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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
hakkındaki Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi okundu ve izinler ayrı ayrı kabul edildi.
Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine
dair Avrupa Sözleşmesinin tasdikine,
Riyaseti Cumhur teşkilât Kanununda deği
şiklik yapılması hakkındaki 4462 sayılı Kanuna
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanunlar
kabul olundu. ,
Eski polis memurlarından 81 yaka sayılı
Eminoğlu 1329 doğumlu Hasan Sayılan'm;
Aslen Of kazası Zaryos nüfusunda kayıtlı
olup Mustafaoğlu, Altın'dan doğma 1324 do
ğumlu Akif Ali Polat 'in.;
Bingöl merkezine bağlı Çan köyünden Ha-

sanoğlu Sıddık Korkutata 'nın affına dair ka
nun tekliflerinin birinci müzakeresi bitirildi.
Gölhisar'm Armutlu mahallesinden Şakir
oğlu, Ayşe'den doğma 1336 doğumlu Hüseyin
Erarı'nm affına dair kanun teklifinin müza
keresi alâkalı vekil hazır bulunmadığından, bir
defaya mahsus olmak üzere tehir olundu.
27 . XI . 1959 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Bursa Mebusu
Antalya Mebusu
Agah E rozan
Attilâ Konuk
Kâtip
Kütahya Mebusu
Kemal Özer
fi

SUALLER
Şifahi sualler
1. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, İki tıp
fakültesi daha açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair şifahi sual takriri Maarif Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/428)
Tahrirî sualler
1. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor Or
taokulundan başka okullara nakilleri tebliğ
edilen 2 öğretmenin tâyinlerinin yerine getiril
memesi sebebine dair tahrirî sual takriri Ma
arif Vekâletine gönderilmiştir (7/652)

2. — Niğde Mehusu Asım Eren'in, Bor ka
zasında hırsızlık zanniyİe İM vatandaşa kara
kolda yapılan muamele dolayısiyle müsebbip
leri hakkında bir takibat yapılıp yapılmadığı
na dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine
gönderilmiştir (7/653)
3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, ba
lık ve sünger ihracında ihracatçı firmaların ih
raç kıymetinin '% 10 unu Et ve Balık Kurumu
lehine bırakıp bırakmadıklarına dair tahrirî
sual takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir
(7/654)
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4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in. ya
bancı bir firmaya kiralanan İstanbul yolcu ge
misinin ne kadar döviz sağladığına dair tahri
rî sual ta'kriri Maliye Vekâletine gönderilmiş
tir (7/655)
5. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, çi
mento ihracı için kimlerle mukavele yapıldığı
na, dair tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine
gönderilmiştir (7/656)
6. — Ankara Mebusu Recep .Dengin'in, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri zararlarının hangi
kaynaklardan-karşılandığına dair tahrirî sual
takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir (7/657)
7. - Ankara Mebusu Recep Dengin'in, şe
ker ihracı için kimlerle mukavele yapıldığına
dair tahriri sual takriri Başvekâlete gönderil
miştir (7/658)
8. —- Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıfean'ın, Gercüş'ün Hasankeyf nahiyesinin mesken
durumuna dair tahrirî sual takriri imar ve îskân Vekâletine gönderilmiştir (7/659)
9. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arekan'ın, defterdar, maarif, nafıa, sağlık, veteriner
ve ziraat müdürleri bulunmıyan vilâyetler mev
cut olup olmadığına dair tahrirî sual takriri
Başvekâlete gönderilmiştir (7/660)
2. — HAVALE
Teklifler
1. — Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve iki
arkadaşının, Nakil vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı' cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanın» teklifi (2/360)
(Bütçe Encümenine)
2. — Kocaeli Mebusu Dursun Erol'un, 5887
sayılı Harçlar Kanununa 6955 sayılı Kanunla
ilâve edilen muvakkat maddenin tadili hakkın
da kanun teklifi (2/361) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine)
3. •— Maraş Mebusu Hilmi Soydan'ın, Türk
Ceza Kanununun 309 ncu maddesinin 1 nci fık
rasının tadiline ve aynı maddeye bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/362) (Adliye
Encümenine)

10. - Sivas Mebusu Halim Ateşaip'm, Ha
fik kazasında Koru ırmağı üzerindeki köprü
nün yeniden inşasının düşünülüp düşünülme
diğine dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâleti
ne gönderilmiştir (7/661)
11. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin,
Burdur'un, Yeşilova kazasının Akçaköy muh
tarı hakkında vâki şikâyetler dolayısiyle yapı
lan muamelenin neticesine dair tahrirî sual tafe^f
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir (j/662)
12. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğiu'ııun, İslâm İlahiyat Enstitüsüne kayıt için mü
racaat eden öğrencilerin miktar ve durumuna
dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir (7/663)
13. — Burdur Mebusu Fethi ^eiikbaş'ın, at
yarışları hakkındaki Kanuna ek Kanunla Zira
at Vekâleti emriyle kullanılmak üzere ihdas
olunan hususi fonda toplanan paranın miktariyle nerelere sarfolunduğuna ekair tahrirî sual
takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir (7/664)
14. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın.
askerî eğitim merkezlerinde devamlı vazife gö
renlerin lojmanları hakkında bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair tahriri sual tak
riri Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir
(7/665)
DİLEN EVRAK
4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
1108 sayılı Maaş Kanunumur 17 ve 18 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tekljfî
(2/363) (Maliye ve Bütçe encümenlerine)
5. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun,
1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 130 ncu maddesinin ikinci fıkrasının ilga
sına dair kanun teklifi (2/364) (Millî Müdafaa
ve Adliye encümenlerine)
6. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair
olan 5951 sayılı Kanuna bir muvakkat madde
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/365)
(Maliye ve Bütçe encümenlerine)
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Açılma saati : 15,10
REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER : Kemal özer (Kütahya), Attilâ Konuk (Antalya)
\
8. — YOKLAMA
('Çanakkale melbuslarına (kadar
pildi.)
BEİS — Ceteeyi açıyorum.

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum.

