, mesul tutmak âdil bir esas olmadığından yeni lâyhada metin «
bilfiil Türkiye'
de bulunan mallar ile Türkiye'de ikamet eden kimselerin hukukan Türkiye'ye getirebilecekleri
mallar » şeklinde tanzim edilmiştir. Burada tasrihine hacet yoktur ki, hariçte bulunan malların
vergi mevzuuna girmesi için bilfiil getirilmesi değil, hukukan getirilebilir durumda bulunması kâ
fidir.
Veraset tâbirinin bu maddede izahına lüzum görülmemiştir. Çünkü yeni madde eskisinin aynen
devamından başka bir şey değildir. İkinci maddenin en mühim ve mevzu ile en geniş şekilde alâkalı
hükümleri sair suretle vâki ivazsız intikal ve iktisaplara dair olan tarifleridir, «ivazsız intikal» tâbi
ri, Borçlar Kanununun 234 ve müteakip maddeleri mucibince yapılan hibeleri ve mukabil bir ödeme
de bulunulmadan iktisabedilen her türlü hukuk ve menafi ile piyango ve kur'a keşidesinden kazanı
lan menkul ve gayrimenkul ikramiyeleri şümulüne almaktadır. Burada kullanılan «ivaz» kelimesi
mevcut hukukumuzdaki mânasında alınmıştır. Burada, parentez içinde, maddi ve mânevi bir zarar
mukabili verilen tazminatların ivazsız sayılmıyacağı sarahaten ifade edilmek suretiyle bunların vergi
dışı bırakılması temin olunmuştur.
Yeni lâyihada da, birçok vergi kanunlarımızda olduğu gibi, muafiyet ve istisna tâbirleri arasında
bir fark gözetilmiş, bünyeleri ve hususiyetleri icabı bu vergi ile mükellef olmaması lâzımgelen kim
seler Veraset ve İntikal Vergisinden muaf tutulmuşlardır.
Bu maksatla tanzim edilen 3 ncü maddenin (A) fıkrasındaki âmme idareleri tâbiri ile Devlet
(mülhak bütçeler dâhil), vilâyet, belediye ve köy hükmi şahsiyetleri ile ticari hüviyeti olmıyan ve
fakat hükmi şahsiyeti haiz bulunan sair âmme müesseseleri kasdolunmuştur.
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ve sosyal sigorta kurumları ile, umumi menfaate ha
dim cemiyetler ve siyasi partiler de, bu verginin sebebi vücudu olan prensipler muvacehesinde, âmme
idareleriyle aynı mahiyette telâkki olunarak bu fıkraya alınmışlardır.
Yalnız, bu gibi idarelere ve teşekküllere bağlı ticari teşebbüsleri, umumi vergi sistemi karşısında
diğer hususi teşebbüslerle müsavi durumda bulundurmak bakımından, muaf kılmak da mahzurlu gö
rülmüştür. Bu kabîl müesseseleri bu vergi ile mükellef tutmanın başlıca sebebi umumi vergi sistemi
karşısında âmme teşebbüsleri ile hususi teşebbüsleri müsavi rekabet şartlan altında tutmaktır. Bu hu
susta Kurumlar Vergisine tâbi bulunmak kıstas ittihaz olunmuş, o vergiden muaf bulunanların bundan
da muaf sayılması pratik telâkki edilmiştir. İlâveye hacet yoktur ki, bu atıf sadece vergi mevzuuna
girip girmemek bakımındandır.
Aynı fıkrada, bu idare ve müesseselerin aralarında biliştirak kuracakları müessese ve idareler de
muafiyetin şümulüne alınmaktadır. Bunlar âmme menfaatine olarak iki derneğin bir tesis meydana
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getirmesi, iki veya daha fazla belediyenin, Kurumlar Vergisine tâbi bulunmıyan müşterek bir nafıa
müessesesi kurmaları gibi hallere tekabül etmektedir.
3 ncü maddenin (B) fıkrası, bir evvelki fıkranın şümulü haricinde kaldığı halde, mahiyeten o ev
safta olan teşekküllerin muafiyetini temin maksadiyle tertibolunmuştur. Fıkradaki, «ilim, araştırma,
kültür, sanat, . . . . gibi . . . »ifadesiyle, memleket yararına olan ve kâr gayesi gütmiyen benzeri di
ğer sahalar da haşiv teşkil etmemek şartiyle muafiyetin şümulüne alınmaktadır. Fıkranın sonunda pa
rantez içindeki şart, suiniyet sahibi bâzı kimselerin hükmi şahsiyetler kurarak, vergi vermeksizin bu
hükmi şahıslar kanaliyle hibe veya ivazsız iktisaplarda bulunmaları ihtimali karşısında tatbikatçıları
teçhiz etmek maksadiyle sevk olunmuş bir disiplin hükmüdür.
Diplomatlara tanınan muafiyetlere ait (C) fıkrası, eski hükme nazaran maslahatgüzarlarla Türki
ye'de resmî bir vazifeye memur edilenleri de kavrıyacak şekilde genişletilmiş ve elçilik ve konsolosluk
lara mensup memurlarından o Devletin tâbiiyetinde bulunanlarının muafiyetten istifade edecekleri
tasrih olunmuş ve muafiyetin ana şartı da mütekabiliyet esasına bağlanmıştır.
Bilindiği üzere, 1836 sayılı Kanunla tesis edilen muafiyette diplomatların « . . . aileleri efradına
vâki bütün intikaller . . .»de muaf tutulmuşlardır. Bir yabancı diplomatın Türkiye'nin en zengin ai
lelerinden birinin kıziyle evlendiğini, izdivaçtan kısa bir zaman sonra da kızın babasının vefat ettiğini.
bu suretle pek büyük bir mirasa nail olduğunu farzedelim. Yürürlükteki kanun muvacehesinde bu in
tikalin tamamen muaf olması lâzımgelirse de, haksızlığı itiraf etmemek mümkün değildir. Bu boşlu
ğun şimdiye kadar nazarı dikkati celbetmemesi bariz hâdiselerin cereyan etmemesinden ileri gelmiş
olsa gerektir. Son yıllarda bâzı Müslüman ve diğer devletlerin hakkı hükümraniyi ihraz etmeleri ve
içtimai münasebetlerin daha çok beynelmileli eşmesi bu ihtimalleri artırmakta bulunmuştur. Boşluğun
doldurulmasında bu sebepten zaruret vardır. Fıkranın sonundaki kayıt lâyihaya bu maksatla alınmış
tır. Birinci kısmı ile Türk tâbiiyetinde olan kimselerden, ikinci kısmı ile Türkiye'de ikamet eden ya
bancı Devlet tebaalarından mal intikali ihtimali derpiş edilmektedir.
Lâyihanın en mühim maddelerinden foirini istisnaları tâyin eden 4 ncü madde teşkil eylemekte
dir. Zira, bu madde ile meriyetteki kanunda mevcut istisna hadleri, bu lâyihanın istihdaf eylediği
gaye ve maksada uygıfn olarak ve memleketimizin içtimai ve iktisadi, inkişafına mütenazır bir şe
kilde, genişletilmekte ve istisna (hadlerinin tâyininde de (bilhassa «aile müesseseı» sinin himayesi
esas ittihaz edilmiş bulunmaktadır.
(A) fıkrasındaki istisna, meriyetteki kanunda da esasen meveudolan bir hususa tekaMl etmekte
olup bu fıkra ile murise ait zatî eşyanın ve miras yoliyle intikal eden ev eşyasının ve aile hatırası
olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşyanın vergiden istisnası derpiş edilmektedir.
Ancak, memleketimizde hayat seviyesi gittikçe yükselmekte ve kıymeti on binlerle ölçülen objeler
evlere girmektedir. Bu durumda, büyük servet sahiplerinin evlerinde (bulunabilen bir kısım, tarihî
kıymeti haiz tablo, heykel ve kitaplar gibi nadideeşyanm da vergiden istisnası âdilâne (bulunmamış
ve bu kabîl zikıymet eşya istisnalığm dışında b rakılmıştır.
4 ncü maddenin (B) fıkrasiyle; füru ile eşlere veya ana ve babaya intikal eden menkul mal
larda 1 000 liraya kadar olan gayrisâfi mirasçı hisseleri ile bu haddi aşan hisselerin 1 000 lirası,
tutarının hesabında murise ait zatî eşya ile ev eşyasının kıymetleri hariç tutulmak şartiyle, istisnalığa alınmaktadır.
Tetkik edilen yabancı mevzuatın hemen ekserisinde ezcümle Belçika, İsviçre, Batı - Almanya,
Fransa, İtalya, Yunanistan ve diğer bâzı devletlerin veraset ve intikal vergisi kanunlarında reşit
olmıyan veya malûl bulunan çocuklarla dul kalan eşi ve bakım külfeti murisin uhdesinde olan ana
ve babayı himaye maksadına matuf çeşitli hükümler mevcudolup bu hükümler, daha ziyade vergi
nin şahsiliği prensiplerine istinadettirilmekte ve himaye indirim, istisna ve muafiyet şeklinde te
celli eylemektedir.
Mer'i mevzuatımızdaki hükümlerin 'bu bakımdan ne kadar kifayetsiz bulunduğu ve mevcut is
tisna hadlerinin bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzalk olduğu yukarda kısaca tebarüz et
tirilmişti. Aile müessesesinin himaye maksadını güden bu yeni temel fikrin mahsulü olarak
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sevk edilen (c) fıkrasiyle; füru ile eşten her birne isabet eden miras hisselerinden, değerleri Ver
gi Usul Kanununun (emsal bedeli) ölçüsüne göre takdir edilen gayrimenkul mallarda 25 000 er
lirası ve (vergi değeri) ölçüsüne göre değerlendirilen gayrimenkul mallarda da 3 000 er lirası istisnalığa alınmakta ve reşidolmryan çocuklarla yaşı ne olursa olsun, bedenen ve fikren çalışamıyacak durumda olan malûl ve mefluç çocuklarda bu istisnaiyet birinciler lehine reşidoluncaya
kadar geçecek her yıl için 1 000 er lira ve malûl ve mefluç vaziyetteki çocukların her biri için de
maluliyetleri tam teşekküllü hastanelerden alınacak sıhhi heyet raporiyle tevsik edilmek şartiyle
ayrıca 25 000 er lira artırılmaktadır.
Maddenin (Ç) fıkrası içtimai hayatta büyük yeri olan cihaz, yüzgörümlüğü, hediye ve drahoma
gibi bâzı intikalleri de, örf ve ananelerimizin zaruri bir icabı olarak, mevzuun dışında bırakmak
gayesiyle, sevk edilmiştir. Bu istisnayı miktar itibariyle tahdidetmekte bir fayda görülmemiştir.
Zira, evvelemirde hâdisenin tesbiti güç olduğu gibi aile arasında verilip alman hediye, cihaz veya
draihomanm taksim suretiyle istisna haddi içinde bırakılması da mümkün olabilir. Fıkrada, mu
vazaa imkânlarına yol açmamak üzere, bu kabil iktisaplar için muayyen ve tahdidi bir miktar
zikredilmemiş, sadece büyük intikalleri kavrıyabileceğini nazarı itibara alınarak, parantez için
de, gayrimenkuller bu istisnanın dışında bırakılmıştır.
(D) fıkrası ile; mer'i kanundaki hükme mütenazır olarak, bilûmum menkul sadakalar yine istis
nalar arasına alınmıştır. Malûm olduğu üzere, sadaka mefhumunun hudut ve şümulünü sarahat
le tâyin etmek mümkün bulunmamakla beraber, bu mefhumun içtimai ve insani mülâhazalarla
muhtaçlara veya muztar durumda olanlara, hakiki ve hükmi şahıslarca yapılacak nakdî ve ayni
yardımları şümulüne alabileceği mütalâa olunmuştur.
Aynı maddenin (E) fıkrası ile, değeri 1 000 lirayı aşmıyan ivazsız intikallerin vergiden istisnası
derpiş edilmiş ve (F) fıkrası ile de, para ve eşya üzerine tertip ve keşide olunan alelûmum piyan
golarda kazanılan ve miktar ve bedeli 1 000 lirayı aşmıyan ikramiyeler müstesnalığa alınmıştır.
(G) fıkrası, mütalâasından da anlaşılacağı üzere 3 ncü maddeyi tamamlıyan bir istisna hükmü
nü ihtiva etmektedir. Zira, böyle bir hüküm, ssvkedilmediği takdirde üçüncü madde ile istih
daf edilen gaye ve maksadın husulüne imkân olamıyacaktır. Fıkra metnincte istisna edilecek yar
dımların «
maksatları içinde ve usulüne uygun olarak
» yapılması meşrut
tur. Bununla, vergiden muaf tutulan müesseselerin kanun, nizamname ve talimatnamelerinde
yazılı maksat ve esaslara uygun olan yardımlarının vergiden istisnası temin edilmiştir. Esasen bu
nevi ivazsız iktisaplarda umumiyetle 3 ncü maddede tadadolunan sahalarda cemiyet yararına ya
pılan yardımlardır.
4 ncü maddenin H fıkrası ile; bugünkü tatbikatta esasen vergiye tâbi tutulmıyan, âmme ida
re ve müesseseleriyle 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseselerce ve âmme menfaatine hadim cemiyerler tarafından veya kanunla kurulan emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan)
dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen dul, yetim ve evlenme ikramiye
leri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan
yapılan ödemelerin ve harb mâlûlleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paraların
sarahaten vergiden istisnası temin edilmektedir.
t fıkrası; mer'i kanunun muaddel ikinci maddesinin 7 numaralı fıkrası ile harbde veya eşkıya
müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veya buralardan aldıkları yaralar neticesinde
ölen erlerin (Jandarma erleri dâhil) ve vazife esnasında ölen polislerin füru ve karıları ile
ana ve babalarına intikal eden mallar için kabul edilmiş bulunan istisnaiyetin devamını teminen sevk edilmiş bulunmaktadır.
Muafiyet, istisna ve indirim konusunda, yabancı memleketlerden bâzı misaller zikretmek ieabederse bunlardan :
A) Belçika'da; 7 000 Belçika frangının dûnunda her bir safi miras hissesi servet vergisinden is
tisna edilmiştir. Birbirinin sulbünden gelen vârislerle aile reisi durumunda olarak hayatta kalan
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eş için matrahta indirim haddi 20 000 franktır. Matrahtaki bu tenzil haddine, murisin reşit olmıyan çocuklarından her birinde, bu çocuklar reşit çağa gelinceye kadar 1 000 Belçika frangıdır.
B) isviçre'nin Cenevre Kanununda;
a) Menkul mallar için, yabancılar, her birinin sülbundan gelenler ve karı - koca arasındaki inti
kallerden,
b) Cenevre Kantonu ile Komünlerinden,
c) Umumi menfaate hadim, hayır ve yardım işleriyle meşgul olmak gibi devamlı gayesi bulu
nan kurum, dernek ve müesseselerden,
vergi alınmamaktadır.
Ayrıca;
d) Birbirinin sülbundan gelen ve reşit olmıyan vârislere intikal eden ve 3 000 frangı aşmıyan
miras hisseleri ve memur ve hizmetlinin vefatı dolayısiyle dul kalan eşine ve çocuklarına bağlanan
aylıklar, ödenen rantlar ve tazminatlar,
vergiden muaf tutulmuştur.
C) Zürih Kantonunda :
a) Yardıma muhtaç şahısların 3 000 franga kadar aldıkları miras ve hibeler,
b) Hibeyi kabul eden kimsenin yetişmesine tahsis edilen 3 000 frangı aşmıyan hibeler,
c) 1 000 frangı aşmıyan alelûmum hibeler,
vergiden istisna edilmiştir.
Bundan başka :
1. 18 yaşın üstündeki fürularla ana ve babadan her biri için 20 000 franklık,
2. 18 yaşın altındaki füru ile devamlı bakım ve idareye muhtaç furularm her biri için 30 000
franklık,
Bir şahsi indirim kabul edildiği gibi furular, tevarüs ettikleri ev eşyası ve meslekî menkul eş
yalarda 10 000 franklık bir meblâğı tenzil edebilirler.
Ayrıca :
a) Federal Devlete, Zürih kantonuna ve komünlerine isabet eden miras ve hibeler,
b) İkametgâhı Zürih kantonunda olup da statülerine göre menafii umumiyeye hizmet, hayır,
dinî, ilmî ve bediî gayeler takibeden birliklerin, vakıfların ve müesseselerin yukardaki gayelerine
tahsis eyledikleri miras ve hibeler,
c) (b) fıkrasındaki gayeleri takibeden federal tesislere ve hayır cemiyetlerine isabet eden mi
ras ve hibeler,
d) Bakım müesseseleri gibi devamlı olarak menafii umumiyeye ve sosyal gayelere tahsis edil
miş fonlar, gerek bu fonların ve gerekse fonların iradının başka bir gayeye sarf edilmiyeceği tev
sik olunduğu takdirde kendilerine isabet eden hibe ve sair intikaller,
vergiden muaftır.
D) Bern kantonunda :
a) 1 000 frankın altındaki intikaller vergiden muaftır.
b) Muris ile birlikte oturan karı ve koca, furu, ebeveyn, veya kardeşler tarafından iktisabolunan ev eşyasının değeri tenzil edilmektedir. Bundan maada veraset yoliyle intikallerde 500 ilâ
5 000 franklık, bağışlamalarda ise 500 ilâ 3 000 franklık bir indirim kabul edilmiş bulunmaktadır.
E) Federal Almanya'da :
Eşin hissesi 25 000 Dm. aşmamak ve çocukları bulunmak şartiyle vergiden muaf tutulmuş olup
karabet derecelerine göre diğer vârisler için de birer miktar muafiyet ve indirim kabul edilmekte
dir.
Bundan başka değeri 5 000 ilâ 20 000 Dm. arasındaki aileye ait ev eşyası, sanat değeri olan ve
fakat ticari olmıyan eşya da vergiye tâbi tutulmamaktadır. (Zikıymet eşya, maden ve taşlar hariç)
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Âmme idare ve müesseseleri, kiliseler, kültür dernekleri, tamamiyle hayır ve yardım işleriyle
uğraşan hükmi şahıslar lehine yapılan hibeler de vergiden istisna edilmiştir.
F) Fransa'da :
Devlete, âmme müesseselerine, menafii umumiyeye hadim müesseselere, vilâyet ve komünlere ya
pılan vasiyet neticesinde intikal eden bilûmum emval vergiden muaf tutulmuştur.
Harb malûllerinin terekelerine de bâzı muafiyetler konulmuştur. Bundan başka çok çocuklu mi
rasçılara, usul, füru ve karı - kocaya da mirasın intikalinde bâzı avantajlar sağlanmaktadır.
G) Amerika Birleşik Devletlerinde :
Tereke üzerinden sadece muayyen bir miktarda indirim yapılmakla iktifa olunmaktadır.
H) İngiltere'de :
Sadece 3 000 isterlinlik bir tereke indirimi yapılmaktadır. (Bu indirim terekenin heyeti umumiyesi üzerinden yapılır. Şahsi değildir.)
I) Yunanistan'da :
Veraset ve İntikal Vergisinden istisna edilenler şunlardır.
a) Yabancı tâbiiyetli kimselerin milletlerarası muahedelerle sağlanan miras hakları,
b) Yunan Devleti, Belediye ve komünleri,
c) Yunan dinî, millî, eğitime mütaallik veya hayır dernekleri ve mütekabiliyet şartiyle aynı
mahiyetteki yabancı teşekküller.
Bundan başka ölüm. harbde vâki olmuşsa usul ve füru ile dul eşin ve murisin küçük erkek ve
kız kardeşlerinin miras hisselerinden 20 000 drahmi tutarında bir indirim yapılmaktadır.
Eğer tereke Mısır'da, Kıbrıs'ta veya Türkiye'de ise, bu memleketlerdeki tereke kıymetinin dört
te biıi Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır.
Bu lâyihanın 5 nci maddesiyle Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi tâyin edilmektedir.
Mevzuun izahında da tebarüz ettirildiği üzere bu verginin mükellefi, mirasçı veya ivazsız bir su
retle mal iktisabeden kimsedir. Anglo - Sakson memleketlerinde olduğu gibi terekenin teklifi
cihetine gidilememiştir. Bu husus Türk hukuk sisteminin bugünkü tatbikatının bir neticesidir.
Bu bakımdan verginin mükellefini tâyin eden madde esas itibariyle meriyetteki kanundan fark
lı bulunmamaktadır.
6 neı madde bu vergiyi tarh edecek salahiyetli vergi dairesini tâyin etmektedir. Madde hük
mü esas itibariyle mer'i kanundaki, hükme mütenazır bulunmakta ve yapılan değişiklik, Tür
kiye'de hiç ikamet etmiyen muris veya tasarrufu yapan şahısdan vâki olacak intikallerle vergiyi
tarh edecek dairenin tâyininden ibaret kalmaktadır. Bugüne kadar bu gibi hallerde Ankara Va
ridat Müdürlüğü vergiyi tarha yetkili kılınmıştır. Tatbikattan edilen tecrübelerden vukubulan
mümasil intikal hâdiselerinin tahsisen Ankara Varidat Müdürlüğünde toplanması birçok mahzur
ları tevlidetmekte bulunmuş olduğundan maddeye bir seyyaliyet verilmek suretiyle yetkili Ma
liye Vekâletine alınmıştır. Vekâlet işin ehemmiyet ve hususiyetini de nazara alarak tâyin ede
ceği vergi dairesine bu yetkiyi verecektir.
Beyanname verme mükellefiyetinde olanların kimler olduğunu lâyihanın 7 nci maddesi tâ
yin etmektedir. Vergi Usul Kanununun vergi sorumluluğuna dair 8 nci ve mütaakıp maddelerin
deki hükümler mahfuz kalmak üzere, veraset yoliyle veya ivazsız her hangi bir tarzda, yeni lâ
yihanın «mal» addettiği kıymetleri iktisabeden kimselerden 3 ncü maddenin dışında kalanlar
iktisabettikleri mallar için, lâyihanın 6 nci maddesiyle tâyin edilen salahiyetli vergi dairesine,
bir beyanname vereceklerdir.
Beyannamenin şeklini ve ne gibi malûmatı ihtiva edeceğini ve bu beyannameye eklenecek
bilanço, kâr ve zarar cetveli, borç vesaiki, makbuz, ilâm, vesiyetname gibi evrak ve vesikaların
nevi ve mahiyetlerini Maliye Vekâleti tâyin edecektir".
Beyannamenin verileceği alâkalı vergi dairesini 8 nci madde tâyin etmektedir. 6 nci madde
nin (C) fıkrasına giren haller için beyannamenin doğrudan doğruya Maliye Vekâletine veril-
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meşinde, 'bu kabil beyannameler 'büyük ıbir yekûn teşkil etmiyeceğinden, mahzur görülmemiş, bi
lâkis işlerin selâmeti ve süratle intacı bakımından fayda mülâhaza olunmuştur.
Lâyihanın 9 ncu maddesiyle 'beyannameler ne gibi ahvalde ne kadar müddet içinde verile
ceği ihükm e bağlanmaktadır. Yurt dışında vâki olan ölüm hâdiseleri için, mer'i kanunda olduğu
gibi tevsik ve tespiti çok jgüç olan ölüm haberinin alınmasına bağlanmaJksızm, daha objektif olmak
üzere, ölüm tarihini takiben belli bir müddet tâyin olunmuştur.
Veraset ve intikal Vergisinin matrahını 10 ncu madde tâyin etmektedir. Lâyihada matrahın, iktisabolunan malların safi değerine mümkün olduğu kadar yaklaşılması prensipi göz önünde tutul
muş; verginin mükellefin patrimuvanmdaki hakiki artışı istihdaf etmesine dikkat edilmiştir. Asıl
bu prensiptir ki miras 'hisseleri vergisini haklı kılar.
Bu prensipi haleldar etmemek ve kanuni vergi evaskmlarma mâni olmak maksadiyle maddeye
bir disiplin fıkrası eklenmiştir. Bu fıkraya göre; ölüme takaddüm eden üç ay içinde murisin gerek
ticari teşebbüsünden ve gerek banka ve sigorta şirketleri gibi malî müesseselerde veya eşhas
nezdindeki hesap veya alacaklarından çekilen veya çıkarılan ve sarf ve tahsis ciheti mukni deliller
le ispat edilemiyen para veya aynen aldıkları değerler matrahtan tenzil edilmiyecektir. Filhakika,
tatbikatta; yakînen öleceğini hisseden muris veya murislerinin müptelâ olduğu hastalıktan şifa bulamıyacağmı anlıyan kanuni vârisler muhtelif muvazaalı yollarla ve hattâ muhasebe hileleriyle bü
yük servetleri bu vergi matrahından kaçırmak imkânını bulabilmektedirler.
11 nci maddede, malların değerlerinin, hukukan iktisabedildikleri andaki durum ve rayiçleri
ne göre, Vergi Usul Kanunundaki hükümler dairesinde değerlendirileceği hükme bağlanmaktadır.
Lâyihanın 12 nci maddesi, mer'i kanunun 8, 10, 12, 13 ve 14 ncü maddelerinin basitleştirilmiş
ve buna mukabil daha esaslı prensiplere istinadettirilmiş Ibir şeklidir. Maddenin
başlangıcında
«... malların değerlerinden veya değerleri toplamından...» denilmek suretiyle iktisabın şekline göre
bir veya müteaddit mal intikal etmesi halleri derpiş edilmiştir.
Bunların bir evvelki madde gereğince tesbit olunan değerlerinden matrahı bulabilmek için ten
zil edilebilecek olan borçlar ve masraflar evvelâ (A) veraset yoliyle iktisaplarda murisin vesaika müstenit borçları ile vergi borçları zikre değer. Bunlardan vergi borçlarının da vesaika müsteni<lolması lâzımgelmektedir. Bunlar içinde murisin yabancı memleketlerdeki mallarına taallûk eden
borçlar hakkında yapılacak muamele aynı maddenin (C) ve (D) fıkralarında tâyin edilmiştir.
Tenzili talebedilen borçlar ve masraflar arasında; mirasçılara taallûk edenleri bulunmamak
lâzımdır. Bu cihet de fıkraya ilâve edilen bir kayıt ile temin olunmuştur. Mer'i kanunun 14 ncü
maddesinin birinci fıkrasında bu esas «müteveffanın veresesine karşı kabul etmiş olduğu borçlar»
şeklinde ifade olunmuş ise de «şu kadar ki, bu borçlar dayinle akideyinden birinin vefatından
mukaddem muvazaadan âri bir vesika ile ispat edilmiş olursa kabul olunur» şeklindeki mütaakıp hükümle tahfif olunmuş, hattâ müsmiriyeti tamamen kaldırılmıştır. ^Filvaki tatbikatta hangi
borçların muvazaadan âri, hangilerinin muvazaalı olduğunu tâyin etmek hemen hemen mümkün
olamamakta, kanunun diğer hükümleriyle sıkıca kavranmaya gayret edilen matrah bu kayıtla
tekrar muallel bir hale gelmektedir. Buna mâni olmak için yeni lâyihada veresenin murislerin
den alacakları matrahtan kabili tenzil telâkki olunmamıştır.
İvazsız iktisaplarda (B), intikal eden malın aynına taallûk eden borçlar, vergi borçlarını da
ihtiva etmek üzere, matrahtan kabili tenzil görülmüştür. Bu fıkrayı, iktisabolunan borcun intikal
edilebilmesi kaydiyle mukayyet saymak icabeder. Filhakika, ivazsız bir tasarrufta bulunan kimse
bu tasarrufuna mevzu olan mala taallûk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüdetmiş ise bunlar matrahtan tenzil edilmiyecektir.
C) Fıkrasiyle; yabancılara aidolup memleketimizde bulunan malların gerek veraset yoliyle
gerekse ivazsız bir surette iktisabı halinde, yaban cı memleketlerde, mükellefin kendi millî mevzu
atına göre bu mallardan dolayı alman Veraset ve İntikal vergileri varsa, tevsik edilmek suretiyle,
bu vergilerin de borç olarak tenzili derpiş edilmektedir.
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- 10 D) Fıkrasiyle sevk edilen hüküm ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yurt dışındaki mal
larından dolayı mahallî mevzuata göre oraca alınmış olan Veraset ve intikal vergilerinin ve bu
malların aynına taallûk eden borçların, yine tevsik edilmek şartiyle, kabulünü mutazammm olup
bu borç ve vergiler hiçbir zaman mezkûr malların değerinden fazla olamıyacaktır.
•
E) Fıkrası, murisin teçhiz ve tedvini için sarf edilen mebaliğin de kabul ve tenzuini teminen sevk edilmiştir.
Lâyihanın 13 ncü maddesi, mer'i kanunun 8 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında
zikredilen ve murisin sağlığında mahkemeye intikal etmiş olan alacak ve borçları hakkındaki
hükme tekabül etmekte ve fakat bu hükme yeni lâyiha ile sarahat ve vuzuh verilmektedir,
14 ncü madde; verginin, mükellefin vereceği beyannameye müsteniden tarh olunacağını âmir
bulunmaktadır.
Beyannamede kısmen veya tamamen gösterilmiyen mallar İle hiç beyanname verilmemesi ha
linde tatbiki gereken muameleler lâyihanın 15 nci maddesinde derpiş edilmektedir. Burada, Ver
gi Usul Kanununun muaddel 324 ncü maddesinin, ekseri ahvalde ve bilhassa idari kaza merci
lerine intikal eden hâdiseler dolayısiyie tezahür eden içtihatlarda, Veraset ve İntikal Yergisine
tatbiki mümkün görülemediği göz önünde bulundurularak maddeye eklenen bir fıkra ile, hiç be
yanname vermiyen veya noksan beyanca bulunan mükellefler hakkında mezkûr kanunun 325 nci
maddesinin ilk fıkrası hükmünün uygulanacağı tasrih edilmiştir.
Verginin nispetlerini tâyin eden 16 nci madde, mer'i kanundan, evvelâ ivazsız iktisaplar için
ayrı, veraset için ayrı cetveller tanzim etmemekle ayrılmaktadır. Birini diğerinden ayırmak mo
dern vergicilikte terk edilmekte olan bir yoldur. Zira bu iki tarz iktisap birbirine müncer olma
ya çok müsait bulunmaktadır. Bu itibarla muhtelif iktisaplar için farklı cetveller yapmayı hak
lı kılacak kadar ciddî ve ilmî bir sebep mevcut değildir. Buna mukabil tek nispet cetvelinin tat
bikattaki faydaları ise bilhassa mühimdir. Bu suretle halihazır tatbikattaki, sigorta tazminatları
nın ne kadarının 1 numaralı ve ne kadarının 2 numaralı cetvele tâbi tutulacağı veya buna benzer
ihtimallerde hangi yola gidileceği'tereddüdü de izale edilmiş olmaktadır.
Teklif olunan nispetler 3 grupta toplanmaktadır. Ve müterekkidir. Gruplar murise veya ta
sarrufu yapana mükellefin yakınlık derecesine göre değişmektedir. Bu esas kabul edilmekle
mevcut kanuna göre 6 grup yarıya indirilmiş olmaktadır.
Bu madde tanzim edilirken müterakkiyet esasından vazgeçmeye imkân görülmemiştir. Zira
mütarakkıyetin en ziyade haklı görülebileceği saha bu sahadır. 100 000 liralık bir mirasa nail
olanla 10 milyona nail olanın aynı nispetlerde teklif edilmesi birincisi aleyhine pek büyük hak
sızlık tevlidetmiş olacaktır. Bunun malî ve içtimai bakımdan Hazineye ve cemiyete de aksi kü
çümsenemez. Bu şekildeki müterakkiyet hem mükellefler arasında adalet, hem Hazineye gelir te
mini ve hem de veraset vergilerinin içtimai fonksiyonu bakımından bir zaruret olarak mütalâa
edilmiştir.
*
Yeni lâyihada teklif edilen nispetler, mer'i kanundaki nispetler ile dünyanın ileri memleketle
rinin nispetleri arasında mutedil ve münasip görülen nispetlerdir ki, burada vâris ve musalehler
üç grupta toplanmakta ve mükellefin muris veya tasarrufu yapan şahsa olan yakınlığına göre
bu nispetler % 2 ilâ % 24, % 3 ilâ % 28 ve % 5 ilâ % 40 arasında değişmektedir.
Filvaki mevzuatı tetkik edilen yabancı devletlerden:
A) Belçika'da; Veraset Vergisi her bir mirasçıya isabet eden safi hisseyi tranş itibariyle mü
terakki ve karabet derecesine göre değişen nispetler üzerinden hesaplanmaktadır. Verginin nis
petleri (en az 1 - 20,000 franklık tranş üe en yüksek olan 10 milyon frankın fevkmdeki tranşlar
için) şöyledir:
1. Müşterek çocukları olan eşlerde evlât edinenlerle evlât edinilenler arasında % 1,25 ilâ
% 14,
2. Çocukları ve müşterek furuu olmıyan karı ve koca arasında % 6 ilâ %28,
3. Erkek ve kız kardeşlerde % 10 ilâ % 53,
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4. Amca, dayı, hala, teyze ve yeğenlerde % 12 ilâ % 55,
5. Büyük amca, büyük hala, küçük yeğenlerde % 14 ilâ %57,
6. Diğer bütün şahıslar arasında % 16 ilâ % 60.
Arasında değişmektedir.
Hayatta olan kimseler arasındaki hibeler, kayıt ve tescil resmine tâbi olup bu resmin nispetleri
de Veraset Vergisi nispetlerine muadildir.
'
B) isviçre'de; Valsis, Unterwald - le - haut, Schwyz kantonları hariç, bütün kantonlar tara
fından bir Veraset ve Hibe Vergisi alınmaktadır. Kantonlardan bâzılarında sadece Veraset Vergisi
alınmakta, buna mukabil Hibe Vergisi bulunmamaktadır.
Cenevre kantonu tarafından alman Veraset ve Hibe Vergisi karabet derecesine ve intikal eden
sermayelerin ehemmiyetine göre müterekki bir vergidir. Vergi, miras hisseleri ve hibe edilen mal
lar üzerine mevzu bulunmakta ve tranş itibariyle müterekki olan verginin nispeti karabet derece
sine göre % 1,5 ilâ % 24 arasında değişmekte olup esas vergiye ilâveten alınacak munzam kesirlerin
adedi her sene kanunla tesbit olunmaktadır. Usul ve furu bu munzam kesirlerden muaf tutulmuş
lardır.
Zürih kantonununda bir (basit vergi) hesaplanmakta ve intikal eden servetin miktarına göre
% 2 ilâ % 7 arasında tahavvül eden bu basit verginin akrabalık derecesine göre 1 ilâ 6 misli esas
vergiyi teşkil eylemektedir.
Bern kantonunda mirastan elde edilen hisseler ve hibe karakteri altında yapılan hukuki muame
leler Veraset ve İntikal Vergisine tâbi olup Zürih kantonunda olduğu gibi karabet derecesine göre
evvelâ (basit vergi) hesaplanmakta ve bunun üzerine % 25 ilâ % 200 arasında bir zam icra edilerek
asıl vergi bulunmaktadır.
Basit vergi % 1 ilâ % 20 arasında tahavvül etmekte olup bu nispetler;
1. Furular için % 1,
2. Karı ve koca için, muris ile vâris arasındaki evlilikten meydana gelme çocukların mevcudi
yeti halinde, keza % 1,
3. Muris ile vâris arasındaki evlilikten meydana gelme çocukların bulunmadığı ahvalde % 2,5,
4. Ebeveyn, küçük yaştaki evlâtlık, üvey çocuk için % 5,
5. öz ye üvey kardeşler, büyük ana ve büyük baba için % 7,5,
6. Ebeveynin büyük ana ve büyük babası, kayınbaba ve kayınvalide, evlâtlığa alan ana ve baba,
üvey ana ve baba, gelin ve damat, yetişkin evlâtlıklar için % 10,
7. Amca ve dayı, hala ve teyze, yeğenler için % 12,5,
8. Büyük amca ve büyük dayı, büyük hala ve büyük teyze, ana ve babanın yeğenleri ve bun
ların çocukları için % 15,
9. Sair akrabalarla akraba olmıyanlar için % 20
den ibarettir.
C) Federal Almanya'da; Veraset Vergisi her bir mirasçıya isabet eden safi hisseyi teklif etmekte
verginin nispeti karabet derecesine ve terekenin kıymetine göre % 2 ilâ % 60 arasında tahavvül
etmektedir.
D) Fransa'da; vergi nispetlerinin tâyininde daha ziyade şahsilik prensibi hâkim bulunmakta
dır. ölüm veya intikal hâdisesinin vukuu tarihine nazaran dört muhtelif cetvel üzerinden vergi isti
fa edilmektedir. Nispetler genel olarak karabet derecesine göre % 6 ilâ % 59,80 arasında değişmek
te ve ayrıca 6 . VII . 1956 tarihli kararın 3 ncü maddesi gereğince her hibe veya mirasın toptan
\ safi tutarından karabet derecesine bakılmaksızın % 1 ilâ % 5 arasında hususi müterakki bir (Tere
ke Vergisi) vergi alınmaktadır.
E) İtalya'da; Veraset ve İntikal Vergisi müterakki nispetten alınmaktadır. Mirasçılar veya hi
beyi kabul edenler beş grupta toplanmakta ve karabet derecelerine göre tanzim edilen bu gruplarda
nispet sırasiyle % 1 ilâ % 25, % 1 ilâ % 30, % 3 ilâ % 50, % 5 üâ % 60 ve % 12 ila % 80
arasında değişmektedir.
(S. Öayısi: 315)
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F) Birleşik Amerika'da; Veraset ve Hibe Vergisi mevcudolup Veraset Vergisi doğrudan, doğ
ruya terekeyi istihdaf etmekte ve safi terekeden (muafiyet ve indirimler nazarı itibara alındıktan
sonra) dereeei karabet gözetilmeksizin, evvelâ % 1 ilâ % 20 arasında tahavvül eden nispette
(esas vergi) alınmakta ve bunu takiben de % 3 ilâ % 77 arasında değişen mütemmim vergi tat
bik olunmaktadır.
Hibede, vergiyi hibe eden ödemektedir. Hibe Vergisinde de tranşları Tereke Vergisi traıışlarına mütenazır olarak tanzim edilmiş olup buradaki nispetler Veraset Vergisi nispetlerinin dörtte
üçüne tekabül etmek üzere % 2 1/4 ilâ % 57 3/4 arasında tahavvül etmektedir.
G) İngiltere'de Veraset Vergisi dereeei karabete bakılmaksızın tereke üzerinden ve müterak
ki olarak % 1 ilâ % 80 arasında istifa edilmektedir.
Yukarda arz edildiği üzere yeni lâyihada teklif edilen nispetler, mer'i kanundaki nispetler
ile dünyanın ileri memleketlerinin nispetleri arasında mutedil ve münasip görülen nispetlerdir.
Nispetleri ve tranşları tanzim eden 16 ncı maddede vâris veya mıısalehler üç grupta toplanmakta
ve mükellefin muris veya tasarrufu yapan şahsa olan yakınlığına göre bu nispetler % 2 ilâ % 24,
% 3 ilâ % 28 ve % 5 ilâ % 40 arasında değişmektedir. Mer'i kanunda bu nispetlerin (1) numa
ralı cetvelde (kanuni vârisler üç grupta toplandığı takdirde vasati olarak) % 2,5 ilâ % 35, % 4
ilâ % 50, % 8 ilâ % 64 arasında ve (2) numaralı cetvelde % 5 ilâ % 28, % 12 ilâ % 34 ve % 18
ilâ % 45 arasında tahavvül eylemekte bulunduğu nazarı itibara alınırsa yeni lâyiha ile mükellefler
•lehine vergi nispetlerinde yapılan indirmeler daha vazıh olarak tabellür etmiş olur.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 33 ve 34 nc.ü maddelerine göre; banka, banker, şirket
ve emanet kabul eden bilcümle eşhas ve sair medyunlarla hayat sigorta şirketlerinin, alacaklı ve
ya abonelerinden birinin ölümü halinde istihkak sahiplerine her hangi bir tediyede bulunabilmek
için Veraset Vergisinin ödendiğine dair vergi dairesinin tasdiknamesini talebetmeleri, böyle bir
tasdikname getirilmediği takdirde ise vergi karşılığı olarak istihkaklarından % 15 düşüldükten sonra
bakiyeyi ilgililere ödemeleri lâzımgelmekte idi. Veraset Vergisinin tahsilini kolaylaştırması ve temi
nat altına alması bakımından bu usulün tatbikatta çok faidesi görülmüştür. 33 ncü maddenin Vergi
Usul. Kanunu ile yürürlükten kaldırılması üzerine banker, banka ve şirketlerle emanet kabul eden
hakiki ve hükmi şahıslar verginin ödendiğine dair tasdikname aramak veya % 15 tevkifat yapmak
mecburiyetinden vareste tutulmuş, fakat Hayat Sigorta şirketlerinin mükellefiyetlerinde her hangi bir
değişiklik olmamıştır. Bu vaziyet vergi dairelerinin takibat işlerini artırdığı gibi verginin tahsil
imkânlarını da güçleştirmiş bulunmakta idi.
Mâruz sebeple; banka, banker ve emsali müesseselere vergiye mukabil tevkifat yapma mecburiyeti
nin yeniden tahmili ve bu mecburiyetin âmme idare ve müesseseleri ile kasa kiralıyanlara, sair şirket
ve müesseselere, mahkemelerle icra dairelerine de teşmili suretiyle genişletilmesi lüzumlu ve zaruri gö
rülmüş ve bu maksadı teminen de 17 nci madde sevk olunmuştur.
Ancak; tatbikatta bu hükmün aksamamasım ve tahmil edilen mecburiyete riayet edilmesini temi
nen, müeyyide olarak bir disiplin fıkrası şevki lüzumlu görülmüş ve maddeye ilâve edilen son fıkra
ile tevkifat yapmadan ödemede bulunanlarla tevkif ettikleri parayı muayyen müddetinde malsandığına yatırmıyanlardan tevkif etmeye veya yatırmaya mecbur oldukları paranın âmme alacaklarının
Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine tevfikan % 10 fazlasiyle tahsil edileceği hükmü sevk
edilmiştir.
Mütalâasından da anlaşılacağı üzere lâyihanın 18 nci maddesi idareye, intikal eden mallar üzerin
de tesbitten başka bir hedefi olmıyan, ihtiyat tedbirleri almak hakkını tanımaktadır. Yalnız bu ted
birin alınabilmesi için «. . . matraha girmesi icabeden malların kaçırılacağını anlatır karinelerin . . .»
bulunması lâzımdır. Karinelerin neler olduğu lâyiha metninde tasrih olunmamıştır. Günkü bunları
derpiş etmeye imkân yoktur. Esasen tatbikatta bilhassa dükkân ve atelyeler mevcutlarının umumiyet
le kaçmakta olduğu müşahede olunagelmiştir. İdare sık sık ihbarlar karşısında kalmakta, hattâ mallar
İdarenin gözünün önünde nakde kalbedildiği halde beyanname müddeti beklenmekle iktifa olunmak
tadır.
( S. Sayısı : 315 )
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Esasen Medeni Kanunun, lâyiha metninde zikredilen, 532 nci maddesindeki «alâkadarlar» tâbi
ri bu vergi tatlbikatı için büyük imkânlar bahşetmektedir. Anglo-Saxon memleketlerindeki tereke
vergileri, adlî unsurlar tarafından tutulan hesaplara ve defterlere istinadetmektedir. Diğer taraf
tan isviçre'nin bâzı kantonlarında da bu hükümden istif aide edilerek veraset vergileri tatbikatın
da kolaylıklar temin edilmiştir.
Mâruz sebeple, kanunun takviyesinde isabet alacağı mütalâasiyle ıbu 'madde sevk olunmuştur.
Bilindiği üzere, mer'i kanuna göre menkul emvale ait vergiler tahakkukunu mütaakıp derhal
ve gayrimenkul mallara alt olanları da üç senede ve her senenin vergileri esas vergilerin tâbi ol
dukları taksitlere göre ödenmekte idi.
Mevzuatı tetkik edilen yabancı memleketlerden Federal Almanya'da tahakkuku mütaakip "bir ay,
Birleşik Amerika'da âzami 15 ay ve Fransa ile İtalya'da da % 5 faiz alınmak şartiyle bu vergiler
âzami altı seneye 'kadar taksitlendirilefoilmektedir.
Memleketimizin iktisadi ve içtimai Ibünyesi icabı zamanı ada tahsil olunamıyan vergilerin ıbilâharâ 'kabiliyeti tahsiliyesini kaybedeceği nazarı itibara alınmakla beraber mükelleflerin ödeme ka
biliyetlerine imkân vermek ve kendilerini 'bu verginin tazyiki altında bırakmamak maksadi'yle (bu
verginin menkul mallarda, derhal değil, tahakkuku mütaakıp 'bir ay ve gayrimenkullerin ise yine
tahakkuku 'mütaakıp 4 senede ve her seneye ait vergilerin de bina ve arazi vengileri taksitlerine
mütenazır olarak iki müsavi taksitte tahsili uygun görülmüş ve ödeme zamanını tâyin ©den 19
neu madde Ibu esaslar dairesinde tanzim edilmiştir.
Tapuda tescil muamelesine konulan kayıtlar verginin tahsilini kolaylaştırmak ve tahtı temine
almak >maksadiyle ilâve olunmuştur.
Vergi Usul Kanununun, vergi alacağını doğuran olaya göre tesis ettiği üç yıllık müruru za
man müddetinin veraset vergileri için ne kadar kifayetsiz olduğu malûmdur. Hele tahakkuk için
mükellefin beyanı heklenecekse, beyanname vermemeyi akıl edecek ibir mükellefin bir miktar teh
likeyi göze alarak tamamen vergiden kurtulması çok mümkündür. Zira, bu vergi alacağı, normal
olarak, ya maddi (bir olay olan ölüm hâdisesine veya hukuki durumun tekemmülüne bağlanmakta
ise de, kaza mercilerinden sâdır olan kararlarda umumiyetle irs yoliyle intikaller için Ölümün
vukuu tarihi mebde olarak kabul edilmektedir. Halbuki Medeni Kanunun 532, 533 ve 572 nci
maddelerinde yazılı ahvalde tarhiyat için bu muamelelerin intacını beklemek zarureti hâsıl ol
maktadır.
Arz edilen sebepler dolayısiyle yeni lâyihada 20 nci madde ile, Usul Kanununun koyduğu
«vergi alacağını doğuran hâdise» prensibini haleldar etmeden, zaman aşımı mebdeinin kesin ola
rak tâyini lüzumlu görülmüştür. Bu da mükellefiyetin başlangıcının, bu kanun muvacehesinde,
ölüm veya ivazsız iktisap tarihi değil de beyanname ile bildirilen mallar için beyannamenin veril
diği, beyan edilmiyen mallar için bu malların idarece tesbit edildiği ve Medeni Kanunun 532, 533
ve 572 nci maddelerinde yazılı ahvalde de mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği, tarih ola
cağı tasrih edilmek suretiyle muhtemel ihtilâflar önlenmek ve suiniyet erbabı mükelleflerin ver
giyi zaman aşımına uğratmalarına mahal bırakmamak istenmiştir. Lâyihanın 21 ve 22 nci madde
leri gaibin zuhuruna, mirasçılıkları hükmen sabit olanlara taallûk eylemekte ve mevcut hüküm
lerden bir başkalık arz etmemektedir.
Mer'i kanunda bankalardaki hususi kasalar muhteviyatının tesbitine mütedair hüküm tııevcudolmakla beraber tatbikatta Hazine hukukunun siyaneti bakımından bankalar, bu kabîl ahval
de vergi dairelerini ölüm ve intikal hâdisesinden haberdar etmekle beraber kasa muhteviyatları
nın da tesbitine imkân vermekte iseler de cari tatbikata kanuni bir veçhe verilmesi zarureti muh
telif vesilelerle ortaya çıkmakta bulunmuştur.
Filhakika; murisin bankalarda bulunan kiralık kasaların daki serveti, hemen ölümü "mütaakıp
ya hayatta iken verdiği umumi vekâletnamelerden veyahut da murisle müştereken kiralanmış ol
masından bilistifade, suiniyet erbabı mükellefler tarafından alınıp gizlenmekte, ve bu kabîl haller
de ise tatbiki mümkün bir müeyyide olmadığı için bizzarure beyanla iktifa olunmaktadır. Bu yol ile
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muazzam servetlerin vergi dairelerinin ıttılaı haricinde bırakıldığı ve bırakılabileceği nazarı iti
bara alınarak 23 ncü madde ile bu mevzuda hüküm sevkı zaruri görülmüştür. Bu madde hük
müne göre bankalar, ölen bir şahsın nezdlerindeki kiralık kasasının muhteviyatını, vergi dairesin
ce tesbit edilmedikçe alâkalılar tarafından alınmasına müsaade edemiyeceklerdir.
Yeni lâyiha mevcut kanunu ek ve tadilleri ve bu kanunla alâkalı 4040 sayılı Kanunla yapılan
zamları kaldırmaktadır. Ayrıca 5625 sayılı Tapu, Harçları Kanununa ek kanunun 1 nci maddesinin
bu kanuna muhalefet arz eden hükümlerini ilga etmektedir.
•
Lâyihanın 25 nci maddesi ile istihdaf edilen maksat, 4 ncü maddenin C fıkrası ile tesis olunan
istisna hadlerini dondurulmuş bir vaziyetten kurtarmaktır. Kanunun meriyete girmesinden sonra
geçecek zaman zarfında iktisadi ve içtimai hayatımızda vukubulacak inkişaflarla muvazi olmak üze
re istisna hadlerinin de ayarlanması adalet kaidelerine uygun olacağı mülâhaza edilerek bu hususu
temin zımnında mezkûr madde tedvin edilmiştir.
Lâyihaya ilâve edilen muvakkat madde ile; 1 . III . 1957 tarihinde meriyete giren 6935 sayılı
Kanunla Veraset ve İntikal Vergisinde mükellefler aleyhine hadis olan gayriâdilâne durumun ve
mağduriyetin telâfisi cihetine gidilmiş bulunmaktadır.