ma ya-

REİS — Müsaade edin (efendim,

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI
1. — İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin geriveritmesi
ne dair takriri (2/114, 4/148)
REİS — Takriri okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Yedek subay ve yedefc askerî anemurlar hakikındaki 1076 sayılı Kanuna 'ek kanun teklifimi
geri almak istiyorum. Yükselk müsaadelerinizi
saygılarımla rica ederim.
içel Mebusu
Yakup Karabulut
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
2. — İçel Mebusu Yakup Karabulut'un Ye
dek subay ve yedek astsubaylar hakkındaki ka
nun teklifinin geriv eritmesine dair takriri (2/320,
4/149)
REÎS — Takriri okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Yedek subay ve yedek astsubay kanun tek
lifimi geri almak istiyorum. Yüksek müsaadele
rimizi saygılarımla rica ederim.
içel Mebusu
Yakup Karabulut
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
3. — Dahiliye Encümeni Riyasetinin; Burdur
Mebusu Fethi Çelikba§ ve üç arkadaşının Millete
vekili Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun tadiline dair kanun
lâyihasını müzakere etmek üzere kurulmuş bu
lunan Muvakkat Encümende görüşülmesine dair
tezkeresi (2/152, 3/501)
REÎS — Tezkereyi ofeuyoruz.
26 . X I . 1959
Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulmuş olan, Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş ve üç arkadaşının,
Milletvekilleri Seçimi Kanununun Ibâzı madde
lerinin değiştirilmesi (hakkındaki kanun teklifi
nin de, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
numun ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine ve !bu
kanuna bir ek madde ilâvesine dair kanun ılâyihasını müzakere etmek üzere, Umumi Heyetin
20 . X I . 1959 tarihli 4 <ncü inikadında kurulması
'kabul edilen Muvakkat Encümende görüşülme
sinin daha uygun olacağına encümenimizce ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Dahiliye Encümeni Reis V.
Yozgad
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu
RElS — Fethi Çelikbaş ve üç arkadaşının
mevzuulbahis kanun teklifinin talep veçhile ku
rulmuş 'bulunan Muvakkat Encümena havalesi
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiştir.
Ferda Bey; ne hakkında söz istiyorsunuz?
FERDA GÜLEY (Ordu) — Ruznamenin tan
zimi hakkında.
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REÎS — Buyurun Ferda Güley.
j resinin vusulünden bir hafta sonra ve ruznameFERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem j de sırası geldiğinde Vekil Meclis kürsüsünden
cevap verir.
arkadaşlarım, bugünkü ruznamenin 4 ncü mad
desi bendenizin bir sorusuna tahsis edilmiş bu
Vekil sorulan suallere memleketin emniyet ve
lunmaktadır. Bu vesile ile 1957 de tadil edilmiş
selâmeti mülâhazasiyle cevap vermekten imtina
olan îçtüzükün sorulara tahsis edilmiş bulunan
edebileceği gibi isterse gizli celsede de cevap ve
maddelerinin tadil şeklinden sonra dahi nasıl
rebilir.
tatbik edildiğini benim başımdan geçen macerası
Muktazi malûmatın elde edilmesi zamana
ile yüksek huzurunuzda ıttılalarınıza arz etmek
mutavakkıf ise Vekil muayyen bir mehil talebistiyorum.
eder. Riyasetin (bir aydan fazla mehil verebilme
Bendeniz 11 nci Devrenin bu üçüncü toplan
si Umumi Heyetin kararma bağlıdır.
tı yılının bugününe (kadar Yüksek Riyasete 8
Vekil, suale gününden sevvel de cevap ver
tanıe sözlü soru 2 tane de yazılı soru takdim et
mek hakkını haizdir.
mişim. Bu sözlü sorularımın en kıdemlisi, en
5 ve 6 nci fıkralardaki ahvalde; sual tahrirî
yaşlısı Sayın Adliye Vekiline tevcih olunanıdır.
ise tahriren, şifahi ise kürsüden keyfiyet beyan
Ratip Tahir Burak'ın Ceza evinden çıkışı ile
olunur.)
ilgilidir ve founun için sorulmuştur. Tarihi
Muhterem arkadaşlar, demin okuduğum kro
13.VIII.1958 dir. Bunun infaz (hukuku ile müna
nolojik
soru çizelgemin bir maddesirû unutmu
sebeti var mıdır demişim.
şum.
Ayrıca
Münakalât Vekili Bey arkadaşımı
İkinci sorum, Saym Dahiliye Vekili arkadaza
17
.
I
I
.
1959
Adliye Vekili arkadaşımıza da
şımdandır, (bunun da tarihi' 11.VI.1958 dir.
16 . V I I . 1959 tarihinde birer yazılı soru tevcih
Üçüncü sorum, Sayın Başvekildendir, tarihi
etmişim. Tüzük bir ay zarfında cevaplandırılır
21.XI.1958 dir.
dediği halde hâlâ ikisine de cevap verilmemiş
Dördüncü «sorum ise yine Dahiliye Vekili artir.
kadaşımdandır, tarihi 16.XII.1958 dir.
Şimdi, Demokrat Partinin 1957 den sonra
Beşinci sorum bugün ruznameye alınmış olan,
teşekkül
eden üçüncü iktidarının çıkarmış bu
biraz sonra Saym Millî Müdafaa Vekili arkada
lunduğu
bu
tadilden sonra, sizin bizzsg^. vaz'etşımız tarafından cevaplandırılacak bulunan so
miş
olduğunuz
hükümler işte b u n l a r d ı k
rumdur ki, bunun da tarihi 14J.T959 olup 'on ^ ı Tüzük diyor k i : bir yazılı soruya Vekil bir
çulk aylık bir yaşı vardır.
ay
içinde cevap vermekle mükplleftir. Soruya
Muhterem arkadaşlarım, eski İçtüzüğün 152
vekil
bir ay içinde cevap vermekle mükelleftir.
nci maddesi soruların iki inikat sonra aidolduğu
İşte size tatbikatın hazin neticesi. 17 . I I .
vekil tarafından muhaJkkak cevaplandırılmasını
1959 da vermiş olduğum yazılı soruma bir yıla
âmir bulunuyordu. Yani eskiden, yani anti-deyakın zaman geçtiği halde henüz cevap lûtfemokratik olduğu iddia edilen devirde tatbik edil
dilmemiştir. 16 . V I I . 1959 tarihli yazılı sorum
miş ıolan Tüzük iki inikat sonra vekili, mebusun
me 4,5 aydır aynı akıbete lâyık görülmüştür.
sorduğu suali, kürsüye gelip, cevaplandırmaya