(S. Sayısı: 315 )
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Ankara Mebusu İsmail Rüştü Aksal ve 6 arkadaşının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/43)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair olan ka
nun teklifimizi ilişik olarak sunuyoruz. Tetkik ve müzalkere olunması için gereken muamelenin
yapılmasını saygı ile arz ve rica ederiz.
16. X I I . 1957
Ankara
/. R. Aksal

Ankara
t. Seçkin
IMaraş
E. Soysal

Çankırı
F. Arkan
Adana
H. Eroğlu

Van
F. Melen
Sivas
Y. Kocabay

GEREKÇE
1926 yılından beri memleketimizde tatbik edilmekte olan Veraset ve İntikal Vergisi temin ey
lediği varidat bakımından önem taşımamakla beraber, modern vergi sistemlerinin esas rükünlerin
den biri 'olması hasebiyle üzerinde de her vesile ile durulan verg'ilerimizdendir.
Uzun yıllar tatbik edilmekte olmasına rağmen, hükümlerinin giriftliği ve içtimai ve iktisadi bün
yemize uymaması sebebiyle bu vergi, gerek: mükellefe ve gerekse tatbikatçı memura çok ağır bir mü
kellefiyet şeklinde görünmüş ve daima bir şikâyet mevzuu olmuştur.
Bu sebeple Veraset Vergimiz daima ıslaha muhtaç görülmüştür.
Bununla beraber, gayrimenkullerde vergi değerlerimin matraiba esas olmasından dolayı verginin
ağırlığı fazlaca hissolunmamış ve şikâyetler tatbikat sahasına inhisar etmişti.
Durum bu iken, geçen yılın Şubat ayı içinde Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinde, 6935
sayılı Kanunla, yapılan değişiklik Veraset Vergimizin ağırlığının, ve aksak cihetlerinin
ortaya
çıkmasına vesile olmuştur. Gerçekten evvelce Veraset ve Iritikal Vergisi matrahına vergi değerleri
esas olan gayrİmen'kuller zikri geçen tadilden sonra, emsal bedelleri vergiye esas ittihaz olunmuş
tur.
Emsal bedelleri umumiyetle takdir yoliyle (Rayice uygun olarak) tâyin olunduğuna ve bu su
retle bulunan (bedellerin vergi değerlerinin birkaç 'katma çıkması tabiî olduğuna göre Veraset Ver
gisinin mevzuubahîs tadilden sonra birkaç misline çıkması tabiî idi. Nitekim kanun yürürlüğe gi
rer girmez bu konu hemen şikâyet mevzuu olmaya başladı. Bu durum bilhassa, ortahalli kimseler
den vâki intikallerde vahametini göstermiştir. Halen famı ve karı veya koca gibi en yakın vârislere
intikal eden gayrimenkullerin tamamı vergi mevzuuna girmektedir. Bu gayrimenkullerin emsal,
yani rayiç, bedelleri üzerinden vergilendirilmesi, istisna hadlerinin mevcudolmaması ve Mevcut
nispetlerin ağır olmasından dolayı, son şekliyle Veraset Vergisi, çok yı'kıcı olmuş, küçük mülkiyette
intikallerini âdeta muhal bir hale sokmuştur. Ezcümle 'bugün çocuklarına 100 000 lira değerinde
bir ev bırakan bir kimse ayrıca bu ev üzerinden alınacak ve takriben 15 000 lira tutarında olan
vergiyi karşılıyacak nakit parayı da bırakmazsa bu evin vergi alacağı karşılığında haciz edilerek
satılması mukadder olacaktır.
Küçük mülkiyet intikallerinin bu suretle fiilen önlenmiş olmasının içtimai bünyemiz üzerinde
yapacağı tahripkâr tesirin önemi .meydandadır.
Bu durumda, (Esaslı ıslahat yapılıncaya kadar) Veraset Vergisinin son şekliyle içtimai bünye
mizde doğuracağı zararları bertaraf edecek tedbirlerin alınması âcil bir zaruret haline gelmiş
bulunuyor. Bu maksadı sağlamak üzere Vergi Usul Kanununda gereken tadilleri teklif etmekle be
raber Veraset Vergisi Kanununda yapdması icabeden değişiklikleri de ilişik olarak sunduğumuz
teklifte toplamış bulunuyoruz.
( S. Sayısı : 315 )
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Teklifin birinci maddesiyle veraset ytoliyle intikal eden bütün ev <eşyasiyle diğer menkul ve
gayrimenkul mallar ve hak ve alacakların 30 000 liralık kısmı, umumli olarak ayrıca füru ile karı,
koca ve ana Ve babadan her biri için 20 000 liralık muafiyet tesis olunmuştur.
Teklifin ikinci maddesiyle 1926 yılındaki para değerine göre tertibedilmiş nispet cetvelleri kal
dırılarak yerine bugünün şartlarına uygun yeni bir tarife konulmuştur.
Bu arada 4040 sayılı Kanunla Veraset Vergisine yapılmış olan zammın 'kaldırılmasının uygun
olacağı düşünülerek üçüncü madde 'de tertib olunmuştur. Ayrıca geçmiş zamana ait muameleler
için mükellef lehinde olacağı için teklifteki esasların tatbiki uygun görülmüş ve bu husus geçici
maddede hükme bağlanmıştır.

ANKARA MEBUSU ÎSMAİL RÜŞTÜ AKSAL
VE 6 ARKADAŞININ T E K L İ F İ
Veraset ve İntikal
Vergisi Kanununun
bâzı
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair
kanun teklifi
MADDE 1. — Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununun 1836 sayılı Kanunla değişen 2 nci
maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Fıkra 3. — Veraset yoliyle intikal eden men
kul ve gayrimenkul emval ile hukuk ve menafi
den, ev eşyasının tamamı ile diğerlerinin 30 bin
liralık kısmı.
Fıkra 4. — Füru ve karı, koca ve ana ve ba
baya intikal eden menkul ve gayrimenkullerle
hukuk ve menafiden her biri yirmi bin lirayı.
geçmiyen mirasçı hisseleri, bu haddi aşan hisse
lerin 20 bin lirası.
MADDE 2. *— Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun 18 nci maddesine bağlı nispet cetvel
leri kaldırılarak yerlerine bu kanuna bağlı 1 ve
2 numaralı cetveller konulmuştur.
MADDE 3. — 4040 sayılı Kanunun 30 ncu
maddesi kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte henüz salınmamış olan Vera
set ve İntikal vergileriyle salınıp da kesinleşme
miş vergiler hakkında bu kanun hükümleri tat
bik olunur.
MADDE 4. — Bu kanun yayınlandığı larih
te yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye, Adliye,
Dahiliye ve Hariciye vekilleri yürütür.
( S . Sayısı : 315 )]
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Ankara Mebusu İ. Büştii Aksal ve 6 arkadaşının teklifine bağlı cetveller
Veraset Vergisi Kanununun (18) nci maddesine ait
[1] NUMARALI CETVEL

Karabet derecesi
Ftirıı ile karı veya ko
ca. (Evlâtlarla nesebi.
sahih olmıyan çocukla
rın Kanunu Medeninin
257 ve 442 nci madde
lerine göre alacakları
miraslar da bu sıraya
dâhildir.)
Ana ve baba ve onla
rın füruu
Büyük analar ve bü
yük babalarla bunla
rın füruu
Hiç akraba olmıyan
mensup mirasçılar

S o n r a
g e l e n
50 000 50 000
50 000
lirası
lirası
lirası
için
için
için

5 000
liraya
kadar
yüzde

15 000
lirası
için

30 000
lirası
için

2

4

6

8

10

15

20

25

3

6

9

12

15

20

.25

30

4

8

12

16

20

24

28

32

6

12

18

24

30

36

42

48

100 000
lirası
için

300 000
liradan
yukarı

Veraset Vergisi Kanununun 18 nci maddesine ait
[2] NUMARALI CETVEL
S o n r a

Karabet derecesi
Füru ile karı ve koca
Ana ve baba ve bunların füruu
Büyük analar ve büyük babalar
la bunların diğer füruu
Bunların haricinde kalan kısım
ları
Hiç akraba olmıyanlar

5 000
4
6

10
10

15 000
lirası
için

30 000
lirası
için

g e l e n
50 000
lirası
için

100 000
lirası
için

200 000
den sonra
gelenler
.için

6
8

8
12

12
16

16
20

25
30

12

16

20

25

30

15
15

20
20

25
30

30
40

'35
50
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Maliye Encümeni mazbatası
î\ B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 1/162, 2/43
Karar No. 13

M . t . 1959

Yüksek Beisliğe
Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâyihası
ile Ankara Mebusu ismail Büstü Aksal ve altı
arkadaşının Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi esas itibariyle aynı mahiyette
görülerek her iki teklifin tevlıiden müzakeresine
karar verildi ve alâkalı Hükümet temsilcileri
nizde iştirakleriyle encümenimizde, Hükümet
lâyihası esas ittihaz edilerek tetkik ve müzakere
olundu :
Hükümet teklifinin mucip sebepler lâyiha
sında da tebarüz ettirildiği veçhile 3 . IV . 1926
tarihli ve 797 numaralı Kanunla ihdas edilmiş,
olan Veraset ve intikal Vergisine mütaallik hü
kümler malî, iktisadi ve içtimai sebeplerin sevk
ve tesiriyle muhtelif tarihlerde mütaaddit tadil
lere uğramış bulunduğundan zamanımızın ihti
yaç ve icaplarını da ihtiva etmek üzere yeniden
bir kanun tedvini hakkındaki lüzum ve zaruret
encümenimizce de müşahede ve kabul edilmiştir,
Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerin
deki müzakereler neticesinde maddelere geçilme
sine karar verilerek 1 nci 2 nci ve 3 ncü mad
deler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.
4 ncü maddenin (A) fıkrasındaki «Kitaplar»
kelimesi çıkarılarak yerine daha umumi ve şü
mullü bir mâna ifade edebilmesini teminen «Ko
leksiyonlar» tabiri ikâme edilmiştir. Kezâiik lâ
yihanın 10 ncu maddesinde yapılan tadil ile mü
tenazır olmak üzere mezkûr maddenin (c) fık
rasındaki «Emsal bedeli» yerine «Vergi değeri»
ifadesinin konulması uygun görülmüş ve mezkûr
fıkra bu esaslar dairesinde yeniden tanzim edil
miştir. Tesbit edilen bu hükümlerin şehir ve ka
sabalardaki gayrimenkuller hakkında da siyyanen tatbiki kabul edilmiş olduğundan fıkrada
parantez içinde yazılı hükümler kaldırılmıştır.
Yine mezkûr maddenin (d) fıkrasındaki menkul
sadakaların âzami 1 000 liraya kadar olan kıs
mının vergiden istisnası kalbu'l edilerek fıkra ona
göre tanzim edilmiştir. Bu maddenin (i) fıkra

sına, vazifelerinin ifası sırasında aldıkları yara
lar neticesinde vefat eden emniyet mensupları
nın da muafiyetten istifade ettirilmeleri uygun
görülmüş ve fıkraya bu ciheti temin edecek şe
kilde hüküm konulmuştur. Borçlar Kanununun
142 nci maddesine göre rüeu şartiyle yapılan
hibelerde mevhubunlehin vahilbden evvel vefatı
halinde malın hibe edene rüeuundan dolayı ver
gi alınması teklif adaleti ile kabili telif olama
yacağı düşünülmüş ve mezkûr maddeye bir (j)
fıkrası eklenerek gerekli "hükümler vaz'olunmuş
tur.
Lâyihanın 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul
edilmiştir.
Verilecek beyannamelerin muhtevası hakkın
daki hükümlerin kanun metninde sarahaten zik
redilmesi ve beyannamelerin şekillerinin Maliye
Vekâletince tâyini yerinde görülmüş ve bu hu
susları ihtiva edecek şekilde 7 nci madde tadilen tanzim edilmiştir.
Lâyihanın 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul
edilmiştir.
Muhtelif sebeplerle gayrimenkullerin kıy
metleriyle gelirleri arasındaki normal nispetle
rin değişmiş olması nazara alınarak bunların
halihazır değerleri yerine nispeten müstakar
olan vergi kıymetlerinin ikamesi yerinde görül
müş olduğundan 10 ncu madde yeniden ve bu
düşünceleri ühtiva edecek şekilde tanzim edilmiş
ve maddenin son fıkrasındaki hükümler teklif
esaslarına ve hakkaniyet prensiplerine aykırı
görülerek kaldırılmıştır.
Lâyihanın 11 ve 12 nci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir.
Lâyihanın 13 ncü maddesinin sonundaki «ge
liverilir» cümlesi yerine «iade olunur» ibare
sinin konulması yerinde görülerek mezkûr mad
de tadilen kabul olunmuştur.
Lâyihanın 14 ncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.
Lâyihanın 15 nci maddesindeki Vergi Usul
Kanununun kaçakçılığa mütaallik 325 nci mad-
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desi yerine Usul Cezasına mütaailik 330 ncu
maddesi konularak madde tadilen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 16 neı maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 17 nci maddesindeki % 15 tevkifat lazla görülmüş ve bu miktarm % 10 a in
dirilmesi uygun olacağı mütalâa edilerek mez
kûr madde bu hükmü ihtiva edecek şekilde tadi
len kabul edilmiştir.
Lâyihanın 18 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
Ticari bir sermayeye dâhil bulunan men
kul mallardan kısa bir zamanda paraya çev
rilmesi mükellefler için müşkülâtı mucibolanlara taallûk eden mütehakkak verginin iki aylık
bir müddet içinde ödenmesi bu kimseleri güç
duruma düşüreceği ve bâzı hallerde de bu ti
cari müesseseleri işlemez bir hale getireceği
nazara alınarak bunlara ait vergilerin bir sene
içinde ve iki müsavi taksitte alınması mâdelete uygun bulunmuş ve gayrimenkullere ait ver
gilerin Bina ve Arazi vergilerinin taksit zamanlariyle mukayyet olmaksızm Haziran ve Ka
sım aylarında alınması daha münasibolacağı te
emmül edilerek 19 ncu madde bu maksatları te
min edecek şekilde yeniden tanzim ve kabul
edilmiştir.
Lâyihanın 20 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 21 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 23 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın 24 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.
Vergi nispetleri gibi vergiden istisna had
lerinin de katî surette kanunlarla tâyin ve tesbit edilmesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu hüküm
leri ve vergi hukuku prensipleri icabından
bulunduğu göz önüne alınarak istisna hadle
rinde tadilât icrası salâhiyetinin Hükümete bı
rakılması yerinde görülmemiş ve bu sebeple
25 nci madde tayyedilmiştir.

Binaların gayrisâfi iratları ve arazinin kıy
metleri çok eski zamanlarda ve muhtelif tarih
lerde yapılan tahrirlere istinadetmekte ve o gü
nün düşük rayiçlerine göre tahrir ve tesbit
edilmiş bulunmaktadır. Bu vaziyet göz önüne
alınarak yeniden umumi tahrirler yapılıncaya
kadar geçecek zaman zarfında intikal edecek
gayrimenkullerin vergi matrahlarının tesbitinde mümkün olduğu kadar hakkaniyete yakın
bir nispet bulunması hususu üzerinde ehemmi
yetle durulmuş ve neticede bu ciheti telif ede
cek hususi ve muvakkat bir hüküm vaz'ı zaruri
görülmüş ve Millî Korunma Kanununun kira
lara mütaailik hükümleriyle tesbit ettiği ta
rihler de nazara alınmak suretiyle birinci mu
vakkat madde tanzim ve kabul edilmiştir.
Lâyihanın muvakkat birinci maddesinin
ikinci muvakkat madde olarak yazılması uygun
görülmüş ve birinci fıkranın sonuna saidece
«noksanı aranmaz» cümlesi ilâve olunmuştur.
Lâyihanın 26 nci maddesi 25 ve 27 nci mad
desi de 26 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Bu esaslar dâhilinde hazırlanarak tertibedilen kanun lâyihasının tamamı encümenimize^
kabul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Maliye Encümeni Reisi
Bursa
K. Yûmaz

Mazbata Muharriri
Bursa
M. Kayalar

Kâtip
Manisa
8. Akdağ
Bursa
H. Bayrı

Amasya
H. Koray
Çorum
C. Köstekçi

Kırklareli
A. Sakman

Kocaeli
ö. Cebeci
İmzada bulunamadı

Kocaeli
Konya
D. Erol
H. Â. Keymen
İmzada bulunamadı
Zonguldak
v
A. Akın
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T. B. M. M.
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tisas No. : 1/162,2/43
Karar No. : 119

H . VI . 1959

Yüksek Reisliğe
Veraset ve İntikal Vergisi hakkında Maliye
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı
îera Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 21 . 11 . 1958 tarihli ve 71-693/621 sa
yılı Tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ile
Ankara Mebusu İsmail Rüştü Aksal ve altı
arkadaşının Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası ve bunları tevhiden müzakere eden
Maliye Encümeni mazbatası encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümes
silleri huzuriyle tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucıbesinde nmfassalan arz ve izah edildiği üzere Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu ilk defa 1926 senesinde
yürürlüğe girmiş olup aradan geqen uzun se
neler içinde tatbikatta müşahede edilen aksak
lıkların giderilmesini ve günün ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde yeni hükümleri ihti
va etmek üzere tedvinini temin maksadiyle ih
zar ve sevk edilmiş bulunmaktadır.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maliye En
cümeni bâzı maddelerde tadilât yapmak sure
tiyle kabul etmiştir.
Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler
yerinde görülerek maddelerin görüşülmesine
geçilmiş ve birinci maddedeki «Kimse» tâbiri
«Şahıs» olarak değiştirilmek suretiyle madde
kabul edilmiştir.
Lâyihanın ikinci maddesinin (a) fıkrasında
ki «kimse» tâbiri «şahıs» olarak değiştirilmek,
(b) fıkrasında «mal» tâbiri hukuk terimine uy
gun olarak tarif, (c) fıkrasındaki hüküm birinci
maddede yer almış olduğundan haşiv kabul edi
lerek tayyedilmek, (d) fıkrası (c) fıkrası ve (e)
fıkrası da (d) fıkrası olarak değiştirilmek sure
tiyle madde kabul edilmiştir.
Üçüncü maddenin muafiyetine mütaallik
(A) fıkrası şümulüne giren emekli ve yardım
sandıklarının hizmet ve mahiyetleri bakimi ndan
tefrikine lüzum görülmediğinden (kanunla ku

rulu) ibaresi çıkarılmak ve (B) fıkrasında yazılı
teşekküllerin kanunen muayyen murakabe usul
leri dışında sırf Veraset ve İntikal Vergisi bakı
mından Maliye Vekâletince ayrı bir tetkika tâbi
tutulmaları lüzumsuz görüldüğünden buna ait
hüküm çıkarılmak suretiyle ve (e) fıkrası keli
me değişikliği ile madde kabul edilmiştir.
Veraset ve İntikal Vergisinden istisna halle
rini ve hadlerini derpiş eden 4 ncü madde (a)
fıkrasında zat eşyası ile ev eşyasının muafiyet
prensibini tahdideden parantez kaldırılmıştır.
(b) bendi istisna ve muafiyet hatlerini menkul
ve gayrimenkul e göre ayrı ayrı tesbit esasına
müstenit bulunduğundan tek bir muafiyet dâhi
linde bunların birleştirilmesi uygun görüldüğü
cihetle bu bent tayyedilin iştir, (b) bendi olarak
değiştirilen (c) bendi menkul ve gayrimenkul
malların yekûnuna şâmil olmak suretiyle beher
mirasçı için Hükümetçe derpiş edilen (25) bin
liralık muafiyetin (40) bin liraya iblâğı sure
tiyle ve Hükümetle mutabakat halinde değişti
rilmiştir. Mütaakıp bentleri harf sıraları lüzum
lu şekilde tashih olunmuştur. (Ç) bendinde bilû
mum menkul sadakalar ibaresinden (menkul)
kaydı kaldırılmıştır. (I)) bendinde ivazsız suret
te vâki intikallerin istisna haddi bin liradan beş
bin liraya yükseltilmiştir. (H) bendinde derpiş
edilen istisnaya, erlerle beraber subay, astsubay
ve emniyet mensupları da ithal edilmiştir. Lâyi
hanın ikinci maddesinin (b) bendinde yoralmış
olan kuru mülkiyete ait hüküm bu maddeyi alâkalandırılması bakımından (j) bendi halinde bu
raya ithal edilmiştir. Diğer bentlerde selde ait
tashihat yapılmıştır.
Lâyihanın 5 nci maddesindeki «kimse» tâbiri
«şahıs» olarak değiştirilmek suretiyle ve 6, 7, 8
ve 9 ncu maddeleri Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmiştir.
Veraset ve İntikal Vergisi matrahının ne su
retle tâyin ve tesbit olunacağına dair hükmü
ihtiva eden 10 ncu maddede Hükümetçe teklif
edilmiş olan emsale müstenit kıymet takdiri ye-
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rine Maliye Encümeninin tadil ettiği şekilde
Vergi Usulü Kanununa göre bulunacak vergi de
ğerleri ikame edilmiş madde yeni bir redaksiyo
na tâbi tutularak bu esas dairesinde kabul olun
muştur.
11 nci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edildikten sonra 12 nci maddede aşa
ğıda yazılı tadilât yapılmıştır :
(A) bendinde mirasa iştirak edenlerin ala
caklarının borca mahsubundan hariç tutulacağı
hükmü adalete ve aile içinde cereyan eden borç
ve alacak muamelelerinin normal şekline aykırı
görüldüğünden buna ait parantez tayyedilmiş
ve buna mukabil her türlü muvazaa imkânlarım
bertaraf etmek üzere (ihticaca salih) ibaresi (ve
saik) kelimesine takaddümen ilâve olunmuştur.
Aynı maddenin (c) bendi tatbikatta lüzum
lu bir vaziyete tekabül etmediğinden tay olun
muştur.
Murisin ihtilaflı alacak ve borçlarının tâyi
nine mütaallik 13 ncü maddedeki tecil müddeti
nin (3) seneden beş seneye çıkarılması ve yal
nız mahkemede değil icra dairelerinde de takibedilmekte olan ihtilaflı işlere ait hükmün mad
de metninde yeralması uygun görülmüş ve mad
de metni bu esası ihtiva etmek üzere tesbit ve
kabul edilmiştir.
Lâyihanın 14 ncü maddesi Hükümetin tekli
fi veçhile, ve Maliye Encümeninin tâdilen kabul
etmiş olduğu 15 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
Lâyihanın vergi nispetlerini gösteren 16 nci
maddesi üzerinde cereyan eden müzakerelerden
sonra tesbit edilmiş olan vergi nispetlerinin ve
bilhassa birinci grupa dâhil bulunan eşler ve
fürularla ana ve babanın tevarüs edecekleri
mallar üzerinden ödiyecekleri vergilerin çok
yüksek miktarlara baliğ olacağı neticesine va
rılmış ve bu mülâhaza ile nispetlerin mükellef
ler lehine tadili encümenimizce uygun görüle
rek Hükümetin de mutabakatı ile bu nispetler
tahfif ve hakkaniyete daha uygun bir seviyede
tesbit edilmiştir. Teminata mütaallik bulunan
lâyihanın 17 nci maddesinde yer alan miktar
ların akrabalık dereceleri nazara alınarak üç
grup için ayrı ayrı mütalâasının yerinde ola
cağı neticesine varılmış ve bu nispetler yüzde
on, yüzde on beş ve yüzde yirmi olarak tesbit
edilmek suretiyle 17 nci madde encümenimizce
yeniden tanzim ve kabul edilmiştir.

Lâyihamın 18 nci maddesi Hükümetin .teklifi
veçhile aynen, verginin ödeme zamanlarını tâ
yin eden 19 ncu madde ödeme müddetinin dört
seneden beş, seneye iblâğını temin edecek,.şe
kilde encümenimizce yeniden tesbit edilmek.
suretiyle, 20 nci madde Hükümetin teklifi, veç
hile aynen, 21 nci madde kelime değişikliği ya
pılmak suretiyle, 22 nci madde kelime değişik
liği ile 23 ncü madde Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmişti?:.
Bu kanun lâyihası ile kaldırılması icahedeıı
kanun ve hükümleri gösteren 24 neü madde,
matlabına ve metnine «kanunlar» kelimesi ilâve
edilmek ve Maliye Encümenince de tayyedilmiş
bulunan 25 nci madde encümenimizce de uygun
görülmediğinden tayyedilmiştir.
Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar mute
ber olmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisine
matrah teşkil edecek vergi değerlerine emsal
tatbikine mütedair birinci muvakkat madde
üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra
mezkûr maddede tesbit edilmiş olan emsaller
den, arazi kıymetlerine aidolan (a) fıkrası on
misli olarak tesbit edilmek suretiyle mütaakıp
fıkralar Maliye Encümeninin kabul ettiği şekil
de madde yeniden tanzim edilmek suretiyle bi
rinci muvakkat madde tadilen ve Maliye Encü
meninin ikinci muvakkat maddesi ise aynen
kabul edilmiştir.
Lâyihanın 26 nci maddesi 25 ve 27 nci mad
desi 26 nci maddeler olarak Hükümetin teklifi
veçhile aynen kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden tanzim ve ihzar olunan
kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.

Bütçe Encümeni Reisi
Balıkesir
H. îmre

Reisvekili
Muğla
N. özsan

Mazbata Muharriri
îzmir
B. Bilgin

Kâtip
Diyarbakır
Söz hakkım mahfuz
M. H. Ünal
Afyon K.
M. Â. Ülgen
Antalya
K. Akmantar

Afyon K.
N. Topcuoğlu
Ankara
î. Seçkin
İmzada bulunamadı
Artvin
H. Çeltikçioğlu
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Balıkesir
M. H. Timurtaş
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Bolu
8. Bilir
Denizli
A. R. Karaca
istanbul
N. Kırşan
İzmir
D. Akbel
Manisa
Muhalifim
8. Mihçtoğhı

Çorum
B. Bulgurlu

Çorum
Muhalifini
T. Gürsel
Diyarbakır
İsparta
T. Tıâh
H. Turgut
İstanbul
Bâzı hükümlerine muhalifim
N. N. Yücel
Kastamonu
Konya
M. îslâmoğlu
M. Bağnaçık
Nevşehir
Bize
N. önder
H. Agun

Bize
Söz hakkım mahfuz
/. Akçal

Rize
M. önal

Siird
B. Erden

Siird
Söz hakkım mahfuzdur
M, D. Siialp
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.0. özm

Van
P. Melen
İmzada bulunamadı

Yozgad
T. Alpay

Zonguldak
H, Timur

Sinöb
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Veraset ve İntikal Vergisi kanunu lâyihası

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Bölüm : 1,

Bölüm : 1.

Mevzu, tâbirler, muafiyet ve istisnalar

Mevzu, tâbirler, muafiyet ve istisyıalar

Verginin mevzuu

Verginin mevzuu

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti tâbiiye
tinde bulunan kimselere ait mallar ile Türki
ye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya
her hangi bir suretle olursa olsun ivassız bir
tarzda bir kimseden diğer kimseye intikali
Veresat ve İntikal Vergisine tâbidir.
Bu vergi, Türk tâbiiyetinde bulunan kimse
lerin ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şâmiidir.
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir kim
senin Türkiye hudutları dışında bulunan malı
nı veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız
bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikamet
gâhı olmıyan ecnebi kimse bu vergi ile mü
kellef tutulmaz.

MADDE 1. — (Lâyihanın birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)

Kanunda kullamlan tâbirler

Kanunda kullanılan tâbirler

MADDE 2. —- Bu kanunda kullanılan tâbir
lerin delâlet ettiği mânalar aşağıda gösterilmiş
ti?.
a) «Kimse» tâbiri; hilâfına sarahat olma
dıkça hakiki ve hükmü şahısları;
b) «Mal» tâbiri; gayrimenkul mülkiyetine
mevzu teşkil eden şeyleri, bir yerden diğer bir
yere nakledilebilen eşya ve gayrimenkul mül
kiyetine dâhil olmıyan ve temellüke salih bu
lunan sair bilcümle hakları ve tabii kuvvetleri
(kuru mülkiyet bu halde kaldıkça mal sayıl
maz) ;
c) «Türkiye'de bulunan mallar» tâbiri, bil
fiil Türkiye'de bulunan mallar ile Türkiye'de
ikamet eden kimselerin hukukan Türkiye'ye
getirebilecekleri malları;
d) «Veraset», tâbiri; miras, vasiyet, miras
mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
e) «İvazsıs intikal» tâbiri hibe yoliyle ve
ya her hangi bir tarzda olan ivazsıs iktisapları
(Maddi ve mânevi bir zarar mukabili verilen
tazminatlar ivazsız sayılmaz),
İfade eder.

MADDE 2. — (Lâyihanın ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)
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Veraset ve İntikal Vergisi kanunu

lâyihası

Bölüm : I.
Mevzu, tâbirler, muafiyet ve istisnalar
Verginin

mevzuu

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti tâbiiye
tinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'
de bulunan malların veraset tarikiyle veya her
hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda
Mr şahıstan diğer şahsa intikali Veraset Ve İn
tikal Vergiisine tâbidir.
Bu vergi, Türk tâbiiyetinde bulunan kimse
lerin ecnebi memleketlerde aynı yollardan ikti'sabedecekleri inallara da şâmildir.
Türkiye Cumhuriyeti /tâıbiiyetindeki Mr kim
senin Türkiye hudutları dışında bulunan malını
veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız Mr
tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgâhı olmıyan ecnebi şah ıs bu vergi ile mükellef tutul
maz.
Kanunda kullanılan

tâbirler

MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâ
birlerin delâlet ettiği mânalar aşağıda göste
rilmiştir.
a) «Şahıs» tâbiri; hilâfına sarahat olma
dıkça hakiki ve hükmi şahısları,
b) _ «Mal» tâbiri; mülkiyete mevzu olabilen
menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke gire
bilen sait bütün haklıarı ve alacakları ifade
eder.
c) «Veraset» tâbiri; miras, vasiyet ve miras
mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
d) «İvazsız intikaıl» tâbiri; hibe voliyle ve
ya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları;
(Maddi ve mânevi bir zarar mukabili verilen
tazminatlar ivazsız sayılmaz.)
İfade eder.
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Muafiyetler

Muafiyetler

MADDE 3. — Aşağıda yazılı kimseler vera
set ve intikal vergisinden muaftır:
a) Âmme idereleri, kanunla kurulu emek
li ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurum
ları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siya
si partiler ve bunlara ait olan veya bunların
aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar
vergisine tâbi olmıyanlar;
b) Yukariki fıkrada sayılanlar dışında ka
lan hükmi şahıslara aidolup umumun istifadesi
için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat,
eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksat
larla kurulan teşekküllerle emeklilik ve yardım
laşma müesseseleri (Bu fıkra şümulüne girdik
leri daha evvel Maliye Vekâletince kabul edil
miş bulunmak şartiyle);
c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahrî
konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluk
lara mensubolan ve o devletin tâbiiyetinde
bulunan memurları ve Türkiye'de resmî bir
vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların
aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk
tâbiiyetinde bulunan kimselerden veraset tari
kiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yu
karıda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de
ikamet eden kimselerin Türkiye 'de bulunan
mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle
intisabedenler hariç);

MADDE 3. — (Lâyihanın üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.)

İstisnalar

İstisnalar

MADDE 4. — Aşağıda gösterilen intikaller
veraset ve intikal vergisinden müstesnadır :
A) Veraset tarikiyle intikal eden ev eşya
sı ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası ola
rak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gi
bi eşya (Bunların dışında kalan tarihî kıymeti
haiz tablolar, heykeller ve kitaplar gibi nadi
de eşya hariç);
B) Furua, eşe, aha ve babaya intikal
eden menkul mallardan 1 000 liraya kadar olan
gayrisâfi mirasçı hisseleri ile bu haddi aşan
hisselerin 1 000 lirası (gayrisâfi tutarının he
sabında (A) fıkrasında yazılı eşya nazarı itibara
alınmaz),

MADDE 4. — Aşağıda gösterilen intikaller
Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır:
A) Veraset tarikiyle intikal eden ev eşyası
ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya
(Bunların dışında kalan tarihî kıymeti haiz tablo
lar, heykeller ve koleksiyonlar gibi nadide eşya
hariç);
B) Fürua, eşe, ana ve babaya intikal eden
menkul mallardan 1 000 liraya kadar olan gay
risâfi mirasçı hisseleri ile bu haddi aşan hissele
rin 1 000 lirası (gayrisâfi tutarının hesabında
(A) fıkrasında yazılı eşya nazarı itibara alın»
maz);
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Muafiyetler
MADDE 3. — Aşağıda yazılı şahıslar vera
set ve intikal Vergisinden muaftır :
a) Âmme idareleri, emekli ve yardım san
dıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi men
faate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bun
lara aidolan veya bunların aralarında kurduk
ları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tâbi olmıyanlar;
b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında ka
lan hükmi şahıslara aidolup umumun istifadesi
için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eği
tim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla ku
rulan teşekküller;
c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahrî kon
soloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara
mensubolan ve o devletin tabiiyetinde bulunan
memurları ve Türkiye'de resmî bir vazifeye
memur edilenler ile bu sayılanların aileleri ef
radı (Mütekabiliyet şartiyle), (Türk tabiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya
sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayı
lanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet
eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını
veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç);

İstisnalar
MADDE 4. — Aşağıda gösterilen intikaller
Veraset ve intikal Vergisinden müstesnadır :
a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası
ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Değerleri 10 ncu maddeye göre tâyin
olunan menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ
ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin
40 0(^0 lirası; murisin reşit olmıyan çocuklarının
her biri için bunların reşit çağa gelinceye kadar
geçmesi icabeden her yıl başına 1000 lira ve yaşı
her ne olursa olsun bedenen ve fikren hiçbir su
retle çalışarak hayatını kazanamıyacak durum
da oldukları tam teşekküllü sıhhi heyet raporu ile
tebeyyün eden malûl ve mefluç füruun her biri
( S . Şayi!ısı : 315 )
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0 ) Değerleri Vergi Usul Kanunu mucibin
ce emsal bedeline göre tâyin olunan gayrimen
kul mallardan furu ve eşden herbirine isabet
eden miras hisselerinin 25 000 lirası (değerleri
vergi kıymetlerine göre tâyin olunan gayrimenkullerin aynı kimselere intikâli halinde bu is
tisna haddi 3 000 lira olarak nazarı itibara alı
nır).
Murisin reşit olmıyan çocuklarının her biri
için bunların reşit çağa gelinceye kadar geç
mesi icabeden her yıl başına 1 000 lira, ve yaşı
her ne olursa olsun bedenen ve fikren hiçbir su
retle çalışarak hayatını kazanamıyacak durum
da oldukları tam teşekküllü heyeti sıhhiye ra
poru ile tebeyyün eden malûl ve mefluç füruun
her biri için 25 000 lira yukariki miktarlara
ilâve olunur.
Ç) örf ve âdete göre verilmesi mûtad bu
lunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve dra
homalar (gayrimenkuller hariç);
D) Bilûmum menkul sadakalar;
E) İnvazsız surette vâki intikallerin 1 000
lirası;
F) Para ve eşya üzerine tertip ve keşide
olunan alelûmum piyangolarda kazanılan ikra
miyelerin 1 000 lirası;
G) Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkra
ları şümulüne giren kimselerin statüleri gere
ğince maksatları içinde usulüne uygun olarak
yaptıkları yardımlar;
H) Âmme idare ve müesseseleri ve 3659
sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve âmme menfa
atlerine hadim cemiyetlerden veya kanunla ku
rulu emekli sandıklarından (veya bu mahiyet
teki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan
aylıklarla bu aylıklar dışında verilen dul, ye
tim ve evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddet
lerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimle
rine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb
mâlûlleriyle şehit yetimlerine Tekel beyiyele
rinden ödenen paralar;
1) Harbde veya eşkıya müsademelerinde..
manevra ve tâlimler esnasında veyahut bunlar
da aldığı yaralar neticesinde ölen erlerin (Jan
darma erleri dâhil) vazife esnasında ölen po
lislerin furu ve karılarına ve ana ve babalarına
intikal eden bütün mallar;

Mal E.
C) Değerleri Vergi Usul Kanunu mucibince
vergi değerine göre tâyin olunan gayrimenkul
mallardan füru ve eşten her birine isabet eden
miras hisselerinin 25 000 lirası;
Murisin reşit olmıyan çocuklarının her biri
için bunların reşit çağa gelinceye kadar geçmesi
icabeden her yıl başına 1 000 lira ve yaşı her ne
olursa olsun bedenen ve fikren hiçbir suretle ça
lışarak hayatını kazanamıyacak durumda olduk
ları tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu ile te
beyyün eden malûl ve mefluç füruun her biri
için 25 000 lira yukariki miktarlara ilâve olu
nur.
Ç) örf ve âdete göre verilmesi mûtat bulu
nan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(gayrimenkuller hariç);
D) Bilûmum menkul sadakaların 1 000 li
rası;
E) İvazsız surette vâki intikallerin 1 000
lirası;
F) Para ve eşya üzerine tertip ve keşide olu
nan alelûmum piyangolarda kazanılan ikramiye
lerin 1000 lirası;
G) Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkraları
şümulüne giren kimselerin statüleri gereğince
maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptık
ları yardımlar;
H) Âmme idare ve müesseseleri ve 3659 sa
yılı Kanuna tâbi müesseseler ve âmme menfaatle
rine hadim cemiyetlerden veya kanunla kurulu
emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki ku
rumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla
bu aylıklar dışında verilen dul, yetim ve evlenme
ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine top
tan yapılan ödemeler ve harb mâlûlleriyle şehit
yetimlerine Tekel beyiyelerinden ödenen para
lar;
t) Harbde veya eşkiya müsademelerinde,
manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda
aldığı yaralar neticesinde ölen erlerin (jardarma erleri dâhil) kezalik vazifelerinin ifası sırasın
da .aldığı, yaralar neticesinde ölen emniyet men
suplarının füru ve karılarına ve ana ve babaları
na intikal eden bütün mallar;
J ) Borçlar Kanununun 42 nci maddesine.
göre rücu şartiyle.yapılan hibelerde mevhubunlehin vahipten evvel vefatı halinde hibe edilen ma
lın vehibe rücuu;.
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için 25 000 lira yukanki miktara ilâve olunur;
c) ö r f ve âdete göre verilmesi mûtat bulu
nan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahoma
lar (Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilûmum sadakalar;
d) îvazsız surette vâki intikallerin 5 000
lirası;
e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olu
nan alelûmum piyango ve kuralarda kazanılan
ikramiyelerin 5 000 lirası;
f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları
şümulüne giren şahısların statüleri ge-reğince
maksatları içinde usulüne uygun, olarak yaptık
ları yardımlar;
g) Âmme idare ve müesseseleri ve 3659 sa
yılı Kanuna tâbi müesseseler ve âmme menfaat
lerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandık
larından (Veya bu mahiyetteki kuramlardan)
dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar
dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul, ye
tim ve evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddet
lerini doldurmamış bulunanların dul ve yetim
lerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve
harb mâlûlleriyle şehit yetimlerine tekel bey'iye- I
1 erinden ödenen paralar;
h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde,
manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda
aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve
erlerin (Jandarma dâhil) kezalik vazife esnasın
da ölen emniyet mensuplarının füru ve karıları
na ve ana ve babalarına intikal eden bütün mal
lar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan mik
tarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine
göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın
bagışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlıyana
rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Kuru mülkiyet halinde intikal eden mal
lar; • (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe)
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Bölüm : %.

Bölüm : 2.

Mükellef, teklif mahalli ve beyanname
Verginin mükellefi

Mükellef, teklif mahalli ve beyanname; verginin
mükellefi

MADDE 5. — Veresat ve İntikal Vergisinin
mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir
tarzda mal iktisabeden kimsedir.

MADDE 5. — (Lâyihanın beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)

TekUf mahalli

Teklif mahalli

MADDE 6. — Veraset ve İntikal Vergisi :
A) Veraset tarikiyle vâki intikallerde ölen
kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikal
lerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının,
hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde mer
kezlerinin bulunduğu;
B)1 Muris veya tasarrufu yapan kimsenin
bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Tür
kiye'deki son ikâmetgâhının bulunduğu;
C) Muris veya tasarrufu yapan kimse Tür
kiye Me hiç ikâmet etmemiş veya son ikâmetgâ
hı tesbit olunamamış ise Maliye Vekâletinin
tâyin edeceği,
yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

MADDE 6. — (Lâyihanın altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)

Beyanname
MADDE 7. — Veraset tarikiyle veya sair
suretle ivazsız bir tarzda mal iktisabedenlerden
3 ncü maddenin dışında kalanlar iktisabettikleri
malları bir beyanname ile .bildirmekle mükel
leftirler.
Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği ma
lûmatı ve şeklini ve bu beyannameye eklene
cek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini
tâyine Maliye Vekili salahiyetlidir.