mecbur ediyordu ve tatbikat da böyle oluyordu.
MEHMET ERDEM (Bilecik) — Sıra ile.
Tüzük tadili ile bu, kaldırıldı. Nasıl kaldı
FERDA GÜLEY (Devamla) — Tüzük ona
rıldı?
sıra ile dememiş dostum. Ona bir ay sonra ve
Büyiilk Millet Meclisinin Riyaset olarak ve
kil mutlaka cevap verir demiştir. Bakınız söz
mebuslar heyeti olarak ittiba etmeye mecbur
lü soru ile ilgili olan kısımda maddenin ait fık
olduğumuz İçtüzüğün bu maddesini muaddel
rası diyor k i ; Riyaset tarafından soru vekâlete
şekliyle huzurunuzda okuyorum :
gönderilir gönderilmez ve bir hafta geçer geç
mez. Vekil riyasete diyecek ki, bana gönder
(M. 152. — Suale tahrirî cevap îstenmişse
miş olduğun sözlü soruya hazırladığım cevabı
gelecek cevap sualle birlikte aynen zabıît ceri
vermeye amadeyim. Yalnız Riyaset sorular çok
desinin sonuna dercedilir.
olabileceği için onu gündeme verilip sırasına
Tahrirî cevap bir ay içinde verilmek iktiza
göre alacaktır. Bunun barajı ne olabilir? Yani
eder.
sıra
gelmenin zamanı nedir? Her halde tarihiSuale şifahi cevap istenmişse, Riyaset tezke-
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ne göre demektir, asla vekilin keyfi geldiği za
man, vekil isterse mânasına olamaz. Fıkradaki
bu hükmün Vekil Beyefendinin keyfi ne vakit
isterse o vakit cevap verebilir mânasına gel
mediği esasen bu madde görüşülürken, ki has
belkader bu madde üzerinde bendeniz görüş
müşüm, evet bu madde görüşülürken bendeniz
demişim ki: (Vekil, sırası geldiğinde Meclis
kürsüsünden cevap verir deniliyor. Muhterem
arkadaşlar, sırası geldiğinde ibaresinin, lâfzı
nın, altını çizelim; iyi niyetle bu, ne olabilir?
Bakan arkadaşımıza, milletvekilleri tarafından
daha evvel başka sual tevcih edilmiş ise Vekil
sırasına göre yani ruznamenin daha evvelki so
ruları cevaplandırıldıktan sonra, kendisine sı
rası geldiği zaman cevap verilecektir demelktir)
demişim. Nıısret Kirişcioğlu arkadaşım da otur
duğu yerden; (Mecliste ruznamedeki sırasına
göre) demiş. Ben devam etmişim, demişim ki;
(Eğer böyle ise Nusret Kirişcioğlu arkadaşımın
dediği benim dediğim gibi ise kemali hulûs ile
teklifi bu şekilde getirmiş olan arkadaşlarımı
za bu kürsüden teşekkürü şerefli b'r borç bi
lirim. Yok bu ibare, sırası geldiğinde sözü,
Vekilin lüzum gördüğü zaman demek ise... (Sol
dan) (Yani sizin sıralardan) yok yok sesleri
gelmiş ve Gümrük ve inhisarlar Vekili Sayın
Hadi Hijsmaıı ise yine oturduğu yerden şöyle
demiş IgfcHayır hayır,» (Soldan, ne alâkası var
sesleri) Ben devam ederek, «Hadi Bey Hükü
met namına 'hayır dediklerine göre bunun
üzerinde durmıyacağım» demişim.
«Kendi adına sesleri,» diye, 'bağırmışsınız.
Emin Soysal, «Içtizüğe Hükümet karışmaz»
demiş. Evet Emineiğim, haklısın, o zamanlar
böyle zannediliyordu!
Şimdi muhterem arkadaşlarım, sadece bu
âciz arkadaşınızın başından, sözlü ve yazılı
sorular dolayıaiyle geçmiş "bulunan iki senelik
maceranın bir kronolojisini yüksek ıttılaınıza
arz ettim,
152 nıci madde tedvin edilirken, bütün şi
kâyetlerimize kürsüden veya oturduğunuz yer
den vermiş olduğunuz cevaplar, kabul ediyo
rum ki tatbikatta böyle bir şey olacağını asla
ve katiyen düşünmediğiniz için hep «hayır» ol' muştur. Eğer tatbikatın böyle olacağını bil
seydiniz Büyük Millet Meclisinde millî irade
nin hulâsası ve muhassaîası olan bu Alî Mee-
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liste bu şekildeki tadille millî iradenin tecel
lisi mevzuunun ta temelimden tahribedileceğini çırpınarak ifade eden biz arkadaşlarınıza
asla hayır demezdiniz ve inandınız ki böyle
olursa, bizim istediğimiz gibi tadil edilirse
Meclis çalışmaları daha verimli olur, iyi neti
ce alınır.
Arkadaşlar, iyi netice alıyor muyuz i? iç
tüzük faydalı bir istikamette tatbik edilmekte
midir? Bakınız benim henüz cevaplandırılma
mış 4 sorumdan 4 ay sonraki sorum, sadece
bu sorudaki mesele, soruyu sorduğum günden
2 - 3 gün sonra halledildiği için, yani Vekil
Bey buraya çıkıp bu mesele halTledilmiştir, di
yebilmek imkânına, sahibolduğu için, evet sa
dece bundan dolayı ruzikameye alınmış bulu
nuyor.
Kıymetli demokrat arkadaşlarım, bu mad
deyi tadil ederken tatbikatın böyle olacağını
düşündünüz mü? Şimdi böyle bir tatbikatla
karşılaşıyorsunuz. Soruyorum : Büyük Millet
Meclisinde hepimizin, hürmet etmekle mükellef
olduğumuz Riyaset bu hürmetimizin karşılığı
olarak bu Âli Meclisin iradesiyle mi iş birliği
yapıyor, yoksa Hükümetle mi?
BEtS — Ferda Bey, çok riea ederim; usu
lün dışında idarei kelâm etmeye hakkınız yok
tur. Kaldı ki, Riyaset bu isnadı şiddetle redde
der. Bu yolda sözlerinize devam ödemezsiniz.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem
Reis Beyefendi, Riyasete hürmetkarım ve size
hürmetle cevap veriyoru'm. Arkadaşlar, Riya
set Divanındaki muhterem zat aslında bir ar
kadaşımızdır, bir mebustur. Kendilerine Ri- .
yasete oturdukları andan itibaren, bu Âli
Meclisi idare salâhiyetlerini iktisabettiği an
dan itibaren, bizler nasıl hürmetkar isek, haklı
bir ihtarına, hattâ ithamına nasıl ses çıkarma
mak tabiî ise, bizim de haklı ve aynı ölçüler
içinde müeddep bayanlarımıza Riyasetin de
sonuna kadar hürmetkar kalması lâzımdır.
REİS — Böyle ibir itham, böyle bir şey ola
maz.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Arkadaşlar,
daha ileri giderek ve Yüksek Heyetinizin hak
kaniyet duygularınıza iltica ederek diyaeeğim
ki, Riyaset mebus haklarının, ve bu hakları
sınırlıyan (Eliyle Tüzüğü göstererek) bu Ni
zamnamenin mi önünde eğilecek yoksa adına