MADDE 7. — Veraset tarikiyle veya sair su
retle ivazsız bir tarzda mal iktisabedenlerden 3
ncü madde ile 4 ncü maddenin Ç, G, H, 1, ve
J fıkraları dışında kalanlar iktisabettikleri mal
ları, şekli Maliye Vekâletince tâyin olunacak bir
beyanname ile bildirmekle mükelleftirler. Bu be
yannamede :
1. IntiM'in mahiyeti;
2. ölen veya tasarrufu yapan kimsenin soy
adı, ıa)dı, iş veya mıeıslekü ve ikametgâh adresi1;
3. ölüm veya intikalin yeri ve tarihi;
4. Mükellefin soyadı, adı, yaışı, ölen veya
tasarrufu yapan şahsa olan karabet derecesi, iş
veya meslekî ve açık 'adresi;
5. İntikal eden malların nev'i, cinsi, mikta
rı, miirasın açıldığı veya ıhukukan tlesahübedîldiği tarihteki takribd kıymetleri ve bulunduk
ları yer (öayrimenkullerde ölenin veya tasar
rufu yapanın hissesî miktarı da gösterilir);
6. ölenin varsa alacak ve borcunun mik
tar, nev'i, mahiiyet'i (Vergi borçları dâhil) ve
bu alacak ve (borçların öten Tdm'slenlin hayatında
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Mükellef, teklif mahalli ve bey emmine
Verginin mükellefi
MADDE 5. — Veraset ve intikal Vergisinin
mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarz
da mal iktisabeden şahıstır.
Teklif mahalU
MADDE 6. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

6 neı

maddesi

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

Beyanname
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mahkemeye intikal •etmiş ve henüz bir" karara
(bağlanmış olup olmadığı;
7. Cenazenin teç'Mz ve tedfini için yapılan
masraflar;
8. Diğer suretle vâki intikallerde; gayri
menkulun aynına taallûîk eden iborçüarik vergfr
borçları.
Gösterilir. Varsa yerâs'et ilâmı ve vasiyetna
me, miras mukavelesi, borç ve alacaklara ait
•vesaikin asıl veya tasdikli suretleriyie intikal
eden mallar arasında ticari veya sınai bir teşeb
büs varsa bu teşebbüsün mirasın açıldığı veya
hukukan tesahübedildiğü tarihteki durumuna ait
bilanço, işletme hesabı 'hulâsası ve sair lüzumlu
belgeler beyannameye bağlanır.
Beyannamenin

verileceği yer

Beyannamenin verileceği yer

MADDE 8. — Beyannameler, G neı madde
nin A ve B fıkralarına giren hallerde vergi dai
relerine C fıkrasına giren hallerde Maliye Vekâ
letine verilir.
Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler'
beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına ve
rirler.
Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı ve
ya müştereken verilmesi caizdir.
Beyanname

verilme

MADDE 8. — (Lâyihanın sekizinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.)

Beyanname verilme müddeti

müddeti

MADDE 9. — Beyannameler aşağıda yazılı
müddetlerde verilir :
l. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde :
a) ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükel
leflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm ta
rihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin ya
bancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm
tarihini takibeden altı ay içinde;
b) ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş
ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halin
de ölüm tarihim takibeden altı ay içinde, mü
kellefler müteveffanın bulunduğu memlekette
oldukları takdirde Ölüm talihini takibeden dört
ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu
yerin dışında başka bir yabancı memlekette ol
dukları takdirde de ölüm tarihini takibeden se
kiz ay içinde;
e) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm

MADDE 9. — (Lâyihanın dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.)
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Beyannamenin verileceği yer
MADDE 8. — Hükümetin
aynen kabul edilmigtir.

8 nöi maddesi

Beyanname verilme müddeti
MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.
*
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siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay
içinde;
2. Diğer suretle vâki intikallerde malların
hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay
içinde.
Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18 nci
maddeleri hükümleri mahfuzdur.
Bölüm : 3

Bölüm : 8.

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nispet
Verginin matrahı

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nispet,
verginin matrahı

MADDE 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin
matrahı intikal eden malların Vergi Usul Kanu
nu mucibince bulunacak değerlerinden, 12 nci
maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği takdirde, bu tenziller yapıldıktan
sonra kalan miktardır, ölüme takaddüm eden
üç ay içinde murisin gerek ticari teşebbüsünden
ve gerek banka ve sigorta şirketleri gibi malî
müesseselerde veya eşhas nezdindeki hesap veya
alacaklarından çekilen veya çıkarılan ve sarf ve
tahsis ciheti mukni delillerle ispat edilemiyen
paralar veya aynen aldıkları sair değerler mat
raha ithal edilir.

MADDE 10. —- Veraset ve İntikal Vergisinin
matrahı, menkul mallarda Vergi Usul Kanunu
mucibince bulunacak değerlerinden ve gayri
menkul mallarda Vergi Usul Kanununa göre bu
lunacak vergi değerinden 12 nci maddede yazılı
borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği takdir
de bu tenziller yapıldıktan sonra, kalan mik
tardır.

Değerleme günü

Değerleme günü

MADDE 11. — Bu vergiye mevzu olacak
malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle
vâki intikallerde malların hukukan iktisabedil
diği, gündür.

MADDE 11. — (Lâyihanın on birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir)

Tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar

Tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar

MADDE 12. — îktisabedilen malların değer
lerinden veya değerleri yekûnundan aşağıda
yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gös
terilmek şartiyle tenzil olunur.
a) Veraset yolu ile vukubulan intikallerde
murisin vesaika müstenit borçları ile vergi borç
ları (mirasa iştirak edenlerin alacakları hariç);
b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden
malın aynına taallûk eden borçlarla vergi borç
ları (şu kadar ki hibe eden hibe ettiği mala
taallûk eden borçları kendi üzerine almış ve
ya öyle taahhüdetmiş ise bu borçlar nazara
alınmaz);

MADDE 12. — (Lâyihanın on ikinci mad
desi aynen kabul elilmiştir.)

(S. Sa;
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Bölüm 3
Matrahın tâyini verginin tarhı ve nispet
Verginin matrahı
MADDE 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin
matrahı, menkul mallarda Vergi Usul Kanunu
na göre bulunacak değerler ve gayrimenkul
mallardır. Vergi Usul Kanununa göre buluna
cak vergi değerleridir. (12 nci madde de yazılı
borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği takdir
de matrah yukarda yazılı değerlerden bu ten
ziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.)

Değerleme günü
MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
aynen kabul edümiştir.

Tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar
MADDE 12. — îktisabedilen mailarm de
ğerlerinden veya değerleri yekûnundan aşağıda
yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede göste
rilmek şartiyle tenzil olunur.
a) Veraset yoliyle vukubulan intikallerde
murisin ihticace salih vesaike müstenit borçları
ile vergi borçları:
b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden
malın aynına taallûk eden borçlarla vergi borç
lan (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala ta
allûk eden borçları kendi üzerine almış veya öy
le taahhüdetmiş ise bu borçlar nazara alınmaz);
c) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olan
(S. Sayısı: 315)
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Hü.
c) Yabancılara aidolup Türkiye'de bulu
nan malların gerek veraset ve gerek sair su
retle ivazsız iktisabı halinde yabancı memle
ketlerde bu mallar dolayısiyle alman veraset
ve intikal vergileri (tevsik edilmek şartiyle) :
d) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olan
kimselere ait mallardan yabancı memleketlerde
bulunanlara taallûk eden borçlar ve yabancı
memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan ve
raset ve intikal vergileri (tevsik edilmek şar
tiyle);
(d fıkrasında yazılı borçlar ile veraset ve
intikal vergileri, beyannamede gösterilen bu
kabîl malların değerini geçemez.)
e) Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapı
lan masraflar.
İhtilaflı

Borçlar

İhtilâflı

MADDE 13. — Müteveffanın sağlığında mah
kemeye intikal etmiş olan alacak, ve borçlarının
beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu
alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek
tahsilleri mahkemenin vereceği katî hüküm neti
cesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu te
cil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman üç
seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı
ayda bir dâva vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi
dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim
yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal
tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taallûk eyle
diği dâvalar tecil müddetinden sonra neticelene
cek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler ya
pılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sa
hiplerine geri verilir.

Verginin

MADDE 13. — Mütevaffanm
sağlığında
mahkemeye intikal etmiş olan alacak ve borçla
rının beyannamede sarahaten gösterilmesi şart
tır. Bu alacak ve borçların vergileri tahak
kuk ettirilerek tahsilleri mahkemenin vere
ceği katî hüküm neticesine intizaren tecil olu
nur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olur
sa olsun, hiçbir zaman üç seneden fazla devam
edemez. Mükellefler her altı ayda. bir dâva
vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bil
dirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı
takdirle tecil olunan vergiler derhal tahsil edi
lir. Tecil olunan vergilerin taallûk eylediği dâ
valar tecil müddetinden sonra neticelenecek
olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler
yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin
ve sahiplerine iade olunur.

tarhı

Vergilerin

MADDE 14. — Vergi, mükellef tarafından
verilen beyanname üzerine tarh olunur.

Beyanname verilmemesi veya noksan
bulunulması

4
borçlar

beyanda

MADDE 15. — Hiç beyanname verilmemesi
veya verilen beyannamede intikal eden malların

tarhı

MADDE 14. — (Lâyihanın on
maddesi aynen kabul edilmiştir.)

Beyanname

verilmemesi veya noksan
bulunulması

dördüncü

beyanda

MADDE 15. — Hiç beyanname verilme
mesi veya verilen beyannamede intikal eden

( S. Sayısj : 315 )
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kimselere ait mallardan yabancı memleketlerde
bulunanlara taallûk eden borçlar ve yabancı
memleketlerde bu mallar dolayısiyle alman Vera
set ve İntikal vergileri (Tevsik edilmek şartiyle);
(c) Fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve
İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu ka
bîl malların değerini geçemez.)
d) Cenazenin teçhiz ve tekfini için yapılan
masraflar.

îhiüâfh borçlar
MADDE 13. — Müteveffanın sağlığında iera
dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibe
edilmekte olan alacak ve borçlarının beyanname
de sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve
borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri
icra dairesi ve mahkemenin vereceği katî hüküm
neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu
tecil her ne suretle olursa olsun, (hiçbir zaman
beş seneden fazla devam edemez. Mükellefler
her altı ayda bir icra ve dâva vaziyetlerini bir
dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdur
lar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olu
nan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan
vergilerin taallûk eylediği dâvalar tecil müdde
tinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin
müracaati üzerine ve tebeyyün edecek hale göre
gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış ver
giler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir.
Verginin tarhı
MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Beyanname

verilmemesi veya noksan beyanda
bulunulması

MADDE 15. — Maliye Encümeninin 15 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı: »15)
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tamamen veya kısmen gösterilmemesi dolayısiyle
re'sen veya ikmalen namlarına vergi tarh olunan
mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 325
nci maddesinin ilk fıkrası hükmü tatbik olunur.

malların tamamen veya kısmen gösterilmemesi
dolayısiyle re'sen veya ikmalen namlarına ver
gi tarh olunan mükellefler hakkında Vergi Usul
Kanununun 330 neu maddesi hükmü tatbik olu
nur.

Nispetler

Nispetler

MADDE 16. — Veraset ve İntikal Vergisi
aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

MADDE 16. — (Lâyihanın on altıncı mad
desi aynen kabul edilmiştir.)

Fünılar, eşler, ana ve baba
(Evlâtlıklarla nesebi sahih
olmıyan çocukların Kanunu Kardeşler, büMedeninin 257 ve 442 nci yük ana, bü- 1 ve 2 ncinin
maddelerine göre alacakları yük baba ve dışında kamiraslar bu sıraya dâhil)
füruları
lanlar
% nispet
% nispet
% nispet
1 liradan
5 001

>

25 001

»

50 001
100 001
200 001
300 001

3>

»
>
>

5 000 liraya s
1ac
>
25 000 »
50
100
200
300

000
000
000
000

500 000

500 001 ve daha yukarı

»

>

»
»
»
»

»
»
>
>

2
4
6
8
*12
16
20

3
6
9
12
16
20
24

24

2S
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Nispetler
MADDE 16. — Veraset ve İntikal Vergisi
agağıda yazılı nispetler üzerinden alınır:

Füruğlar, eşler ana ve baba
(evlâtlıklarla neshebi sahih
olmıyan çocukların Kanunu
Medeninin 257 ve 443 ncü
maddelerine göre alacakları
miraslar bu grupa dâhildir.)
Vergi nispeti yüzde

Matrah
1 liradan
20 001 »
30 001 »
50 001 »
100 001 »
150 001
200 001

20 000 liraya kadar
30 000 »
^
50 000 »
100 000 »

»
»

150 000 »

»

»

200 000 »

»

300 000 >
400 000 »
500 000 »

»
»
»

300 001 >
400 001 »
750 000 y>
500 001 »
1000 000 »
750 001 »
daha
yukarı
1000 001 lira ve

»
»
»

2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20

( S. Sayısı : 31.5 )

Kardeşler, bü.
yük ana, bü- 1 ve 2 ncinin
yük baba ve
dışında kafüruları
lanlar
Vergi nispeti Vergi nispeti
yüzde
yüzde

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
26
30

8
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44

— 40
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Bölüm : 4

Bölüm : 4,

ihtiyat tedbii'leri ve tahsil hükümleri,
Vergiye mukabil alınacak teminat
MADDE 17. — Âmme idare ve müesseseleri,
bankalar, bankerler, kasa kiralıyanlar, sigorta
şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkeme
ler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu ver
ginin mevzuuna giren her hangi bir muamele
dolayısiyle para veya senet verebilmek için ev
vel emirde verginin ödenmiş olduğuna'dair ver
gi dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.
Tasdikname ibraz etmiyen hak sahiplerine,
istihkaklarının yüzde on beşi vergi karşılığı
olarak tevkif edildikten sonra bakiyesi veri
lebilir. Tevkif atı yapanlar tevkif ettikleri para
yı en geç bir hafta zarfında bulundukları yerin
malsandığma yatırmaya ve keyfiyeti mensuboldukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mec
burdurlar. Tevkifat yapmadan para veya senet
verenlerle tevkif ettikleri parayı muayyen müd
det içinde malsandığma yatırmıyanlardan, tev
kif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları para
lar, âmme alacaklarının Tahsil usulü hakkında
ki Kanun hükümlerine göre ve % 10 fazlasiyle
tahsil olunur.

İhtiyat

tedbirleri ve tahsil
mukabü alınacak

ihtiyat

vergiye

tedbirleri

MADDE 18. —• (Lâyihanın on
maddesi aynen kabul edilmiştir.)

ödeme

zamanı

MADDE 19. — Veraset ve İntikal Vergisi ta
hakkukundan itibaren :
A) Menkul mallara ait vergiler bir ay için
de;
B) Gayrimenkul mallara ait vergiler dört
senede ve her sene Bina ve Arazi vergilerinin

hükümleri
teminat

MADDE 17. — Âmme idare ve müessese
leri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, si
gorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mah
kemeler vş icra daireleri istihhak sahiplerine
bu verginin mevzuuna giren her hangi bir mua
mele dolayısiyle para veya senet verebilmek
için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna
dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname
talebederler.
Tasdikname ibraz etmiyen hak sahipleri
ne, istihkaklarının yüzde onu vergi karşılığı
olarak tevkif edildikten sonraı bakiyesi verile
bilir. Tevkifatı yapanlar tevkif ettikleri parayı
en geç bir hafta zarfında bulundukları yerin
malsandığma yatırmaya ve keyfiyeti mensuboldukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye
mecburdurlar. Tevkifat yapmadan para veya
senet verenlerle tevkif ettikleri parayı muay
yen müddet içinde malsandığma yatırmıyan
lardan tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur ol
dukları paralar âmme alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki Kanun hükümlerine göre ve %
10 fazlasiyle tahsil olunur.

tedbirleri

MADDE 18. — Veraset ve intikal Vergisi
matrahına girmesi icabeden malların kaçırıla
cağını anlatır karinelerin bulunduğu hallerde
vergi dairesince Türk Kanunu Medenisinin 532
nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına istinaden
tereke defterinin yapılması istenebilir.
ödeme

ihtiyat

sekizinci

zamanı

MADDE 19. — Veraset ve İntikal Vergisi
tahakkukundan itibaren :
A) Menkul mallarda;
1. Ticari bir sermayeye dâhil bulunan de
mirbaş eşya, ham, mamul ve yarı mamul mad
deler ; yedek: malzeme ve işletme umurunda
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Bolüm : 4.
tMiyat tedbirleri ve tahsil hükümleri
Vergiye mukabil alınacak teminat
MADDE 17. — Âmme idare ve müesseseleri,
bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta
şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler
ve icra daireleri, istihkak sahiplerine bu vergi
nin mevzuuna giren her hangi bir muamele ve
dolayısiyle para ve senet verebilmek için evvele
mirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dai
resinden verilmiş bir tasdikname tâlebederîer.
Tasdikname ibraz etmiyeft hak sahiplerine, 16
neı maddenin birinci grupunda yazılı olanların
istihkaklarından yüzde on, ikinci grupta yazılı
olanların istihkaklarından yüzde on beş ve üçün
cü grupta yazılı olanların istihkaklarından yüz
de yirmi nispetinde vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar tevkif ettikleri parayı en geç bir
hafta zarfında bulundukları yerin malsandığma
yatırmaya ve keyfiyeti mensup bulundukları ver
gi dairesine yazı ile bildiriaeye «ftecbajdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle
tevkif ettikleri parayı muayyen müddet içinde
malsandığma yatırmıyanlardan (Hâkimler ha
riç) tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre» yüzde on fazlasiyle tahsil olunur.

MADDE 18. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

^

^

*

18 nci maddesi

ödeme tamam
MADDE 19. — Veraset ve İntikal Vergisi
tahakkukundan itibaren :
I
A) Menkul mallara ait vergiler, (1) yıl için
de iki müsavi taksitte;
B) Gayrimenkul mallara ait vergiler (5) I
senede ve her sene Bina ve Arazi vergilerinin I
I
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ödendiği aylarda olmak üzere iki müsavi taksit
te;
Tahsil olunur.
İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil
muamelesi, Veraset ve İntikal Vergisinin tahak
kukunu mütaakıp yapılır. Veraset ve intikal
Vergisi tamamen ödenmedikçe intikal eden gay
rimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerlerinde her hangi ayni bir hak tesis
edilemez.

kullanılan nakil vasıtalarına taallûk eden ver
giler âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki kanuna göre teminat gösterilmek şartiyle
bir senede ve iki müsavi taksitte;
2. Yukarıki fıkra dışında kalan bilûmum
menkul mallara ait vergiler iki ay içinde;
B) Gayrimenkul mallara ait vergiler dört
senede ve her sene Haziran ve Kasım aylarında
olmak üzere iki müsavi taksitte; tahsil olunur.
İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil
muamelesi, Veraset ve İntikal Vergisi beyan
namesinin verilmesini mütaakıp yapılır. Vera
set ve İntikal Vergisi tamamen ödenmedikçe
intikal eden gayrimenkullerin devir ve ferağı
yapılamaz ve üzerlerinde her hangi ayni bir
hak tesis edilemez.

Bölüm : 5

Bölüm : 5

Müteferrik hükümleri

Müteferrik hükümleri

Mükellefiyetin başlangıcı

Mükellefiyetin başlangıcı

MADDE 20. — Veraset ve İntikal Vergisi
mükellefiyeti:
A) Beyanname verildiği takdirde, beyanna
mede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;
B) Verilen beyannamede gösterilmiyen mal
lar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal
eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte;
C) Terekenin tahriri, defter tutma veya res
mî tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelele
rin ikmal edildiği tarihte
Bağlar.

MADDE 20. — (Lâyihanın yirminci
desi aynen kabul edilmiştir.)

mad

Gaibin zuhuru

Gaibin zuhuru
MADDE 21. — :
A) Gaip vârisin zuhuru :
Gaip vârisin zuhuru dolayısiyle evvelce ta
hakkuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin tadili
icabettiği takdirde zuhur eden vârisin vereceği
beyannameye veya vergi dairesince yapılacak ida
ri tahkikata göre sabit olacak matrah üzerinden
vergi düzeltilir. .
B) Gaip murisin zuhuru :
Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki
ölüm kaydının terkinini mütaakıp, evvelce alın
mış olan vergiler talep üzerine mükellefe geriverilir.

MADDE 21. — (Lâyihanın yirmi
maddesi aynen kabul edilmiştir.)

(S, Şayi!ısı: 315)
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ödendiği aylarda olmak üzere iki müsavi tak
sitte; tahsil olunur.
İntikal eden gajTİmenkullerin tapuda tescil
muamelesi, Veraset ve İntikal vergilerinin ta
hakkukunu mütaakıp yapılır. Veraset ve İntikal
Vergisi tamamen ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerlerinde her hangi bir ayni hak tesis
edilemez.

Bölüm : 5
Müteferrik hükümler
Mükellefiyetin başlangıcı
MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Gaibin zuhuru
MADDE 21. — A) Gaip mirasçının zuhuru:
Gaip mirasçının zuhuru dölayısiyle evvelce
tahakuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin ta
dili icabettiği takdirde zuhur eden mirasçının
vereceği beyannameye veya vergi dairesince ya
pılacak idari tahkikata göre sabit olacak matrah
üzerinden vergi düzeltilir.
B) Gaip murisin zuhuru :
Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki
ölüm kaydının terkinini mütaakıp, evvelce alın
mış olan vergiler talep üzerine mükellefe geriverüir.
(S. Sayısı: 315)
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Mirasçılıkları hükmen sabit olanlar

Mirascılıkları hükmen sabit olanlar

MADDE 22. — Veraset ve İntikal Vergisinin
ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden
başka bir kimseye aidolduğu mahkeme karariyle
sabit olur ve ilâmın katileşmesinden sonra bir se
ne içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi ve
rene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.

MADDE : 22. — (Lâyihanın yirmi ikinci
Maddesi aynen kâbül edilmiştir.)

Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının
tesbiti

Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının
tesbiti

• MADDE 23. — Bankalar nezdlerindeki kira
lık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde
(sulh hâkimi tarafından yapılacak tesbit hariç)
vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bu
lunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur hu
zurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının miras
çıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri ta
rafından alınmasına müsaade edemezler.

MADDE : 23. — (Lâyihanın yirmi üçüncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.)

Kaldırılan hükümler

Kaldırılan hükümler

MADDE 24. — Aşağıda yazılı hükümler kal
dırılmıştır :
A) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı kanun
lar,
B) 4040 numaralı Kanunun 30 ncu madde
siyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numaralı
Kanunun birinci maddesinin bu kanuna uymıyan
hükümleri.

MADDE : 24. — (Lâyihanın yirmi dördün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir.)

MADDE 25. — îşıbu kanunun 4 nıcü madde
sinin C fıkrasında yazılı istisna hadleri, icabın
da kanunun meriyete girdiği malî yılı takilbeden her 5 yılda bir bütçe kanunlarında tesbit
olunabilir.
MUVAKKAT MADDE 1. — 10 ncu madde
mucibince gayrimenkullerin vergiye esas tutu
lan vergi değenleri yeniden yapılacak umumi
tahrirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar :
1, — Arazide :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların kayıt
lı kıymetlerinin (altı) misli;
2. -**- Binalarda :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edil(S. Sayı» : «151
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Mirasçıları hükmen sabit olanlar
MADDE 22. — Veraset ve İntikal Vergisinin
ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden
başka bir şahsa aidolduğu mahkeme karariyle
sabit olur ve ilâmın katıl eşmesinden sonra bir se
ne içinde müracaat edilirse fazla alman vergi
verene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.
Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının
tesbiti
MADDE 23. — Hükümetin 23 neü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Kaldırılan kanunlar ve hükümler
MADDE 24. — Aşağıda yazılı kanunlar re
hükümler kaldırılmıştır :
A) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı ka
nunlar.
B) 4040 numaralı Kanunun 30 ncu mad
desiyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 nu
maralı Kanunun birinci maddesinin bu kanuna
uymıyan hükümleri.