— 190 —

î:7

27.11.195*

hükümet dediğimiz şu heyetin mil. Bunun ceva
bını istiyorum, ve bütün millet bu sorunun ce
vabını istiyor. (Sağdan, alkışlar)
REİS — Ferda Bey bizatihi son ifadeleriyle
kendi kendini tezada düşürmüş bulunuyor. Ri
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yaset her şeyden evvel Dahilî Nizamname hü
kümleriyle mukayyettir. (Sağdan, gülüşmeler)
Binaenaleyh kendilerinin mütaaddit defalar te
kerrür eden bu beyanlarına ayrıca detaylı ola
rak cevap vermeye lüzum görmüyorum.

5. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI
1. — Tokad Mebusu Bekir §eyhoğlu'nun,
Turhal Belediye Reisinin seçilmemesi sebebine
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/210)
REİS — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu...
(Yok sesleri) Suali tahrirîye kalbolmuştur.
2. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, Bi
gadiç, İvrindi ve Sındırgı belediyelerinde reis
seçimine neden müsaade olunmadığına dair sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, şifahi ce
vabı (6/224)
REİS — Adana Mebusu Suphi Baykam?...
(Burada sesleri) Sualini okutuyorum.
9 . VI . 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
saygı ile rica ederim.
Adana Milletvekili
Suphi Baykam
C. H. Partili üyelerden teşekkül eden Biga
diç, İvrindi ve Sındırgı belediyelerinde başkan
seçimine neden müsaade olunmamaktadır?
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Bigadiç, Sındırgı ve İvrindi belediyeleri
reis seçimleri 25 . 9 . 1958, 22 . 9 . 1958 ve
20 . 10 . 1958 tarihlerinde yapılmıştır, arz ede
rim.
RElS — Buyurun, Suphi Baykam.
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem
arkadaşlar; Vekil Bey soğukkanlı olarak, sormuş
olduğumuz suali «belediye reisleri seçimleri şu
tarihlerde yapılmıştır» şeklinde huzurunuzda
cevaplandırdı. Hâdise hiç de kendilerinin ifade
ettikleri basit ölçüde değildir. 1957 seçimlerin
de Balıkesir'de kazandığımız 5 belediyeden ü<*
tanesi, Sındırgı, İvrindi ve Bigadiç'tir. Bunlar
dan İvrindi'nin belediye reisi başka bir sebeple
istifa etmiş, diğer ikisi ise milletvekili adayı
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olabilmek için istifalarını vermişlerdir. Bu bele
diyelerin birinde aradan 8, diğerinde 12 ay
geçtiği halde reis seçimi yapılmamıştır. İvrin
di'de ise iki seneyi geçen bir zaman belediye reis
seçimi yapılmamıştır.
Arkadaşlar; 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
buralarda çiğnenmiştir. Bu kanunun 93 ncü
maddesi gereğince valinin derhal belediye mec
lisini içtimaa çağırıp bir reis seçtirmesi icabetmektedir. Kendisine, belediye meclisi üyeleri
yazılı müracaat yapmış olmalarına rağmen, vali,
bu sözlü soruyu verdiğim zamana kadar reis seç
tirmemiş, ve belediye meclisi üyelerinin yazılı
müracaatlarına cevap dahi vermemiştir. Demok
rat Partiden aday olup mebus seçilen ve şimdi
aramızda bulunan, Balıkesir merkez ilçesi Ldremit ve Dursunbey belediye reislerinin yerine
ise vali, hemen belediye meclislerini içtimaa
çağırmak suretiyle bu belediyelerin reislerini
seçtirmıştir. Ayrıca vali 1580 sayılı Kanunu,
Dahiliye Vekâletinin emirlerini de hiçe sayarak
belediye reisliklerine, kaymakamları vekil ola
rak bırakmıştır. Halbuki kanun bu gibi hare
ketlere tamamen mânidir. Bu tasarruf mesuli
yeti muciptir.
Arkadaşlar; bu sebeplerle hâdise; öyle iki
kelimelik bir cevap ile geçiştirilebilecek bir me
sele değildir. Yurt ölçüsünde her gün muhte
lif misallerini gördüğümüz idare âmirlerinin bas
kıları vardır, işten elçektirme hadiseleriyle mu
halefetin reis seçimine mâni olmaları ile
paralel olarak giden tasarruflar, bir baskı vası
tası olarak işlemektedir. Üzülerek söyliyeyım,
bu icraat en üst makam olan ve kanunlar, tat
bikle vazifeli, bulunan vekil tarafından idare edil
mektedir.
Adana'da, Türkiye'nin her yerinde muhtar
seçimlerinden belediye seçimlerine kadar bütün
seçimlerde, maalesef, iktidar Partisinin mesul
bir yere oturtmuş olduğu Dahiliye Vekili tara-
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fnidan, en ağır şekilde .kanunlar ve Anayasa
tahribedilmektedir. Üzülerek ifade edeyim ki,
sualimi sorduğum zamandan bu güne kadar bir
seneden fazla zaman geçmiştir. Sualimi sordu
ğum zaman henüz içimde Dahiliye Vekiline kar
şı bir nebze iyi niyetler taşımakta idim. (Soldan,
gürültüler ve «Sen eskileri bilmezsin» sesleri)
REİS —- Suphi Bey, rica ederim şahsiyat
yapmıyalım.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Havsalam
almıyordu, nasıl olur, bir kanun çiğnensin...
Nasıl olur, kanunu çiğniyen bir vali tutulsun...
Nasıl olur, kanunen mecbur olduğu halde bir
belediye reisi seçimi yaptırılmasın diyordum.
Bunları o vakitler çok mühim zannettiğim için
sormuştum. Ama geçen bir sene içinde öyle müessif
yeni hâdiseler geçmiştir ki, muhterem arkadaş
larım, bu gün sualim, bir değer taşımaz hale
gelmiştir. O günden beri bu mevkii işgal eden
arkadaşlarımız Uşak'tan istanbul'a, Çanakkale'
ye kadar uzanan suikast zincirinin, asayişlizliğin mesuliyetini bizzat taşımıştır ve memleke
tin içine düştüğü... (Şiddetli gürültüler «Bu
nun sualle alâkası ne?» sesleri) ıztırabın mü
sebbibidir. Bana değil, memlekette can ve mal
emniyetini ortadan kaldıran arkadaşınıza çatınız.
(Şiddetli gürültüler) Sıkıntı ve huzursuzluğun
müsebbibi Namık Gediktir. (Sağdan, alkışlar)
REİS — Rica ederim Suphi Bey sual çerçe
vesinde sözünüzü tamamlayınız.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bunları ifa
deye mecburuz, mesulleri teşhir edeceğiz. Biz
memlekette millî iradeyi ve birliği tesis etmek
kararındayız ve bunun ikdidarmda olan kimse
leriz. (Soldan şiddetli gürültüler, Sağdan alkış
lar.) Bu vazifeyi başaracağız.
DAHİLİYE VBKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlar; yüksek huzuru
nuzda bu Meclise yakışır tarzda konuşmayı da
ima itiyadedilen bir arkadaşınız sıfatiyle, Sup
hi Baykam'ın hakkında burada âdi isnatlar şek
linde ifade ettiği hâdiseler sebebi ile evvelce bes
lemekte olduğu iyi niyeti bugün tamamen kay
betmiş olmasına mukabil ben daha kendisinden
ümidi tamamen kesmedim; zamanla olgunlaşa
cak ve B. M. Meclisinde nasıl konuşul acağ: m
öğrenecektir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar)
Şimdi arkadaşlar, bir belediye reisi seçiminkı, vali tarafından 1580 sayılı Kanunun 93 ncü
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maddesine dayanılarak zamanında yapılmamış
olduğu meselesine bir sözlü soru ile buraya ge
rip sözlerini nerelere kadar götürdü. Ben o
noktalara gitmiyeceğim. (Sağdan, «Git git» ses
leri) (Gürültüler) Zamanı gelince o noktalara
da gideceğiz ve bütün^ bir yaz müddetince «Hür
riyet yoktur» diye bu memleketin her taraf:nda
dolaşarak ve memleketi dört tarafından sararak
neler konuştuklarını ve vatandaşın karşısında
nesil iğrenç ve âdi isnatlarda bulunduklarını söyliyeceğim. (Sağdan, şiddetli gürültüler, bağrışmalar) Müsaade etsinler de söyliyeyim. Uşak'
tan, Çanakkale 'den, istanbul 'la kadar giden hâ
diselerden bahsetti. Evet onları da söyliyeceğiz. Ve ellerinde tabancalarla, meselâ Geyikli '*•
de vatandaşlara nasıl ateş ettirdiklerinden bahsedeceyiz. (Sağdan, şiddetli gürültüler)
RElS — İsmail inan, ihtar cezası veriyorum.
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Bendeniz meseleyi bu noktada bıra
karak iisıl suale cevap veriyorum.
Suphi Baykam 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nunun 93 ncü maddesinden bahsetti ve bu mad
deye göre belediye meclisi reisliği inhilâl etti
ği takdirde valinin meclisi toplantıya çağırmak
vazifesidir dedi. Aynı kanunun 90 ncı madde
si de vardır. Bu 90 ncı madde şunu der. (Her
ne suretle olursa olsun Belediye Meclisi Reisliği
inhilâl ettiği takdirde vali reis intihabına kadar
münasip göreceği zatı reisvekili seçer.) Vali
eğer âmme menfaati bakımından , o sırada kay
makamı reisliğe münasip görmüşse kanuni vazi
fesini yapmıştır, aksine hüküm varsa bunu ifa
de etsinler.
REİS — Necati Bey, Necati Bey size bir ih
tar cezası veriyorum, Müdahale etmeyin.
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem
arkadaşlarım, Vekil Bey bizi genç olmakla va
sıflandırdıktan sonra, ilerde olgunlaşacak şek
linde temennilerde ve lûtufkâr beyanda bulun
du. Konuşmasına devam ederken olgun bir dev
let adamı gibi konuşacaklarını zannediyordum.
Olmadı.
Biraz evvelki konuşmalarımda sözümü bırak
tığım yerden devam edeyim :
Vekil Bey, 1080 sayılı Kanun dolayısiyle
belediye reisliklerinin kaymakamlara vekâleten
verilmesinin doğru olmryacağı şeklindeki beyanı
nı vesile ittihaz ederek bizi bilgisizlikle itham
etti, cevap vereyim.
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Dahiliye Vekâletinin 17 . X I . 1956 tarih ve
621-316-5/20360 numarasını taşıyan bir tamimi
elimdedir. Hangi vekil zamanında ve kim tara
fından yazılmış olduğunu okuduktan sonra
açıklıya cağım. Tamim şudur :
Bâzı vilâyetlerde bâzı belediye reisliğinin
her hangi bir sebeple inhilâli halinde valileri
mizce kaymakamların belediye reisliği vekâleti
ne getirdikleri cari muhaberattan
anlaşılmak
tadır.
Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin sa- % t
rih hükmü muvacehesinde kaymakamların uh
delerime vekâleten de olsa belediye reisliğinin
tevdii mümkün görülmemektedir.
Bunun dışında yapılan tasarrufların hüküm
ifade edemiyeceği tabiîdir. Buna rağmen ka
nun hükümlerinin ihlâli mahiyetinde olan bu
kabîl tasarruflar varsa bu tamim alınır alınmaz
ıslahı cihetine gidilmesi ve Vekâlete de bilgi
verilmelidir.
Bundan böyle teftiş heyetimizin bu husus
lar üzerinde duracağı ve hilâfında muameleye
tevessül edenler hakkında kanuni takibat yapı
lacağı tamimen tebliğ olunur.
Bütün vilâyetlere ve Tettiş Heyetine yazıl
mıştır.
17 . X I . 1956
Dahiliye Vekâleti V. Y.
Dilâver Argun
O tarihte Vekil, Namık Gedik. (Soldan: gü
rültüler)
Şayet kendisinin teşkilâta gönderilen bu ta
mimden haberi yoksa veya tamimin mesnedi
hakkında bilgi sahibi değilse olsun.. Eğer ka
rar alır bana vakit ayırırsanız beş dakikada,
kendisine kanunun bâzı maddelerini öğretirim.
(Soldan; gürültüler, «Sen öğren evvelâ» sesleri)
Bunu kendisi de çok iyi öğrenecektir, öğren
melidir. Vekil Bey, Uşak'tan İzmir'e kadar uza
nan zincire temas ederek bizi itham etmeye
kalkıştı, bizi eli tabancalı resimler ile teşhir
edeceklerini beyan etmek suretiyle tehdidederek yeni bir mesele ortaya getirdiler.
Arkadaşlarım, ben bir sual soracağım, ceva
bını versinler.
REİS — Sual harici, sual sorulmaz, buna
müsaade edemem.
SUPHÎ BAYKAM (Devamla) - Hayır su
al harici değil.
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Biz bu hâdiselerle ilgili olarak Meclis tah
kikatı ortaya koymuşuz, elimizde inkârı kabil
olmıyan deliller yazılı vesikalar vardır. Niçin
tahkikat önergelerini Meclise getirmiyorlar?
Böyle şey olmaz arkadaşlar, eğer kendisine gü
veniyorsa, suçsuz insan olduklarını sanıyorsa,
Meclis Tahkikat taleplerimizi Yüksek Heyetini
zin önüne getirsin. Cesaret göstersin.. (Soldan;
gürültüler)
REİS — Suphi Bey rica ederim, mevzu üze
rinde konuşun. O mevzuun sırası geldiği zaıman
üzerinde münakaşası yapılır.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sual dâ
hiline geliyorum efendim. Vel^il arkadaşımızın
söyledikleri doğru değildir, yapılan muamele
haksızdır. Dahiliye Vekilinin yaptığı baskı aşi
kâr surette gözükmektedir. Belediyelerde bu
nun bu şekilde savsaklanarak tatbik edilmesi
son derece tehlikelidir. Siyasi ahlâkla kabili
telif değildir. Sizlere tekrar ifade edeyim k i ;
memlekette estirilen bu ağır havanın baş mes
ulü Namık Gedik Beydir. Muhalefete ayrı bir
muamele yapmaya, onu en tabiî haKİarından
mahrum etmeye kimsenin yetkisi yoktur. (Sol
dan «şiddetli gürültüler.) Kendisine bu zihniyete
son vermelerini ihtar ederiz. Lütfen biz de mu
rakabe vazifemizi unutmıyalım. (Soldan; şid
detli gürültüler, sağdan; alkışlar)
REİS — Buyurun, Dahiliye Vekili.
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Anlaşılan Halk Partisi... (Soldan; «Ce
vap vermeye lüzum, yok, değmez», ses7eri) Mü
saade buyurun, cevap vermiyeceğim. Bunların
cevapları, kendilerinin arzu ettiği gibi, yakın
bir zamanda bu meseleler Büyük Millet Meclisi
kürsüsüne geldiği zaman bizim tarafımızdan
verilecektir. (Soldan; Gürültüler, bağırışmalar)
REİS — Mehmet Ali Bey, Akbıyıkoğlu,
rica edeıim.
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; Bigadiç, İv
rindi •'e Sındırgı belediye reisliklerinin inhila
linden sonra bu belediyelerin reis seçimine Vali tarafından şu veya bu sebeple müsaade edilmiyerek, yani belediye meclisi reis seçimine da
vet edilmiyerek uzun zaman reissiz kaldıkları
yolundaki müracaatleri üzerine sebepleri ma
hallinden, vilâyetlerden sorulmuştur. Bilhassa
İvrindi Belediyesi Reisinin seçimi muamelesin-de valinin tasarrufunu haklı mütalâa etmiyen