MUVAKKAT MADDE 1. — 10 ncu madde
mucibince gayrimenkullerin vergiye esas tutu
lan vergi değerleri yeniden yapılacak umumi
tahrirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar;
I - Arazide :
a)/ 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların kayıtlı
kıymetlerinin (10) misli;
2. Binalarda:
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir
veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir
(S. Sayısı; 315 )
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iniş olan binaların Vergi Usul Kanununa göre
bulunacak vergi değerlerinin (altı) misli;
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya
tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulu
nacak vergi değerlerinin (dört) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11.V.1953
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil sure
tiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş olan bina
ların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak ver
gi değerlerinin (iki) misli;
d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra
tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları tak
dir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa
göre bulunacak vergi değeri aynen;
Vergi değeri olarak kabul olunur.
Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanu
nunun 1 Mart 1957 tarihli ve 6935 numaralı Ka
nunla tadil olunan 279 neu maddesi hükmü tat
bik edilmez.
MUVAKKAT MADDE — 1. i n . 1957 tari
hinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hüküm
lerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre
fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve
iade olunur.
Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulu
nan vergilerle itiraz ve temyiz komisyonları ve
Devlet Şûrası kararlarına iktiran etmek sure
tiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şâ
mildir.
1. I I I . İ957 tarihinden sonra vukubulduğu
halde bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar
vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilme
miş olan ölüm ve intikal hâdiseleri hakkında da
işbu kanun hükümleri tatbik olunur.

MUVAKKAT MADDE 2. — 1 . III . 1957
tarihinden sonra vâki olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hü
kümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre
fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere red ve
iade olunur. Noksanı aranmaz.
Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulunan
vergilerle itiraz ve temyiz komisyonları ve Dev
let Şûrası kararlarına iktiran etmek suretiyle
kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şâmildir.
1 . III . 1957 tarihinden sonra vukubulduğu
halde bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar
vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilme
miş olan ölüm ve intikal hâdiseleri hakkında da
işbu kanun hükümleri tatbik olunur.

MADDE 26. — Bu kanun neşri tarihinde
meriyete girer.

MADDE 26. — (Lâyihanın yirmi altıncı
maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir.)

MADDE 27. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
17.11.1958

MADDE 27. — (Lâyihanın yirmi yedinci
maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir.)

Başvekil
A. Menderes

Devlet Vekili ve
Hariciye V. V.
8. Ağaoğlu
(S. Sayısı: 315)
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edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa gö
re bulunacak vergi değerlerinin (6) misli;
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya
tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulu
nulacak vergi değerlerinin (4) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş
olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi değerleri (2) misli;
d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra
tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları
takdir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi değeri aynen vergi
değerleri olarak kabul ounur.
Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun 1 Mart 1957 tarihli ve 6935 numaralı kanunla tadil olunan 279 ncu maddesi hükmü tat
bik edilmez.
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MUVAKKAT MADDE 2. — Maliye Bncü- t
meninin muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul i
edilmiştir.
!
i
i

I

i
i

MADDE 25. — Hükümetin 26 ncı maddesi j
25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
j
MADDE 26. — Hükümetin 27 nci maddesi
28 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

( a Sayısı: 315)
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Hü.
Devlet Vekili
E. Kalafat
Adliye Vekili
E. Budalioğlu
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili
B. Polatkan
Nafıa Vekili
T. îleri
Sıh. ve tç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Ktrdar
Ziraat Vekili
N. ökmen
Çalışma Vekili
H. Erkmen
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili
8. Yırcah

Devlet Vekili
M. Kurbanoğlu
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
Maarif Vekili
C. Yardımcı
Ticaret Vekili ve
Sanayi V. V.
A. Aker
Güm. ve înh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili
F. Uçaner
Sanayi Vekili
îmar Vekili
M. Berk

»*»<*
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Devre : XI
İçtima : 2
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Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve 59 arkadaşının,
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri
lıakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde
(Yüksek İslâm
İlahiyat
Enstitüleri) için kadro eklenmesinle dair kanun teklifi ve
Muvakkat Encümen mazbatası ( 2 / 3 2 9 )

Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Maarif Vekâleti Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek
islâm İlahiyat Enstitüleri) için kadro eklenmesine dair kanun teklifimiz, mucip sebepleriyle
birlikte takdim edilmiştir.
Mucip sebeplerde de izah edildiği üzere, mesele pek müstacel olduğundan Maarif ve Bütçe
encümenlerinden seçilecek onar azadan mürekkep muvakkat bir encümende görüşülmesini, Büyük
Mecliste de acele ve takdimen müzakeresini ve buna göre gereğinin yapılmasını arz ve rica eyleriz.
Konya
Konya
Trabzon
/. Şener
A. F. Ağaoğlu
H. R. Atademir
Konya
Muş
Erzurum
N. Tahralı
G. Emre
M.. Zeren
Afyon K.
Kastamonu
Denizli
1. Hadtmlıoğlu
S. Çağlar
R. Çerçel
Kastamonu
Afyon K.
M. Akdoğanlı
K. Özçoban
Ağrı
Gazianteb
$. Saraçoğlu
1 Dal
Sakarya
Çorum
T.
Barış
F. Hacırecepogl u
Afyon K.
Kastamonu
0. Uygun
İV. Batur
Siird
İsparta
M. D. Süalp
K. Demiralay
Konya
Burdur
H. ölçmen
B. Kayaalp
Kütahya
Erzurum
M. Fırat
M. Özkefeli
Yozgad
Kayseri
T.
Alpay
A. R. Kılıçkale
Tekirdağ
Diyarbakır
A. Çakır
T. C. Çubukçu
Çorum
Diyarbakır
C. Köstekçi
S. Demiray
Bolu
Konya
K. Kocaeli
8. 8. Burçak

Afyon K.
Afyon K.
Trabzon
G. Yiğitbaşı
N, Topcuoğlu
P. Sanaç
Samsun
Konya
Afyon K.
E. Anıt
M. Bağrıaçık
0. Talu
. Erzurum
Afyon K.
F. Taşkesenlioğlu
0. Kökten
İsparta
İsparta
T. Tığlı
A. Lâtifaoğlu
Giresun
Nevşehir
D. Köymen
H. H. Ülkün
Kayseri
Kastamonu
Ö. Başeğmez
A. Gözlük
Bingöl
Siird
B. Erden
8. Göker
Erzurum
Tekirdağ
H. Gürkan
M. Eyüboğlu
Rize
Ağrı
M. F. Mete
K. Küflevi
Yozgad
Erzurum
İV. Kurban
R. Topcuoğlu
Yozgad
Yozgad
M. Ataman
8. Eronat
Diyarbakır
Erzurum
F. Arığ
H. Numanoğlu
Kocaeli
Konya
8. Yalım
M. Runyun
Bolu
M. Dayıoğlu

MUCİP

SEBEPLER

430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile (Şer'iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar ta
rafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve rapdedilmiş)
ve buna mukabil de yüksek diniyat mütehassıslarının, imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin
ifası vazifesiyle mükellef memurların yetiştirilmesi için gerekli müesseselei'in açılması vazifesi de
müşarünileyh vekâlete tevdi olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere memleketin muhtelif yerlerin
de îmanı - Hatip okulları açıldığı ve yenilerinin de açılmakta olduğu malûmdur.
îmanı-Hatip okulları mezun vermeye başlamış olduğundan, bunların yüksek tahsillerini temin
ederek, bir taraftan bu okullara öğretmen, diğer taraftan müftü ve vaiz gibi daha yüksek tahsil
istiyen memurları ve memleketin her bakımdan muhtacolduğu yüksek din âlimlerini yetiştirmek
üzere, Yüksek îslâm ilahiyat Enstitüleri açılması hususunda, Hükümetçe karar verilmiş ve bu ka
rar Büyük Millet Meclisince de tasvibedilerek 1959 Maarif Vekâleti bütçesinde 417 nci fasılda ih
das edilen 40 ncı madde ile beş yüz bin liralık bir tahsisat kabul olunmuştur.
Ancak, bu müesseselerin açılabilmesi için kadroya da ihtiyaç gösterildiğinden bağlı teklif, bu
ihtiyacı karşılamak için hazırlanmıştır. Teklifimizin 1 nci maddesi, eklenmesi teklif edilen kadro
lara ve bu kadrolara yapılacak tâyinlerdeki istisnaiyete aittir. Uzun seneler ihmal edilmiş bir va
zifeye taallûku sebebiyle hariçten kifayetli şahsiyetlerin alınabilmesi için, vekâlete böyle bir salâ
hiyetin tanınması lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 1959 ders senesi başlangıcında, enstitülerin
açılabilmesini temin için de kanunun 1 . IX . 1959 tarihinde meriyete gireceği 2 nci maddede tasrih
edilmiştir.
Buna göre acele ve takdimen görüşülerek kabul edilmesi hususu B. M. M. mizin tasviplerine
arz olunur.

Muvakkat Encümen mazbatası
T. B. M. M.
Muvakkat Encümen
Esas No. 2/329
Karar No. 2

3 .VI.

1959

Yüksek Reisliğe
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun ve 59 arkadaşının, encümenimize ha
vale buyuru! an Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere
(Y'üksek İslâm İlahiyat Enstitüleri) için kadro
eklenmesine dair kanun teklifi Maarif ve Ma
liye Vekâletleri temsilcileri hazır olduğu hal
de encümenimizde tetkik ve müzakere edildi :
îmanı - Hatip Okulu mezunlarının yüksek
tahsillerini temin ederek bir taraftan bu okul
lara öğretmen, diğer taraftan müftü ve vaiz
gibi daha yüksek tahsil istiyen memurları ve
memleketin her bakımdan muhtacolduğu din
adamlarını yetiştirmek üzere ilahiyat Enstitü
sü açılmasına karar verildiği ve bu cümleden
olarak Büyük Millet Meclisince de 1959 yılı

Maarif Vekâleti bütçesinin 417 nci faslında
(İlahiyat Enstitüsü masrafları) namı ile açılan
40 ncı maddeye 500 000 liralılk tahsisat konul
duğu ve bu teklifin de sözü edilen enstitünün
faaliyete geçebilmesi için mulktazi kadroların
alınması maksadını istihdaf ettiği cereyan eden
müzakerelerden anlaşılmış ve teklif kabul edi
lerek maddelere geçilmiştir.
Birinci maddeye bağlı kadro cetvellerinin,
3 enstitü ihtiyacını karşılıyaeaJk miktarda oldu
ğu ancak, ikisinin ilerde ihtiyaç hâsıl oldukça
açılaJbiimesini temin maıksadiyle istenilen kad
ronun 3/2 sinin (L) cetveline alınması uygun
görülmüş, teklif edilen kadroların derece veücret bakımından mevcut eğitim enstitüleri
kadroları ile ahenkli olarak alınması için ge
rekli tadiller yapılmış ve cetveller ona göre ye
niden tanzim olunmuştur.
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Ayrıca, yaş haddine uğramış yetişkin din
adamlarından istifade edilebilmesinin (E) cet
velinden kadro alınmasına vabeste olduğu an
laşılmış bulunduğundan yukarda sözü edilen
417 nci faslın 40 ncı maddesinden 50 bin lira
nın Maarif Vekâleti 1959 yılı bütçesinin 203 ncü
faslının 12 nci vilâyetler geçici hizmetliler ücreti
maddesine aktarılmasını temin edecek muvakkat
bir madde tanzim olunmuştur.
Enstitünün tahsil süresini Maarif Vekâle
tince hazırlanacak müfredat programları ve bu
enstitülerden yetişecek kimselere verilecek vazi
felerin mahiyet ve ehemmiyeti derecesinin tâyin
edeceği tabiî ise de yüksek din adamı yetiştirilebilmesd için bu sürenin 4 yıl olması temennisin
de bulunulması ve enstitü unvanının (Yüksek

Mâm Enstitüsü) olması ayrıca takarrür etmiştir.
Bu suretle kabul olunan kanun teklifi Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Reisliğe sunulur.

KONYA MEBUSU ABDÜRRAHMAN FAHRİ
AĞAOĞLU VE 59 ARKADAŞININ TEKLİFİ

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ

Maarif Vekâleti Kuruluş kadroları
hakkındaki
4926 saydı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek İs
lâm İlahiyat Enstitüleri) için kadro eklenmesine
dair kanun teklifi

Maarif Vekâleti Kuruluş kadroları
hakkındaki
1926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek İs
lâm Enstitüleri)
için kadro eklenmesine dair
kanun teklifi

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 eayılı cetvelin (İller) kısmına ilişik 1 sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar ve 2 sayılı cetvele de ili
şik 2 sayılı cetveldeki kadrolar, eklenmiştir.

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin iller kısmına ilişik (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar ve (2) sayılı cetvele de ili
şik (2) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
MUVAKKAT MADDE 1. — (1) ve (2) sa
yılı cetvellere dâhil kadrolardan ilişik (3) ve
(4) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 1959
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velin Maarif Vekâleti kısmına konulmuştur.
MUVAKKAT MADDE 2. — 1959 malî yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmının 417 nci (Yüksek okul
lar umumi masrafları) faslının 40 ncı (İlahiyat
Enstitüsü masrafları) maddesinin unvanı (Yük
sek İslâm Enstitüsü masrafları) şeklinde değiş
tirilmiş ve bu maddeden 50 bin lira tenzil oluna
rak aynı kısma dâhil 203 ncü (Geçici hizmetliler
ücreti) faslının 12 nci (Vilâyetler geçici hizmet
liler ücreti) maddesine eklenmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun 1 . EK . 1959 tari
hinde meriyete girer.

MADDE 2. — Bu kanun 1 . IX . 1959 tali
hinden itibaren meriyete girer.

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

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

Muvakkat En. Reisi
Rize
1. Akçal

Mazbata Muharriri
Siird
M. D. Süalp

Kâtip
Bursa
Hilâl Ülman
İmzada bulunamadı
Konya
Konya
H. Â. Keymen
M. Runyun
Konya
Muş
M. Bağrıaçık
G. Emre
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A.

İsparta
Lâtifaoğlu
Afyon K.
O. Kökten
Bolu
8. Bilir

—4—
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri
teklifine bağlı cetvel

Ağaoğiu'nun

[1] SAYILI CETVEL
Yüksek İslâm İlahiyat Enstitüleri
1)

Görevin oesidi

kadroları
Savı

2
5
10
15
20*
20
3
3
4
5

1 Öğretmen
2
»
»
3
4
»
5
»
6
»
8 Meınur.
î)
»
»
10
»
11
Yüksek İslâm İlahiyat Enstitüleri

Aylık
2
1
1
1
1

000
750
500
250
100

950
700
600
500
450

kadroları

[2] SAYILI CETVEL
Unvanı

Aded

Müdür
Muavin
Muavin

3
3
9

Muvakkat Encümenin

Ücret
400
250
200

tadiline bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
I).

Memuriyetin unvanı

Aded

6
9
9
9
9
6
6
6
12
3
3
6

3 Öğretmen
»
4
»
5
»
6
»
7
»
8
»
9
»
10
11 Asistan
19 Memur
»
10
11
»
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Maaş
1 500
1 250
1 100

950
800
700
600
500
450
600
500
400

_ 5—
[2] SAYILI CETVEL
Unvanı

Aded Ücret

Müdür
Müdür yardımcısı
»
»

3
3
3

300
250
200

Aded

Maaş

[3] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin unvanı

3 öğretmen
4
»
»
5
»
6
»
7
»
8
»
9
10
»
11 Asistan
9 Memur
»
10
11
»

4
6
6
6
6
4
4
4
8
2
2
4

;

1 500
1 250
1 100
950
800
700
600.
500
450
600
500
400

[4] SAYILI CETVEL
Unvanı
Müdür
Müdür yardımcısı

»

»

••kıyısı : 3 İ 6 ,5

Aded Ücret
2
2

300
250

a

aoo
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kamımı lâyihası ve Muvakkat
Encümen mazbatası (1/361)

T. C.

Kammfar ve Kcerm^r
T'eiMk Dmresi
Sayı: 71-925/1191

S» . V . 19&9
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meciise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . V . 1959
tarihinde kararlaştırılan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kanunu. lâyihasının, esbabı mu
cibe ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

r\? r-i r

ESBABI MUCİBE

Memlekelan iktisat ve ticaret hayatında, muhtacolduğumuz unsurları yetiştirmek
maksadiyie
açılmış bulunan Yüksek İktisat ve Ticaret okullarımızın faaliyetlerini, halenftaikihedflmeikte©lan ik
tisadi ipolitifoamıza daha uygun bir şekilde genişletmek zararetindeyiz. Mjemdeketâtmizde, ibiEhassa
şahsi teşebbüsün gelişmesine büyük bir kıymet ve ehemıımiyet atfedilmesi dolayısiyle, (bir i?araftan
teknik ve tatMM bilgilerle mücehhez, millî şuur ve terfMyeye saJhiîp (bir tüccar sınıfının îbeş'efeteulüne,
diğer (taraftan da lîktilsadi Devlet TeşefcMEeriımizm ve âmme hizmeti gören müesseselerimizin ras
yonel 'bir şekilde çalışmalarına hizmet edecek ehliyetli ve -mütehassıs elemaırâara şiddetle İhtiyaç
hissedilmektedir. Bu sebeple mevcut dört yüksek okulumuzun, 'bugünün ve yarmın îhtiyaejl'arma ce
vap verecek şeklide, inkişafına yarıya/cak tedbirleri almak meclnıriyetindeyiz.
Yüksek malûmları oîduğu üzere, 19 ncu yüz yılın ikinci yarısında kurutai'aya 'başlanan yüksek
dereceli iktisadi ve ticari öğretim müesseselerinin sayısı B. Amerika ve Avrupa memleketlerinde
(300) ü mütecavizdir. Bunlar arasında, (kuruluş tarihi Mibarryie, dördüncü gelen ve 1883 yılında
açılmış (btflüııan. İstanbul Yüksek îktis&t ve Ticaret Okulu bulunmaktadır. 1938 yrlmda îkitâsa*
Vekâletinden iMaariff Vekâletine devro'lunan bu okul, yabancı memleketlerdeki »benzerlerine uygun
öğretim metöftifariyle «ciddî ve muntazam Mr çahgma devresi geçirmiş ve «on derece rögtbet »gören hm*
müessese haline gelmiştir.
Bu tahsil müessesesinin tmeml'eket İhtiyaçlarına uygun bir teşekkül olduğunu ıgören Hükümeti
niz, Wl& yılıntâa İzmir'de, 1955 yılında Ankara'da ve 1958 yrtmda ©skişenir'lde (benzerlerini aç
mıştır. fJalen hu dörtmüessesede (İstanbul 3 000, İzmir 1 500, Ankara 2 000, Eskişehir 300) ol
mak üzere 7 000 e yakın öğrenci okumaktadır.
€fenl (mezunlarının % 40 ı şahsi teşebbüs sahibi oltarak serbest tiearet-safhasının mütenevvi iş
lerinde, % 35 i ıbankalar, borsalar, sigortalar ve ticaret odaları gfbi tieari tefdkkülle<rde, % 25 i Öe
fkıtâsadi Bevîel; Tefekkülleıiyie Dev*let dairelerinde, muıhasipîlk, muraMplIk, öğretmenllc, profeBtyrNfk, müdürlük, hesap uzmanlığı ve müfettişlik gîbi çeşitli vazifelerde e«lışm«&&*dir.
Yüksek İktisat ve Ticaret okullarında, 3 yıllık lisans süresi muhafaza edilraekle beraber, %u
müesseselerin tam teşkil#t?îı yüksek ihtisas okulları olmaları dölayıs4y%e, âoVdümeü ve ihtiyari bir
ihtisas sınıfının açılması zarureti doğmuş bulunmakî &d ir. *Ûu sebeple tedrisatın, ie, ticaret, duş ti-.