t :7

27.11 .1959

Dahiliye Vekâleti, bu tasarrufu iptal etmiştir.
Ve belediye reisi seçiminin bir an evvel yapıl
aması vilâyete bildirilmiştir. Arkadaşımızın sözlü
Korusunu mütaakıp, vilâyete yaptığım'z bu dik
kati çekme üzerine; vali, belediye meclisini top
lantıya davet etmiş ve reis seçimini yaptırmış
tır. Vekâletin umum iyetle görüşü şudur. Haki
katen idare âmirlerini belediye hizmetlerinde
ve belediye reisliklerinde vazifeli kılmak bizim
taraflımızdan şayanı kabul ve makbul telâkki
edilmemektedir. Ancak, mühim hallerde buna
başvurulması hususunda valiliklerin dikkati çe
kilmiştir. Bugünkü noktai nazarımız da budur.
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Biraz evvel söylediğim gibi, Dahiliye Ve
kâletinin yaptığı tamim huna istinadediyor.
Böyle kararnameler ve yüksek tasdikten geç
memek suretiyle ancak tatbik edilmektedir.
Kanunun bu maddeleri tatbik edilmemek sure
tiyle bahis konusu belediyelerde haksızlık ve
kanunsuzluk yapılmıştır.
Arkadaşlarım, kanunlara ya hürmetkarız,
yahut değiliz. Mevzuatın sarahatini dikkatini
ze arz ederim. Bu bakımdan kendileri bu nok.,ta üzerinde dursunlar. Kanunları hiçe sayma
sınlar. Bu bir.
İkincisi; Türkiye'de birçok misalleri mev
cuttur, bu tatbikat baskı vasıtası olarak kul
lanılmaktadır. Nerelerde 'böyle kullanıldığını
şu anda ayrıca detaylariyle birlikte verecek
değilim. Ama Vekil hüsnüniyetten bahsettiler.
Bu iddia mesnetsizdir. Aşikâr olarak kanun
çiğnenmiştir. 8 ay, 14 ay, 2 sene 4 ay gibi bir
müddet reis seçimine hiç'bir sebep gösterilme
den mâni olduğu hailde, bugün bir ocak ibaşkanı gibi çalışan Balıkesir Valisi Kâzım Arat
hakkında ne gibi bir muamele yapmışlardır"1?
(Soldan, gürültüler) Bu durumda hüsnüniyet
ten 'bahsedilebilir mi?
BEİS — Suphi Bey, bunların sualle alâkası
yok. Sualinizin içinde kalınız.

Belediye Kanununun 90 ncı maddesi değil,
98 ve 94 ncü maddelerini tatbik etmeleri husu
sunda valiliklerin mümkün mertebe dikkatleri
nin çekilmiş olduğunu Dahiliye Vekâietinin bu
husustaki hüsnüniyetinin bir delili olarak
'burada ifade edebilirini. Şahsan noktai naza
rını da budur. Zaman zaman, yapmış olduğum
tamimde 'bu belediyelerin süratle seçimlere
giderek reislerini seçmeleri valilere emredil. m ektedir. Ama kanuni hakkını kullanan vali
ye de vekâletimiz müdahale etmemektedir.
Kanunsuz muamele olduğu yolunda bir iddia
mevcutsa hu kanunsuzluğu tashih edecek mer
ciler mevcuttur. Şûrayı Devlete müracaat su
retiyle 'bu tasarruflar, vekâlet tarafından ol- |
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Tamamiymasa bile Şûrayı Devlet tarafından iptal edi
le sualin içindeyim. Sureti katiyede bilmek lâ
lebilir. Bigadiç, İvrindi ve ıSındırgı seçimlerin
zımdır ki, Bay Gedik'te böyle bir hüsnüniyet
de her hangi bir kanunsuzluk mevcut değildir.
olmadığı gibi aşikâr 'bir taammüt vardır. Bu
Vekâlet adına tamim edilmiş olan bir hu
yurt ölçüsünde böyledir. Meselâ son olarak
susu arkadaşımız ıbıırada okudu. Müsteşarımın I Adan a'da iki 'belediye reisine, Halk Partili ol
yapmış olduğu bu tamim demin arz etmiş ol
dukları için, işten el çektirilmiştir.
duğum 'bize hâkim olan zihniyetten mülhem |
BEİS — Mevzuun dışına çıkıyorsunuz. Mev
olarak yapılmış bir tamimdir.
zuun içinde kalmanızı rica ederim.
REİS — Suphi Baykam.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Mevzuun
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Arkadaşla
içindeyim. Maraş'ta işten el çektirilen bir be
rım, Vekil Bey, bir defa daha kanunu ya bil
lediye reisi iki yıl sonra Vatan Cephesine
mediklerini veya bilerek işi geçiştirmek tema
geçtikten sonra ancak reisliği iade edildi. Çar
yülünde olduklarını gösterdiler. Kanundan ay
şamba'da da aynı işten el çektirme hâdisesi
nen okuyorum, 1580 sayılı Kanunda şöyle de
olmuştur. Hangi hüsnüniyetten bahsediliyor?
nilmektedir :
| Kamın tatbik edilmiyecek ve 'biz susacağız öy
le mi? Hâdise tek taraflı olarak idare edildi
«Vilâyet merkezi olmıyaıı yerlerin belediye
ği ve mevzuatı çiğnediği halde Vekil arkada
reisleri mensuboldukları vilâyet valileri tara
şımız yerinde oturacak... Bu olamaz arkadaşlar.
fından nasholunur. Bu gibi vilâyetlerde - An
Arkadaşlarım, bu mesele benim, sizin dâva
kara ela dâhil - belediye reisliği Dahiliye Ve
nız değildir. Derde bugün bir teşhis koyup ba~
kâletinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile
vali ve kaymakamlar uhdesine verilebilir.»
J [ şıboş gidişi frenlemezsek hepimiz bunun acı-
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sini çok çekeriz. İtiraz eden arkadaşlara söy
lüyorum. Yarın iktidar değiştiği takdirde biz
de aynı şekilde yaparsak memnun olacak mı
sınız? (Soldan gülüşmeler.) Merek etmeyin
«sizin gibi hareket etmiyeeeğiz. Bu raemlekette
kanunu mutlak olarak hâkim kılacağız arkadaş
larım..
RElS r— Suphi Bey, mevzu dışına çıkıyor
sunuz.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Çıkmıyo
rum efendim, diyorum ki, vekil vazifesini suiis
timal etmiştir. Vekil valiyi suç işlemeye teş
vik etmiştir Bu bakımdan davacıyız, şikâyetçi
yiz. Hele sözü dönüp dolaştırıp tahkikat öner
gelerine getiren Vekile söylüyorum. Sözünü
senet olarak alıyorum, önergeleri bekliyoruz, mü
zakere açılırsa...
REİS — Mevzu dışına çıkıyorsunuz. Sözü
nüzü kesiyorum.
SUPHİ BAYKAM. (-Devamla) — Biz de «öyliyeceğiz, getirsinler.
Arkadablarım, ister böyle ister şöyle, biz ne
kadar uğraşırsak uğraşalım vatandaş zihninde
hâdiseler olgunlaşmaktadır. Namık Gedik ne
yaparsa yapsın, şiddet, terör, tehdit, hangi yo
lu seçerse seçsin bunlardan bir netice alamıyacaktır. Alacağını zannediyorsa aldanmakta
dır. Bunların sonu gelmiyecektir.
Hâkimiyet milletindir, arkadaşlar, milletin
kalacaktır. (Soldan gürültüler) (Sağdan, alkış
lar)
REİS — Buyurun Dahiliye Vekili.
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detle her türlü hareketlerinde serbest bırak
tık» Bütün vatanı köy köy dolaştılar. Ağıza alınmıyaeak iftiralarda bulundular. Ama bundan
<jok şey kaybettiler, mukabilinde vatandaşın nef
retini kazandılar. (Sağdan gürültüler, «sadede
sadede» sesleri)
Bu genç mebus (Sağdan «sadede» sesleri)
daha henüz tanımak fırsatını bulamadığı mem
leketin en ücra köşelerine âdi isnat ve iftira
lar savurmak için bizim müsamahamız saye
sinde gitti. (Sağdan gürültüler, ayağa kalka
rak Vekile hitabetmeler, «ne müsamahası » ses
leri.)
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sizin müsa
mahanızla değil, kanunun müsamahasiyle mem
leketi dolaştık.
REİS — Ferda Bey, ilk ihtarı veriyorum.
(Sağdan, devamlı konuşma ve gürültüler)
REtS — Gürültüyü kesin beyler. (Soldan,
gürültüler) (Sağdan, şiddetli gürültüler)
REİS — İsmail İnan, ikinci ihtarı veriyorum.
Taflçbih cezasına geçeceğim. Lütfen sükûneti unu-*
hafaza edelim efendim. (Sağdan, gürültüler)
Fahri Bey, ibu şelkilde gürültü yanmanızdan do
layı size de ihtar cezası veriyorum.

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bu seslene, bu gürültülere ne lüzum
var? Bunun hiçbir faydası olamaz. (Sağdan,
şiddetli gürültüler)
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Söz diyorum.
REİS — Buyurun, Suphi Bey, lütfen sual
dâhilinde (konuşunuz. (Sağdan ve soldan gü
rültüler) Albdullah Bey, müsaade buyurun. Bu
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK
yurun Suphi Bey.
— Muhterem arkadaşlar; Suphi Baykam, bütün
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar
yaz boyunca memlekette yapmış olduğu seya
hatler sırasında hiçbir yerde mukavemet ve kadaşlar ; Vekil sıkıştı, İkamın maddelerinin ar- ,
mukabele görmeden, her yerdeki uluorta konuş 'kasına salklanıp cevap veremez hale gelince iki
grupu tahrik ederek, milletveMllerini (birbirine
malarında savurduğu tehditleri şimdi burada
tekrar ediyor. Maalesef kelime biraz ağır, âdi 'katıma'k yoluna saptı. Gayret boşunadır. Bu dâ
vada sorumluluğu ve suçluluğu kalbul etmek lâ
isnat ve iftiraları burada, bu kürsüde de tek
rarladı. Hedel'i; hakiki hedefi Dahiliye Vekili fi zımdır. İki grupu tahrik edici sözlerle, netice al
değildir. Onun temsil ettiği iktidarı, memleke- I mak: isteyiş onun aleyhinedir.
tin huzur ve sükûnunu ve emniyetini, millî men
REİS — Suphi Bey müsaade buyurun, sadet
faatleri tahribetmek istiyor. (Soldan, alkışlar)
haricrae çıskıyorsunuz. Soru dışındaiki sözlerinize
Bu memlekette siyaset yapıyorum maskesi Vekil Bey eevap verdiler. Siz tekrar sadet dı
altında siyasi şekavet ikaına asla müsaade et şında konuşuyorsunuz. Heyeti Aliyenin göster
miyeeeğiz! (Soldan alkışlar) 6761 sayılı Toplan diği hassasiyet meydanda. Siz, mütemadiyen suaî
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu mütemadiyen mevzuu dışına çıkıyorsunuz. Bu vaziyette devam
tepenlemek istendi. Kendilerini dört. ay müd- ettiğiniz takdirde sözünüzü ikeserim.
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SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — «Bizim, Yük [ retiyle çırpman, (Balıkesir Valisinin durumu ifaret vericidir. Valilerin dikkat nazarım çekiyo
sek Meclisin kürsüsünde meselelerimizi anlat
rum, -diyorum ki, ey idare âmirleri, Dahiliye Ve
mak hakkımızdır. 'Böyle senede fair defa nasıl
kili size emirler veriyor, şöyle böyle yapın di
(güçlüklerle çılkıp konuşmak fırsatını bulabildi
ğimiz meydandadır, görüyorsunuz. Müsaade ©di- ; yor, suç işletiyor. Fakat arkanızdan mesuliyeti-*
niz, sualimizin çerçevesi içinde kalarak Vekile I nizi 'kabul etmiyor, paylaşmıyor. (ıSoldan, şiddet
li gürültüler)
cevap vereceğimizden kimse zterre kadar «ndişe
etmesin. (Soldan, gürültüler), (Sağdan, »alkışlar)
REİS — Suphi Bey sözünüz tamamı.
Şunu (ifade etmıek istiyorum arkadaşlar, Vekilin
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bitiriyorum
gördüğü müsamaha kadar, hiç olmazsa o derecfe
efendim.
kendisini murakabe ile vazifeli (bizlere mukabele
Arkadaşlar, rica ediyorum, aynı memleket ço
hakkı tanınsın. Bu hakkımızdır.
cukları olduğumuzu düşünerek, Anayasa ye ka
nunlara dayanarak haklarını kullanan muhalif
Arkadaşlar, doğrudur. (Bu suali
sormadan
vatandaşlara üvey evlât muamelesi yapmıyalım.
evvel ibiz Balıkesir'e gittik, hâdiseleri tahkik et
Bu zihniyeti şahısları ile beraber mahkûm edelim
tik, 'gözümüzle gördük. (Bu foakımdan ulu-orta
arkadaşlar. (Sağdan, (bravo sesleri;, alkışlar)
konuşuyor diye faize yaptığı hitap evvelâ doğru
REİS — Sual cevaplandırılmıştır.
değildir. Ayrıca, bir vekilin ağzına yakışmaz.
Çünkü Ibu kürsüden (bir vekil fau şekilde fair me
3. — Mardin Mebusu Kâmil Boran'ın, Gala
ta
Beyoğlu tünelinin hizmete kapatılması sebe
busa faitafaedeımez, bu fair.
bine dair sualine Münakalât
Vekili
Muzaffer
İkincisi, faizim müsamahamızdan istifade ede
Kurbanoğlu'nun şifahi cevabı (6/159)
rek dolaştılar şeklindeki beyanını millî iradeye
REİS — Suali okuyoruz •efendim.
saygı cluymıyan bir ifade lolarak kabul ediyo
rum. Biz, iktidarı elinde tutanların değil, ancak
" , .
2 . V . 1958
kanunların müsamahasına ve verdiği yetkiye
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
dayanarak dolaşıyoruz. Bu mevzuda hiç kimse
özü : Galata - Beyoğlu Tünelinin hizmete
nin müsamahasına muhtaç da değiliz. Bu arada,
kapatılnıas sebebi hakkında
âdi isnat ve iftiralardan bahsettiler. Arkadaşlar,
Belediye nakil vasıtalarının tam bir aciz
ortada âdi isnat ve iftira yoktur. Var olan isnat
adi icraat ve tatbikattır, lasıl mesuliyet âdi ie- ı içinde bulunduğu fair devrede trafik darlığını
bir dereceye kadar gideren Galata - Beyoğlu
raata yeltenenlerdedir. (Soldan, «İftiraları ®en
Tünelinin
'hizmete kapanması ve nakil vasıtası
yapıyorsun» sesleri)
ihtiyacının böylece büsbütün tazyika uğratıl
REİS — Bütün fau sözlerinizle meseleyi siz
ması sebebinin Münakalât Vekili tarafından söz
tevsi ve tahrik (ediyorsunuz Suphi Bey. Rica
lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
•ederim sözlerinizi mevzu içinde kalarak ikmal
gı ile rica ederim.
«diniz, yoksa sözlerinizi kesmeye mecbur kalaMardin Mebusu
' cağım.
Mehmet Kâmil Boran
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — O halde ar
MÜNAKALAT VEKİLİ MUZAFFER KURkadaşlar, şunu bilmek iktiza eder ki, biz kanun
BANOÖLU
(Manisa) — Mardin Mebusu Kâmil
çerçevesi içinde, kanunun verdiği haklara daya
Boran'ın,
İstanbul
Belediyesinin hizmetlerine
narak çalışıyoruz. Burada sonuna kadar konu
taallûk
eden
suali
vekâletimizi ilgilendirme
şup mağdur olmuş bir vatandaş veya vatandaş
mektedir.
Yanlış
tevcih
olunmuştur.
grupu varsa <onun ıstırabını dile getireceğiz.
R E İ S — Kâmil Boran. (Soldan «geri alsın»
Her şey, ne varsa burada millet önünde, tarih
sesleri)
önünde dile 'getirilmelidir; (getirilecektir. Bu 'ha
kikatleri sîz kalbul ^etmezseniz ve tedbirlerini al
KÂMİL BORAN (Mardin) — Sorum sarih
mazsanız hata edersiniz, önümüzdeki1, yaklaşan
tir. Cevaplandırılmamıştır. Vekilin cevabını isseçimler, bunu size 'öğretecektir. Sındırgı'da, Bitinkâf mahiyetindedir. (Soldan belediyeye ses
ıgadiç 'te, ivrindi 'de Halk Partisi kazandığı hal
leri) Bu cevabı müsaade ederseniz bir istinkâf
de Balıkesir'i Demokrat Partili göstermek su- | olarak kabul ediyorum.
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REÎS — Kâmil Boran burada mı efendim?
(Burada sesleri) Başvekil adına cevap verecek
Devlet Vekili de burada. Suali okutuyorum.