— 2 earet, foanlkacılıfk, sigortacılıik, makliyeeiilîk, turizm, vengi, muhaselbe ve bemıp tusmanlığı ıgîbi ımtıirtelif ihtisaslara göre (ayarlanması gerekmektedir.
Bu maksadın lâyıMyle temin olunması için memleketimizde ve yalbancı memlelk^tjl'erde ihtısaslariyle tanınmış (kimselerin öğretim üyeleri arasına yeter derecede 'katıltmaları lüzumlu ve faydalı
görülmektedir.
Yüksek iktisat ve Ticaret okullarımız, Maarif Vekâletine bağlı çeşitli yüikse'k dkullar arasında,
felâsilk lise ve Ticaret liseleri (mezunlarını kabul eden ve (Hochscbula) eşit olan yüksek dereceli, tam
teşekküllü ihtisas /kurumlarıdır. Bu btaOonıdan (Höcheresem) durumunda olan sair yüksek okullar
dan farfelıdır. Yabancı memleketlerdeki îbenzerleri iolan (Eeole des Hautes Etudes öomsnerciales)
('Handels <<Wirschar,ft» Höchschule) iadİarmı taşıyan yüksek dkullarm programlarını ihalen tat
bik etmekte olan Yüksek İktisat ve 'Ticaret okullarımızın teşkilâtı, öğretim metodları ve program
larında. zamanlımızın ve ımemleketlmizin ihtiyaçlarına 'göre faydalı ve zaruri gördüğümüz inkişafı
sağlamak mecburiyetindeyiz.
Bu bakımdan okulların en mühim unsuru olan öğretim üyelerinin vazife, salâhiyet ve mesuliyetlerinin hududunu çizmek, hak ve unvanlarını kanuni mesnetlerle tâyin ve tesbit eylemek iktiza et
mektedir.
Esasen İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun İktisat Vekâletinden Maarif Vekâletine1,
devredilmesinden önce, müderris, müderris muavini, muallim, muallim muavini ve asistanlardan
mürekkep, meratibe dayanan bir tedris heyeti mevcut idi. Yüksek Meclis 1943 yılında bu kadroları
profesör, doçent ve asistan kadrolariyle değiştirmek maksadiyle, Devlet bütçesinin «L» işaretli
cetvelinin ticaret okulları kısmına (29) profesör, (6) doçent, (7) asistan kadrosu tefrik eylemiştir.
Fakat, «Üniversite ve yüksek okullar akademik kariyer kanunu tasarısı» ndan üniversitelere bağlı
bulunmıyan yüksek okullar çıkarılıp, yalnız üniversitelere mahsus bir kanun meydana getirildiği
için, Yüksek İktisat ve Ticaret okullarına tahsis edilmiş bulunan bu kadrolar sekiz yıldan fceri
mevkuf tutulmakta idi. 1952 malî yılı başında, bu müesseselerde hizmet eden öğretim üyelerini]!
müktesep haklarının iade edilmesi ve mesleke yeni kıymetlerin kazandırılması maksadiyle «L» cet
veli açılarak mevkuf kadrolar serbest bırakılmış ve bu suretle Yüksek İktisat ve Ticaret okulların
da, meratibe dayanan tedris kadrosu yeniden teşkil olunmuştur. Bu kadrolar, yabancı memleketle
rindeki emsali veçhile 1953 yılında kabul ve 1956 yılında tadilen ikmal olunan, talimatnameleri ge
reğince ihtisas, ehliyet ve muvaffakiyetleri sabit olan öğretim üyelerine tahsis olunmuş ve bu suret
le müesseseler ehliyetli elemanlardan müteşekkil organlariyle ilmî muhtariyete lâyik bir seviyeye
ulaştırılmıştır. Çok büyük bir rağbete mazhar olan bu müesseselerin, fiilî durumlarım kanuna da
yanan müstakar bir hale ifrağ ve değerli elemanlarını muhafaza ve yeni kıymetlerle takviye etmek
suretiyle tam bir şekilde inkişaflarını sağlamak maksadını güden işbu kanun lâyihası hazırlanmış
tır.
Lâyiha kabul Duyurulduğu takdirde, akademik bir mahiyet almış olacak olan yeni tahsil müesse
selerimiz yüksek öğretim görevini daha geniş imkân ve salâhiyetle ifaya devam edeceklerdir.
Maddelere gelince; genel hükümleri gösteren birinci ve ikinci maddeler iktisadi ve ticari ilim
ler akademilerinin, ilmî muhtariyeti haiz ve Maarif Vekâletine bağlı yüksek eğitim, öğretim ve
araştırma yapan akademik müesseseler olduğunu tesbit ettikten sonra, belli - başlı vazifelerini say
makta; kuruluş ve işleyişe dair olan 3 - 11. maddeler akademilerin öğretim ve idare işlerini ted
vir edecek organlar ile bunların vazifelerini ve tâyin şekillerini belirtmekte; öğretim üyelerine ait
12-19. maddeler ise akademilerin öğretim üyelerinin kimlerden müteşekkil olacağım vazifelerini
seçim ve tâyin usullerini göstermektedir. Lâyihanın 20. maddesi, öğretim yardımcılarının durum
larını; 21 - 23. maddeleri, akademi dışında çalışma ve akademi tazminatını gerektiren halleri;
24 - 28. maddeleri ise disipline ait hususları tanzim etmektedir.
Lâyihanın 29. maddesi ile İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin gerektirdiği kadrolar, Maarif
Vekâleti Teşkilât Kanununa ilâve edilerek, halen mevcut kadrolar ilâve edilmekte; ve muvakkat
iki madde ile de, Yüksek İktisat ve Ticaret okullarında halen çalışmakta olanların durumları, yeni
kanuna intibak ettirilmektedir. 30 ve 31. maddeler meriyet ve icraya dairdir.
( S . Sayısı : 320 )
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Muvakkat
T.B. M. M.
Muvakkat Encümen
Esas No. 1/361
Karar No. 3
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mazbatası

-v-:,^^..
5 . VI . 1959

Yüksek Reisliğe
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri hak
mil bir hüviyet ve mânada olmak itibraiyle müs
kındaki kanun lâyihası ilgili vekâletler mümes
takil bir fıkra haline getirilmesi icabettiğinden
sillerinin işitrakleriyle Bütçe ve Maarif encü
bu bentdeki (f) harfi kaldırılmak ve cümledeki
menlerinden seçilen azalardan müteşekkil Mu
(idare işi) tâbiri (bu görevler) tabiriyle değiş
vakkat Encümenimizee tetkik ve müzakere
tirilmek suretiyle;
edildi.
14 neü maddenin (ç) bendi, kanun metinle
Memleketimizin iktisadi kalkınma faaliyet
rinde bu harf kullanılmadığından (d) ve (d)
lerinde çok önemli vazife gören unsurları yetiş
bendi de (e) harfleriyle tebdil suretiyle;
tiren Yüksek İktisat ve Ticaret okullarımıza,
15 nei maddenin (c) bendinin sonunda (yap
asrımızın ve medeni dünyanın takibeylediği ge
maktır) ibaresi (yapmak) şekline konulmak su
lişme seyrine uyarak, yeni bir veçhe vermek ve
retiyle;
bu müesseseleri «İktisadi ve Ticari İlimler Aka
16 ncı madde aynen;
demisi» haline ifrağ ederek halen ifa etmekte
17
nci maddenin (a) bendinin parantez için
oldukları görevleri daha geniş imkânlar içinde
deki (dışarıda bir müddet çalıştıktan sonra Aka
geliştirmek maksadiyle hazırlanan bu kanun
demide
vazifelendirilen doçentler için bu müddet
lâyihasiyle bir taraftan yüksek teknik bilgi
akademide
geçmiş gibi hesabolunur.) ibaresi çı
lerle mücehhez, millî şuur ve terbiyeye sahip
karılmak
ve
(b) bendindeki «ilmî kudreti» iba
bir tüccar ve işletmeci sınıfının teşekkülü, di
resine
bir
«ni»
eklemek suretiyle;
ğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve
18 nci maddenin ilk fıkrasındaki «şunlar is
âmme hizmeti gören müesseselerimizin rasyonel
tenir:»
ibaresi yerine «aşağıda yazılı şartlar ara
bir şekilde çalışmalarına hizmet edecek ilmî ve
nır:»
ibaresi
konulmak ve (b) bendinden sonra
teknik formasyona sahip ehliyetli ve kudretli
gelen
fıkradaki
«tertiplenecek» kelimesi «teşkil
elemanların yetiştirilmesi ve sayılarının ihtiyaç
edilecek»
ibaresiyle
değiştirilmek suretiyle;
nispetinde çoğaltılması imkânları sağlanmış
19 ncu maddedeki «seçimi» kelimesinden son
olacaktır.
ra «ve Maarif Vekilinin» kelimeleri ilâve edil
1883 te İstanbul'da, 1944 te İzmir'de, 1955 te
mek suretiyle;
Ankara'da, 1958 de Eskişehir'de kurulmuş bu
lunan, halen 7 000 talebesi olan ve ilerde büyük
20 nci madde aynen;
faaliyet merkezlerimizde de kurulması muta
21 nci maddenin sonuna, halen mevcut ve
savver iktisadi ve ticari ilim ve araştırma mü
ileride ihtiyaca göre açılacak olan akademilerin
esseselerimizi Batı memleketlerindeki benzer
öğretim üyelerine olan şiddetli ihtiyacını karşı
leri seviyesine ulaştırmayı istihdaf eden bu ka
lamak zarureti muvacehesinde bu okullara rağ
nun lâyihası heyeti umumiyesi itibariyle encü
beti temin etmek maksadiyle «Üniversite ve diğer
menimizee uygun görülmüştür.
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim
Hükümet lâyihasının 1 - 9 ncıı maddeleri ay
üyeleri ile, iktisadi ve ticari ilimler akademile
nen;
rinde öğretim yapacak vasıfları haiz olup 3656
10 ncu madde, (Talim ve Terbiye Heyeti Re
sayılı Kanunun 18 nci maddesi esasları dâhilin
isi) ibaresinden sonra (veya seçeceği bir aza)
de akademilerde vazife alacak olanların bu vaziibaresinin ilâvesi suretiyle;
felerinden dolayı maaş veya ücret almaları, esas
11 ve 12 nci maddeler aynen;
vazifelerine ait tazminatlarına halel getirmez.»
şeklinde müstakil bir fıkra ilâve edilmek sure
13 neü maddenin (c) bendine (ve yapmak)
tiyle;
ibaresinin ilâvesi ve (f) bendi diğer bentlere şâ( S . Sayısı ; 320 )

22 * 29 ncu maddeler aynen;
Muvakkat 1 nci maddedeki «aylık ve ücret»
tâbirleri «maaş veya ücret tutarları» tabirleriy
le tadıl edilmek suretiyle;
Muvakkat 2 nci madde aynen;
Bu lâyiha kanuniyet kesbettikten sonra aka
demi öğretim üyelerine ödnemesi lâzımgelen aka
demi tazminatına ait tahsisat Maarif Vekâleti
nin 1M9 Mâlî fit Wfi*mkiâe mevcudolm^diğmâm, ftütü temin etmelt üzere «Muvakkat madde
3. - Bu kânun gereğince öğretim üyeleri ilo
asistanlara î$)9 mâlî yılı içinde verilecek tazmi
natlar, mezkûr sene bütçe kânununun 21 nci
ıtöffi&hıjte fcâfısi pçen tâhsi^ttân Maârif Ve
kaleti DütpsiA â$îö£ik htCsüsi bir fasla Mali
ye Vekâletîh^e âfctârÜâSak Miktar ile karşılanır.»
s^ffödfc %if m&Me İlâve eâilniek suretiyle;
W ve M ilci mâMeler âyıMi;
Kabul olunmuştur.
Bu münasebetle encüınenimizce şu hulusun
bilhassa tebarüz ettirilmesinde fayda görülmüş-

tûr: Bu kanun lâyihasiyle yeni bir hüviyet ka
zanmakta olan iktisadi ve ticari ilimler akade
mileri öğretim üyelerinin akademik mesailerini
ilmî eserler halinde neşir sahasına intikal ettir
meleri temenniye şayan bulunmuştur.
Memleket irfanına büyük hizmetler ifa ede
cek olan işba kanun lâyihasının tercihan ve müs
taceliyetle görüşülmesi karar altına alınmıştır.
Umumi Heyetin, tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe saygıyla sunulur'.
Muvakkat En. Reisi
Mazbata Muharriri
Rize
Siird
/. Akçal
M. D. Süalp
Kâtip
Bursa
Antalya
ff. Ütmen
K. Akmanlaı
İmzada bulunamadı
Afyon K.
Bolu
Diyarbakır
O. Kökten
S'. Bilir
M. Ff. /"'nal
Denizli
İsparta
M. Karman
A. Lâtifaoğlu
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.MUVAKKAT ENOÇMENÎN TADİLİ

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
İktisadi

ve ticari

ilimler akademileri
lâyihası

Genel

kanunu

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kanunu
lâyiha
Genel HükümUr

hükümler

MADDE 1. — İktisadi ve ticari ilimler aka
demileri, ilmî muhtariyeti haiz, Maarif Vekâ
letine bağlı yüksek eğitim, öğretim ve araştır
ma yapan akademik müesseselerdir.

MADDE 1. — Hükümetin
neu kftbul ed^mjştir.

MADDE 2. — iktisadi ve ticari ilimler aka
demilerinin vazifeleri şunlardır :
a) öğrencilerini iktisadi, ticari ve malî sasalarda ilmî ve tatbiki bilgilerle mücehhez, millî
gayelere* bağlı, seciyeli vatandaşlar olarak ye
tiştirmek.
b) Memleketin iktisadi kalkınmasında hu
susi teşebbüsün gelişmesi, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve âmme hizmeti gören müesseseler
için mütehassıs elemanlar hazırlamak. .
e) Hususi teşebbüse veya Devlete bağlı
işletmelerle âmme hizmeti gören müesseselerde
çalışanların iktisadi, ticari ve malî bilgilerini
yükseltici konularla ilgili enstitüler ve kurs
lar açmak, yazı ile ve sözle yayınlar yapmak.
d) iktisadi ve ticari hayatın doğurduğu
problemler hakkında Maarif Vekâleti vasıtasiyle Hükümetçe istenen incelemeleri yaparak
düşüncelerini bildirmek.

MADDE 2. -m Hükümetin % mi m
nen kabul edilmigtir.

W-

Kuruluş, ve işleyiş

Kuruluş ve işleyiş
MADDE 3. — iktisadi ve ticari
akademilerinin öğretim ve idare işleri;
a) Profesörler Meclisi.
b) idare Heyeti,
c) Akademi Reisi,
d) Akademilerarası Heyeti,
tarafından görülür.

1 nci ma^desj jp-

ilimler

MADDE 3, -^ Hükömetin 3 nm mtâûmi
nen katmk edümi§tir.

w-

MADDE 4. — Profesörler Meclisi Akademi
profesörleri ile müstakil olarak ders vermekle
vazifeli doçentlerden teşekkül eder.

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi aynen kafesi e<|iJ$Mgtir.

MADDE 5. —- Profesörler Meclisinin vazi
feleri şunlardır :
a) Akademide kürsü ve enstitülerin ku
rulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ve
sair her türlü akademik çalışmalarla ilgili hu
suslar hakkında karar vermek.
b) Akademilerarası
Heyet tarafından ha-

MADDE 5. — Hükümetin Ş nçj maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

( S . SayııİSİ
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Muvakkat U.

cırlanarak Maarif Vekâletince tasdik edilecek
talimatnamesine göre Reis ile öğretim üyeleri
ve öğretim yardımcılarını ve yabancılardan pro
fesör veya öğretim görevlisi olarak vazifelen
dirilecek olanları seçmek.
c) Akademiye ait kadro ve tahsisatla ilgili
hususları tetkik etmek.
d) öğretim üyelerinin ve öğretim yardım
cılarının disiplin işleri hakkında karar vermek.
e) Milletlerarası ilmi münasebetler dolayısiyle veya 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı
memleketlere gönderilecek öğretim üyelerini ve
yardımcılarını seçmek.
MADDE 6. — îdare Heyeti, Reis ile Pro
fesörler Meclisinin seçeceği üç profesör ve müs
takil olarak ders veren bir doçentten teşekkül
eder,

MADDE 6. — Hükümetin 6 neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7.
İdare Heyetinin vazifeleri şun
lardır;
a) A kademli erarası Heyet ve Profesörler
Meclisi kararlarının ve talimatnameler hüküm
lerinin yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve
tedbirleri almak.
b) Reisin havale edeceği işleri inceliyerek
karara bağlamak.
c) Kayıt ve kabul, öğretim ve imtihanlarla
ilgili işler hakkında karar vermek.

MADDE 7. — Hükümetin 7 rıei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8." —- Akademi reisleri, akademi
ovdünaryüs profesörü ve profesörleri arasından,
dört sene müddetle, Maarif Vekilinin teklifi
üzerine müşterek kararla tâyin edilirler.
Akademi reis muavinleri profesör veya do
çentler arasından akademi reisinin inhasiyle
Maarif Vekili tarafından tâyin olunur. Aka
demi reis muavinleri akademi reisi tarafından
verilen vazifeleri ifa ederler.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Reisin vazifeleri şunlardır;
a) Profesörler Meclisi ve idare heyetlerine
başkanlık etmek»
b) Akademinin idaresine ait her türlü işle
ri görmek.
c) Profesörler Meclisince verilen kararlar
dan yeni tahsisat ve kadroya ihtiyaç gösterenleri,
Maarif Vekâletine arz etmek.
d) Profesörler Meclisince tetkik olunan kad-

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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ro ve tahsisatla ilgili hususları Maarif Vekâletine
sunmak.
e) İdare kadrosunda münhal memurluklara
tâyin edilecekleri inha etmek.
MADDE 10. — Akedemüerarası Heyet, Ma
arif Vekilinin başkanlığında akademi reisleri
ile her akademinin Profesörler Meclisi tara
fından kendi üyeleri arasından mutlak çoğun
lukla İM yıl için seçilecek üçer profesörden teşek
kül eder. Akademilerarası heyet toplantılarına
Maarif Vekâleti Meslekî ve Teknik öğretim Müs
teşarı, Talim ve Terbiye Heyeti Reisi ve Tica
ret öğretim Müdürü tabiî âza olarak iştirak eder
ler.
Akademilerarası heyet yılda en az bir defa
olmak üzere Maarif Vekilinin davetiyle tesibedeceği yerde toplanır. Ayrıca reislerinden her han
gi birinin teklifleriyle de Maarif Vekili heyeti
toplantıya çağırabilir. Maarif Vekili, bulunmıyacağı toplantılar için heyet âzası arasından bi
rini reis seçer.

MADDE 10. — Akademilerarası heyet, Maa
rif Vekilinin başkanlığında akademi reisleri ile
her akademinin profesörler meclisi tarafından
kendi üyeleri arasından mutlak çoğunlukla iki yıl
için seçilecek üçer profesörden teşekkül eder. Aka
demilerarası heyet toplantılarına Maarif Vekâ
leti Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarı, Talim
ve Terbiye Heyeti Reisi veya seçeceği bir âza,
Ticaret öğretim Müdürü tabiî âza olarak iştirak
ederler. Akademilerarası heyet yılda en az bir
defa olmak üzere Maarif Vekilinin daveti ile tensibedeceği yerde toplanır. Ayrıca reislerinden
her hangi birinin teklifleriyle de Maarif Vekili
Heyeti toplantıya çağırabilir. Maarif Vekili, bulunamıyacağı toplantılar için heyet âzası arasın
dan birini Reis seçer,

MADDE 11. — Akademilerarası heyetin vazi
feleri şunlardır;
a) Öğretime, memleketin iktisadi ve ticarî
gelişmesini gözönünde tutarak veçhe vermek.
b) öğretim üyelerinin ve öğretim yardım
cılarının seçilmesine, öğrencilerin eğitim, öğ
retim ve disiplin işlerine ait nizamname ve tali
matnameleri hazırlayarak Maarif Vekâletinin mü
talâa ve tasdikine arz etmek.
c) Maarif Vekâletince yeniden açılacak İk
tisadi ve Ticari İlimler akademileri hakkında
mütalâa beyan etmek ve bu müesseselerin kuru
luşlarında Maarif Vekâletince ilk olarak vazi
felendirilecek öğretim üyelerini ve öğretim yar
dımcılarını seçmek.

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Öğretim üyeleri

öğretim üyeleri

MADDE 12. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demileri öğretim üyeleri ordinaryüs profesör,
profesör ve doçentlerden ibarettir.

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Ordinaryüs profesörlerin va
zifeleri şunlardır :
a) Akademide bir kürsü idare etmek ve
ders okutmak;

MADDE 13. — Ord. Profesörlerin vazifeleri
şunlardır :
a) Akademide bir kürsü idare etmek ve ders
okutmak,
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b) Pratik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek;
c) İlmî araştırmalar yapmak ve yaptırmak;
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, ilim ve araş
tırma işlerinde ilgilileri vazifelendirmek ve ge
rekenlerle iş birliği yapmak ve bu sahadaki ça
lışmaları düzenlemek ve denetlemek;
e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve
yardımcıların çalışmalarını takibetmek ve yetiş
meleri için gerekli tedbirleri almak;
f) Kürsü ordinaryüs profesörünün vazifesi
ni yapmaya engel olacak bir durumu çıkarsa,
idare işi, Profesörler Meclisi karariyle başka bir
profesöre verilebilir.

b) Pratik çalışmaları ve seminerleri ittare et
mek,
c) ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak ve
yaymak,
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, ilim ve araştır
ma işlerinde ilgilileri vazifelendirmek ve gereken
lerle iş birliği yapmak ve bu sahadaki çalışmala
rı düzenlemek ve denetlemek,
e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve
yardımcıların çalışmalarını takibetmek ve yetiş
meleri için gerekli tedbirleri almak,
Kürsü Ord. Profesörünün vazifesini yapma
ya engel olacak bir durumu çıkarsa, bu görevler,
Profesörler Meclisi karariyle başka bir profesö
re verilebilir.

MADDE 14. — Profesörlerin vazifeleri şun
lardır :
a) Vazifelendirildiği kürsüde ders okutmak;
b) Dersiyle ilgili memleket problemleri üze
rinde araştırma ve yayımlar yapmak;
c) Pratik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek,
e) Doçent ve asistanların çalışmalarını tan
zim ederek yetişmelerini sağlamak;
d) Profesörler Meclisince verilecek vazifele
ri yapmak.

MADDE 14. — Profesörlerin vazifeleri şun
lardır :
a) Vazifelendirildiği kürsüde ders okutmak,
b) Dersiyle ilgili memleket problemleri üze
rinde araştırma ve yayınlar yapmak,
c) Pratik çalışmaları ve seminerleri .idare et
mek,
d) Doçent ve asistanların çalışmalarım tan
zim ederek yetişmelerini sağlamak,
e) Profesörler Meclisince verilecek vazifele
ri yapmak.

MADDE 15. — Doçentlerin vazifeleri şunlar
dır :
Bağlı oldukları profesör veya profesörlerin
tâyin edecekleri yolda;
a) Ders okutmak;
b) Pratik çalışmaları ve seminerleri idare
etmek;
c) ilmî ve tatbiki araştırma ve yayımlar
yapmaktır.
.

MADDE 15. — Doçentlerin vazifeleri şunlar
dır :
Bağlı oldukları profesör vepa profesörlerin
tâyin edecekleri yolda :
a) Ders okutmak,
b) Pratik çalışmaları ve seminerleri idaıre et
mek,
c) İlmî ve tatbiki araştırma ve yayınlar yap
mak.

MADDE 16. — Ordinaryüs profesörlük için
aranılan şartlar şunlardır :
a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak;
b) Üstün değerde ilmî araştırmalar, ya
yımlar yapmış bulunmalk ve «meslekteki üstün
başanlariyle tanınmış olmak;

MADDE 16. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

-MADDE 17. — Akademi profesörleri do
çentler arasından nizamnamesi gereğince se
çilirler. Akademi profesörlüğüne -seçilecekler
de aranacak şartlar şunlardır :
a) En az beş yıl fiilî olarak akademilerde

MADDE 17. — Akademi profesörleri ctaçentler arasından nizamnamesi gereğince seçilirler.
Akademi profesörlüğüne seçileceklerde aranacak
şartlar şunlardır :
a) En az beş. yıl fiilî olarak akademilerde
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düeûûtiik ympmm W * ı\kf*fami ûaçinti un
vanına ka£*»dıtaa aa»r& 7 yıl ürtıaaaı ile ilgi
li bir ilim veya meslek içinçfe g&iıprıış httlunmak. (Dışarda bir müddet çalıştıktan sonra,
akademide vazifelendirilen doçentler için bu
müddet .akademide geçmiş gifei hesabolunur.
Ancak, bu müddetin en az bir yılı akademi
içinde fiilî doçentlikte geçmiş, olmak şarttır.)
b) İlmî kudreti ve öğretim kabiliyetini,
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımlan ve çalışnıalariyle tanıtmış olmak.
Her hangi bir ders için profesör bulunmaz
sa, Akademi •Pro^esö?ieri Meclisi .karariyle,
akademi doçentlerinden biri Jûi*vafeka.t olarak
bu dersle vazifelendirilebileceği gibi, diğer
akademilerin doçentlerinden biri bu göreve tâ
yin olunabilir.

d®8@»tjftiı $#|«fti8, veya a^adenu dogenfeı u#yanım k&amfefâm mm% 7 yıl ihtisası ile ilgili bir
ilim veya meslek içinde çalışmış bulunmak. (An
cak, bu müddetin en az bir yılı akademi içinde
fiilî doçentlikte geçmiş olmak şarttır.)
b) İlmî kudretini ve öğretim kabiliyetini do
çentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımla
rı ve galışmalariyle tanıtmış olmak.
Her hangi bir ders için profesör bulunmazsa,
Akademi Profesörler Meclisi karariyle, Akademi
doçentlerinden biri muvakkat olarak bu dersle va
zifelendirilebileceği gibi, diğer akademilerin do
çentlerinden biri bu göreve tâyin olunabilir.

MADDE 18. — İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinde doçentlik sıfatı bu kanunda
gösterilen imtihanı başarmakla kazanılır. Do
çentlik imtihanına girebilmek için namzetten,
Devlet memurlarında aranan umumi şartlar
dan başka, şunlar istenilir :
a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile
ilgili bir yüksek öğretim diplomasından baş
ka, memlekette bilim doktorası yapmış bulun
mak veya yabancı memleketlerde almış oldu
ğu doktora diploması Maarif Vekâleti tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak.
b) Münhal olan dersin sahasında ilmî
kıymeti haiz eseri bulunmak,
Doçentlik imtihanı, akademilerden birinin
göstereceği lüzum üzerine, namzedin alâkalı
olduğu ilim kolunun ordinaryüs profesör veya
profesörlerinden tertiplenecek akademiler ara
sı jüriler tarafından yapılır.
Doçentlik imtihanından önce namzet, ya
bancı ilim dillerinden birinden imtihan edilir.
Bunu başaranlar girecekleri ilim şubesi do
çentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ve
doçentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı hu
susi talimatnamesinde gösterilir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca doçent un
vanını- kazanmış olanların akademi öğretim
üyeliklerine tâyinlerinde aylık dereceleri 3656
sayılı Kanuna göre, almaya müstahak olduk
ları derecenin bir üstüne yükseltilir, ve bu

MADDE 18. — İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinde doçentlik sıfatı bu kanunda
gösterilen imtihanı başarmakla kazanılır. Do
çentlik imtinanma girebilmek için namzetten,
Devlet memurlarında aranan umumi şartlar
dan başka aşağıda yazılı şartlar aranır :
a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile
ilgili bir yüksek öğrenim diplomasından baş
ka, memlekette bilim doktorası yapmış bulun
mak, veya yabancı memleketlerde alınış oldu
ğu doktora diploması Maarif Vekâleti tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak,
b) Münhal olan dersin sahasında ilmî
kıymeti rajz eseri bulunmak.
Doçentlik imtihanı, akademilerden birinin
göfiftepçsçç^i lüzum üzerine namzetin alâkalı oldu
ğu ilân kotoun Ord. Frofeşıör veya profesörle
rinden, tsşJâl gdüe&ek akadeınjlerarası jüriler

taEşfmâm w t a
Doçentlik imtihanından önce namzet, yabancı ÜJJB âtilerinden birincin İintihan edilir.
Bunu başaranlar gireeekleri ilim şubesi do
çentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ve
doçentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı hu
susi tajisaatn*m.€sind« gösterilir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca doçent un
vanını ^auanmjş olanların akademi öğretim
üyeliklerine tâyinlerinde aylık dereceleri 3656
sayılı Emum |$re, j t o r y a muşta&ak olduk
ları derecenin bir üstüne yükseltilir, ve bu su-

(0. SftTisj : 320 >

m

•

MuvaJ&fct ti.

.... •*..-:,.,w^-

suretle tâyin olanların bir alt derecede geçir
miş oldukları hizmet müddetleri ilk terfi müd
detlerinden indirilir.

retle tâyin olanların bir alt derecede geçirmiş
oldukları hizmet müddetleri ilk terfi müddet
lerinden indirilir.

MADDE 19. — Ordinaryüs profesör ve pro
fesörlerin tâyinleri, Profesörler Kurulunun se
cimi teklifi üzerine müşterek kararla yapılır.
Doçentlerin tâyini, Profesörler Kurulunun
seçimi üzerine Maarif Vekâletince yapılır.

MADDE 1 9 , — , Ordünaryüs profesör ye
profesörlerin tâyinleri, Profesörler Kurulu
nun seçimi ve Maarif Vekilinin teklifi üzerine
müşterek kararla yapılır.
.,
Doçentlerin, tâyini, Profesörler Kurulunun
seçimi üzerine Maarif Vekâletince yapılır.

Öğretim

Yardımcıları

, Öğretim, yardımcıları

MADDE 20. — öğretim yardımcıları, öğre
tim görevlileri ve asistanlardan ibarettir.
a) Doçenti bulunmıyan dersleri geçici ola
rak ve her hangi bir dersin özel bir bilgi ve uz
manlık istiyen konularının öğretim ve uygulan
ması için geçici veya sürekli olarak, başka bir res
mî görevde çalışan veya serbest meslek sahibi bu
lunanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki çalış
ma veya eserleriyle tanınmış kimseler, «öğretim
görevlisi» unvaniyle memur edilebilirler.
öğretim görevlileri, akademi profesörler ku
rulunun teklifi ve akademi reisinin inhası üze
rine Maarif Vekâletince münhal esas veya yar
dımcı öğretim üyeleri kadrolarından biri karşı
lık gösterilmek suretiyle tâyin olunurlar. Bun
ların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki
usule bağlıdır.
Bu gibilerden resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden aylık verilir. Esas görevleri üzerinde kal
mak üzere tâyin edilecekler 3656 sayılı Kanunun
4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine
veya. 3888 sayılı Kanuna göre aylık veya ücret
alırlar. Serbest mesleklerden olanlara da kanun
lara göre alabilecekleri aylık veya ücret verilir.
b) Asistanlar, öğretim mesleki için her kür
sünün gerektirdiği şartlara ve Asistanlık Tali
matnamesine göre seçilirler. Her kürsünün başın
daki Ord. Prof. veya bu görevi yapan öğretim
üyelerinin teklifi üzerine, akademi reisi tara
fından namzet olarak tâyin edilirler. Bunlar tâ
yinlerini mütaakıp bir yıl namzet sıf atiyle çalışır
lar. Başarısı görülenlerin bağlı oldukları kürsü
Ord. Profesörü veya bu görevi yapan öğretim
üyelerinin teklifi üzerine, akademi reisi tara
fından asaleten tâyinleri yapılır. Gerekli görü-

:.

Madde 20. — Hükümetin 20 nci
aynen kabul edilmiştir.
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İenlerin namzetlik müddetleri alâkalı Ord. Profe
sörün teklifi ve profesörler meclisinin karariyle
bir yıl daha uzatılabilir.
Doktora yapmamış olan asistanlar, asillikleri
nin tasdik edildiği tarihten başlayarak üç yıl
içinde, doktora veya yeterlik imtihanını vermek
le mükelleftirler. Bunu bu müddet içinde sağlaımyanların veya akademide asistan olarak çalış
makta devamları gerekli görülmiyenlerin tayinle
rindeki usule uyularak, akademi asistanlığı ile
ilgileri kesilir. Asilliği tasdik edilmiş ve doktora
yapmış asistanlara, doçentlik imtihanı için yapaeağı ilim araştırmalarına başladığı akademi pro
fesörler meclisi tarafından belirtildiği tarih
ten başlayarak bu araştırma ve çalışmaların ge
rektirdiği müddet için üç yılı aşmamak üzere, ay
lıklarından başka her ay yüz lira verilir.
Akademi dışında çalışma ve akademi tazminatı

Akademi dışında çalışma ve akademi tazminatı

MADDE 21. — Akademi doçentleri, profe
sörleri veya ordinaryüs profesörleri Devlet me
murları için kabul edilmiş olan muayyen çalışı
ma saatlerinde, vazifelerinin yerektjrdiği yer
lerde bulunmakla, bağlı olduğu ilim ve ihtisas
kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar yap
mak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrenci
lere muayyen kabul saatleri ayırarak onlara ge
rekli sahalarda yardım etmek ve yol göster
mekle, profesörler meclisi idare heyeti veya
akademilerarası heyet tarafından kendilerine
verilen işleri görmekle, akademide kurulacak
komisyonlarda bulunmakla veya kendilerine
verilecek başka geçici vazifeleri yajpmakla mü
kelleftirler. Ancak muayyen çalışma saatlerin
den haftada sekiz saati aşmamak ve akademi
deki vazifelerine halel vermemek şartiyle mes
lekleriyle uygun olan, ilim ve ihtisaslarına gi
ren serbest işleri yapabilirler ve ek vazife taz
minatını gerektiren hizmetlerden başka, 3656
sayılı Kanunun 18 nci maddesi esaslarına göre
adı geçen maddede yazılı vazifelerden yalnız
birini alabilirler.

MADDE 21. — Akademi doçentleri, profe
sörleri veya ordünaryüs profesörleri Devlet
memurları için kabul edilmiş olan muayyen
çalışma saatlerinde vazifelerinin gerektirdiği
yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu ilim ve ih
tisas kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar
yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğ
rencilere muayyen kabul saatleri ayırarak on
lara gerekli sahalarda yardım etmek ve yol
göstermekle, Profesörler Meclisi idare Heyeti
veya akademilerarası heyet tarafından kendilerine verilen işleri görmekle, akademide ku
rulacak komisyonlarda bulunmakla veya keridi" lerine verilecek başka geçici vazifeleri yapmak
la mükelleftirler. Ancak muayyen çalışma sa
atlerinden haftada 8 saati aşmamak ve akade
mideki vazifelerine halel vermemek şartiyle
meslekleriyle uygun olan ilim ve ihtisaslarına
giren serbest işleri yapabilirler ve ek vazife taz
minatını gerektiren hizmetlerden başka, 3656
sayılı Kanunun 18 nci maddesi esaslarına göre
adı geçen maddede yazılı vazifelerden yalnız
birini alabilirler.
Akademilerde ve akademilere bağlı kurum
larda fiilî olarak öğretim görevinde bulunan ve
22 nci maddeye göre resmî veya hususi bir işi
bulunmıyan doçent, profesör ve ordünaryüs
profesörlere aylıkları ile akademi reisliği, aka
demi reis yardımcılığı, enstitü müdürlüğü,

Akademilerde ve akademilere bağlı kurum. larda fiilî olarak öğretim görevinde bulunan
ve 22 nci maddeye göre resmî veya hususi bir
işi bulunmıyan doçent, profesör ve ordinaryüs
profesörlere aylıkları ile akademi reisliği,
akademi reis yardımcılığı, enstitü müdürlüğü,
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lâboratuvar şefliği gibi akademi içinde alınan
ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev taz
minatından ve devrim tarihi dersi veya kon
ferans ücretlerinden başka akademideki lâboratuvar, seminer gibi çalışmalarına karşılık her
ay aşağıdaki miktarlar üzerinden akademi taz
minatı verilir.
Lira

lâboratuvar şelliği gibi akademi içinde alınan üc
retli yönetim hizmetlerine ait ek gö,?ev tazmi
natından ve devrim tarihi defsi veya konferans
ücretlerinden başka akademideki lâboratuvar,
seminer gibi çalışmalarına karşılık her ay aşa
ğıdaki miktarlar üzerinden akademi tazminatı
verilir.
kira

400
300
200

ördünaryüs profesör
400
Profesör
300
iteçeut
200
Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi öğretim üyeleriyle, İktisadi ve
Ticari tümler Akademilerinde Öğretim yapa
cak vasıfları hak olup 36Ş& sayılı Kanunun 1&
nci maddesi esasları dâhilinde akademilerde va
zife alacak olanların bu vazifelerinden dolayı
maaş veya ücret almaları esas vazifelerine ait
tazminatlarına halel getirmez.

MADDE 22. — öğretim üyeleri 17 nci mad
deye göre dışarda ne gibi i§ler yapmakta olduk
larını veya yapmak istediklerini her öğretim
yılı başında bir beyan kâğıdı ile idşre heyetine
bildirirler. İdare heyeti bu beyan kâğıdında
bildirilen işleri mahiyet veya zaman bakımın
dan bu kanun hükümlerine aykırı bulursa- itiraz
eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zurnan üyenin
bağlı olduğu akademinin profesörler meclisi,
sebeplerini açıklıyarak, üçte iki ekseriyetle bu
ıhususta kar&r verir. İdare heyeti profesörler
apeclisinin bu. kar&rma kaıtito&dığı veya Aka
demi Reisi karsıları farklı g ^ d ü i p takdirde i§,
akademilçrarası heyetçe kesin karara haklanır.

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. — Öğretim üyeleri, ilmî ve
tatbiki çalışmalarının gerektirdiği incelemeleri
memleket içinde veya dışında yapmak ve Mil
letlerarası ilmî ve meslekî toplantılara iştirak
etmek üzere, yönetim kurulunun teklifi ve
'profesörler kurulunun karan ile vazifdindi
ril ebilirler.

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Disiplin isleri

Disiplin işleri

Ordinayüs profesör
Profesör
Doçent

*~m

MAPjDE 24. — Öğretim üyeleri ve öğretim
yardımcıları ile ilgili her %y$M 4İSJtpAİn İsleri
profesörler meclisi tarafında» incftte^çejk ka
raca barınır.

MADDE 24. —• Hükümetin 24 ncü maddesi

aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 25. — öğretim üyeleri ve öğretim
yardımcılarından bu kanunda belirtilen öğre
tim ve eğitim vazifelerinden kendilerine düşen
leri uygun şekilde yerine getirmiyenlere veya
meslek vakar ve haysiyetine uymıyan hareket
lerde bulunanlara; idare heyetinin teklifi üze
rine, profesörler meclisi hareketin ağırlığına ve
aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre şu
disiplin cezalarını verir :
a) Dikkati çekme : Yazı ile bildirilir ve si
cile geçmez;
b) Kusur bildirme : Vazifeyi yahut meslek
vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılmaktır;
c) îşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği
vazifeye mazeretsiz 15 gün içinde başlamıyanlar, daimî olarak 8 gün veya bir öğretim yılı
içinde topu 20 gün mazeretsiz olarak gelmiyenler hakkında tatbik olunur;
d) öğretim meslekinden çıkarma : Öğre
tim meslekinde kalmasına yer bırakmıyacak
kadar şeref ve haysiyet kırıcı harekette bulu
nanlar hakkında uygulanır. (Bu gibilerin, ikti
sadi ve ticari ilimler akademilerine mahsus
akademik unvanlarını taşıyıp taşımıyacakları
akademilerarası kurulca ayrıca kararlaştırılır.)
«a» fıkrasında yazılı ceza, profesörler mec
lisince veya doğrudan doğruya akademi reisi
tarafından verilir.. (b, e, d) fıkralarındaki ce
zalar Profesörler Meclisine verilir. Akademi
Reisliğiucp ya/ı ile ilgiliye tebliğ edilir ve sicile
geçirilir.

M ^ D D E 25. — Hükümetin 25 nei maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. — • öğretim üyeleri ve öğretim
yardımcıları hakkında verilmesi gereken Dev
let memurluğundan çıkarma, sınıf veya kıdem
indirme, aylık kesme cezaları Memurin Kanu
nunun hükümlerine bağlıdır. Bu yoldaki ka
rarlar da yine profesörler meclisince verilir.

MADDE 26. — Hükümetin 26 ncı maddesi
ayfien kıtbüi edilmiştir.

MADDE 27. — Profesörler meclisince veri
len disiplin kararlarına, dikkati çekmeden baş
ka hallerde, tebliğ tarihinden itibaren (10) gün
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu ifrazlar
akademilerarası heyette incelenir.
Bu heyetin kararlarından öğretim meslekin
den veya Devlet memurluğundan çıkarma ceza
l a n dışında kalanlar takdire bağlı, son ve ke
sindir. Başka hiçbir idari veya kazai mercie

MADDE 27. — Hükümetin 27 nci maddesi
ayöen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 820)
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başvurulamaz. Ancak, öğretim meslekinden ve
ya Devlet memurluğundan çıkarma kararlarına
karşı, tebliğ tarihinden itibaren (10) gün için
de Şûrayı Devlete başvurulabilir.
MADDE 28. — İktisadi ve Ticari ilimler
akademileri öğretim üyeliğinden ayrılmış olan
lar bu müesseselere mahsus akademik unvanla
rını muhafaza ederler.

MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Müteferrik hükümler

Müteferrik hükümler

MADDE 29. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki (2287) sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde meslekî ve teknik öğretim dairelerine
bağlı VI işaretli (Erkek teknik, 'kız teknik ve
ticaret okulları) başlığı altında 6726 sayılı Ka
nunla değişen cetveldeki kadrolardan bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarıl
mıştır.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez*
kuruluş ve görevleri hakkındaki (2287) sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde meslekî
ve teknik Öğretim dairelerine bağlı IV işaretli
(Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları)
başlığı altında 6726 sayılı Kanunla değişen cet
veldeki kadrolardan bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetveldeki kadrolar çıkarılmıştır.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki (2287) sayılı
Kanuna bağlı cetveldeki kadrolara (İktisadi ve
ticari ilimler akademileri) başlığı altında bu ka
nuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetveldeki kadrolar
eklenmiştir.

MADDE 29. — Hükümetin 29 nen maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Muvakkat hükümler

Muvakkat hükümler

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte yüksek iktisat ve ticaret
okullarında profesör, doçent ve asistan unvaniyle vazife görmekte bulunanlar ile memur ve
hizmetlilerden aylıkları ve kadro unvanları değişmiyenlerm yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp
aynı unvanlarla aylık ve ücretlerinin verilme
sine devam olunur. Kadro aylıkları değişen pro
fesör, doçent ve avsistanların aynı unvanlarla al
makta oldukları aylıklar ile kadrolara tâyinle-

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte Yüksek İktisat ve Tica
ret okullarında profesör, doçent ve asistan uııvaniyle vazife görmekte bulunanlar ile memur
ve hizmetlilerden maaş veya ücret tutarlariyle,
kadro unvanları değişmiyenlerin yeniden tâyin
lerine-.lüzum olmayıp aynı unvanlarla maaş ve
ya ücret tutarlarının verilmesine devam olunur.
Kadro maaş veya ücret tutarları değişen profe
sör, doçent ve asistanların aynı unvanlarla al-
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ri Akademi Reisinim teklifi üzerine Maarif Ve
kâletince yapılır. Kadro aylık ve unvanları de
ğişen mehiur ve hizmetliler de almakta olduk
ları aylıklara denk kadrolara aynı suretle tâyin
olunur. !

makta oldukları maaş veya ücret tutarlariyle
kadrolara tâyinleri Akademi Reisinin teklifi üze
rine Maarif Vekâletince yapılır. Kadro maaş ve
ya ücret tutarları ile unvanları değişen memur
ve hizmetliler de almakta oldukları maaş yeya
ücret tutarlarına denk kadrolara aynı suretle
tâyin olunur.

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte yüksek iktisat ve ticaret
okullarında müdür olarak vazife görmekte bu
lunan profesörler, Akademi Reisi tâyin edilin
ceye kadar, akademi reisliği vazifesine bu un
van ve salâhiyetle ifa ederler.

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanun gere
ğince öğretim üyeleriyle asistanlara 1959 malî
yılı içinde verilecek tazminatlar, mezkûr sene
bütçe kanununun 21 nci maddesinde bahsi ge
çen tahsisatta Maarif Vekâleti bütçesinde açıla
cak hususi bir fasla Maliye Vekâletince aktarı
lacak miktar ile karşılanır.
MADDE 30. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

MADDE 30. — Hükümetin 30 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini i»;ra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
28 . V . 1959

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci
aynen kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes

Devlet Vekili

Devlet Vekili ve
Bas. - Yay. ve Tura. V.V.
A. Aker

Devlet Vekili ve
Münakalât V. V.
M. Kurbanoğlu

Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Adliye Vekili

Hariciye Vekili

"•••'•E:

Budakoğlu

Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan

maddesi

Maarif Vekili

Nafıa Vekili ve
Maarif V. V.
T. îleri

Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve înh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili

Sıh. ve tç. Mua. Vekili
Dr. .Lûtfi Ktrdar
Ziraat Vekili
N. Ökmen
Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili

İmar ve İskân Vekil i
M. Berk

( S. Sayısı : 320 )

Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman

I).

HükümeUn teklifine beğh cetveUer

Muvakkat Encümenin tâdiline bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL

[11 SAYHJ CETVEL

Memuriyetin nev'i

Aded Aylık

Profesör
»

4
4
8
12
20

4
»
5
»
6
6 Doçent
:»
7
»
8
»
9
8 Asistan
9
»
10
6 öğretmen
»
7
9
10
.11
12
10 Kâtip - hesap memuru

n

»
»
»
»

6
1
7
7
9
9
4
L
<>
-.»
21
8
1
1

»
»
»
»

12
13
14
11 Kâtip - satınalma memura
12
»
»
»
13 Ambar depo memura

1
1
1
1

750
500
250
100
950
950
800
700
600
700
600
500
950
800
•600
500
450
400
500
450
400
350
300
450
400
350

D.

3
4
5
6
6
7
S

9
8
9
10
6
7
8
9
10
11.
12
10

11
12.
13
14
11
12

ı;

Memuriyeti» nev'i

Müdür
Müdür muavini
»
»
»
»

i

Profesör
»
»
»
»
©oçenef
»
»
»
Asistan
»
»'
öğretmen
»

4
8
12
uy

8
S
#
1
• .t

7
9
9
4
s

»
»
»
Kâtip - Hesap memura
»
»
»•
»
»
»
#
»
»
>
»
»
»
Kâtip - Satınalma memuru
»
»
»
Ambar depo memuru

11S0
î 900
1 250
1 100
950

m

800

im
im
700
600
450
950
800

t

600
500
450
400

1

nm

t

450
400
350
300
450
400
350

1
3
21

3
1
3
1
1
1 '
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[2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i

Aded Aylık

Aded
3
o

2
3

Memufiyetin nev 'i

Ücret
210
170
120
75

Müdür
Müdür muavini
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Aded Ücret
3
2
2
3

2t0
170
120
75
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Memuriyetin nev'i

T).

Aded

Aylık

D.

1
2

Ordinaryüs profesör
Profesör

3
4
5
6
6
7

»
»
»
»
Doçent
»

B)
8
9
10
11

4
8
16
20
24
32
20
20
20

Öğretim

12
12
16
16

»

12

»

700
600
500
450

8
9
10
11

»

12

»

400
300
250
300
250
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700
600
500
450

İdareciler
800
700
600
500
450
400
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Reis
Reis yardımcısı
»
»
Enstitü müdürü
Lâboratıivar şefi

\>m<i

2 000
1 750
1 H00
1 2:0
1 100
950
950
800
700

Yardımcıları
12
12
16
16

[4]

4
4
4
4
4

4
8
16
20
24
32
20
20
20

7 Kalem şefi
8 Sayman
9 Ayniyat saymanı
10 Kâtip
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Reis
Reis yardımcısı
»
»
Enstitü müdürü
Lâboratuvar şefi

öğretim

C)

11

Aylık

Öğretim Üyeleri

Asistan
»
»
»

İdareciler
800
700
600
500
450
400

J

Aded

Ordinaryüs profesör
Profesör
»
»
»
»
Doçent
^ "
»
-

B)

7 Kalem şefi
8 Sayman
9 Ayniyat saymanı
10 Kâtip
11

1
2
3
4
5
6
6
7

000
750
500
250
100
950
950
800
700

yardımcıları

Asistan
»
»
»
C)

2
1
1
1
1
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Memuriyetin nev'i
A)

^. ,

4
4
4
4
4

400
300
250
300
250