REİS — Sual, Münakalât Vekâletine müte
veccihtir. Cevaplandırılmıştır.
4 .— Ordu Mebusu Ferda G-üley'in, 49 ncu
dönem Yedek Subay Okuluna celbedilmiş bulu
nanlardan bir kısmının kur'a çektirilip mütaakıp
devreye bırakılacaklarının doğru olup olmadığı
na dair sualine Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in, şifahi cevabı (6/371)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
. Özü : Şûrayı Devletin 1957 yılı
faaliyeti hakkında.
1957 yılında Şûrayı Devletin her dairesine ve
ayrıca dâva daireleri umumi heyetiyle, Şûra
Umumi Heyetine gelen ve bir evvelki yıldan
devredilen dosyalar yekûnu ile aynı yıl içinde
çıkarılan dosyalar yekûnunun Başvekil tarafın
dan sözlü olarak bildirilmesine delâletlerinizi say
gı ile rica ederim.
Mardin Mebusu
M. Kâmil Boran

REÎS •— Suali okuyoruz, efendin).
14 . 1 . 1959
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Müdafaa
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim.
Ordu Mebusu
Ferda Güley
Soru :
10 Ocak 1958 günü Anadolu Ajansı vasıtasiyle yayınlanan tebliğinizden 49 ncu Dönem
için Yedek Subay Okuluna celbedilmiş bulunan
geçnlerden bir kısmının okulun iskân ve eğitim
bakımından kifayetsizliği sebebiyle k u r ' a çek
tirilip mütaakıp devreye bırakılacakları öğre
nilmiştir. Doğru mudur?
R E l S — Buyurun, talî Müdafaa Vekili.
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, 49
ncu devreye iltihak eden yedek subayların mev
cudu biraz fazla idi, fakat yaptıkları müracaaller
Vekâletçe haklı görüldüğünden kur'a usulünden
sarfınazar edilmiş ve hepsi istihdam edilmiştir.
Mesele bu suretle o gün halledilmiştir.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, size bu sualim vesilesiyle bâzı Demok
rat Partili arkadaşlarımın arzulanılın hedefi olan
pek ideal bir muhalefet mebusu örneği vermek
istiyorum. Arzuladıkları bir muhalefet mebıusu
örneği vermek istiyorum.
Sayın Vekil, lütfen buraya teşrif etmişler, su
alimizi cevaplandırmışlardır. Kendilerine pek çok
teşekkür ederim.
R E Î S — Sual cevaplandırılmıştır.
o. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran
ın, Şûrayı Devletin 1957 yılı faaliyeti hakkında
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili İzzet AkçaVın, şifahi cevabı (6/319)

REÎS — Buyurun, efendim, Devlet Vekili.
DEVLET VEKÎLÎ ÎZZET AKÇAL (Rize)
— Suali Başvekil adına cevaplandırıyorum.
1957 yılında Dâva daireleriyle, Dâva Daire
leri Umumi Heyetinin ve îdarî Dairelerle Şûrayı
Devlet Umumi i l l e t i n i n mesai cetvelinden iste
nilen malûmatı arz ediyorum :
Dâva Dairelerinin 1957 yılına ait mesai cet
veli :
Dördüncü Daire : 1956 yılında devir 7 186,
1957 yılında gelen 4 916, 1957 yılında çıkan 5 037,
1958 yılma devredilen 7 065.
Beşinci Daire : Yine bu sırayı takiben rakam
ları arz ediyorum. 4 773, 6 056, 4 058, 6 771.
Altıncı Daire : 12 014, 6 673, 3 323, 15 364.
Dâva Daireleri Umumi Heyeti : 324, 1 724,
317.
1958 e devir 1 721 4 y .
idarî dairelerin 195vyılma ait mesai cetve
linde Birinci Daireden 1956 yılından devir 106
iş almış, 1957 yılında bu daireye 3 055 iş gelmiş,
1957 yılında 3 027 iş çıkarmış. 1958 yılma 1 134
iş devredilmiş.
îkinci Daire : 1956 da devralmış olduğu mik
tar 1 518 dir. 1957 de 3 701 iş gelmiş 3 575 iş çı
karmış, 1958 e devir 1 694 tür. Üçüncü Daireye
1956 da devrettiği miktar yoktur. 1957 yılında
153 iş gelmiş 1957 de 133 nü çıkarmıştır. 20 iş
devretmiştir.
Umumi Heyete 16 iş gelmiş, 1956 da devren
gelmiş. 1957 yılında 3 016 iş gelmiş, 3 012 iş çı
karmış, 20 iş devretmiştir.
REÎS — Mehmet Kâmil Boran, buyurun.

197 —

1:7

2T.U

0 ; X
bu zihniyetin, bu tutumun acilen değiştirilmesi
şarttır.
Hükümet, kanunların anlayışa ve hakkaniyet
le tatbikinde titiz ve itinalı davranmalı ve eğer
hükümlerin mahiyet ve şümulünde bir tereddüdü..
varsa bunun da teşriî yollarla derhal izalesine
teşebbüs etmelidir.
Aksi halde Şûrayı Devleti daha, 20 daire ve
yüzlerce kadro ile takviye etsek bugünkü durum
değişin iyecektir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — Devlet Vekili, buyurun.
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL («ize)
Arkadaşım işi ucundan kenarından tenkid
için bir sebep aramaya çalıştı gibi geliyor bana..
Anlayış veya isabetle kanunların tatbik edilme
ıııesi yüzünden Şûrayı Devlete intikal eden hayli
işlerin bulunduğundan bahsettiler. Evet Şûrayı
Devletin, zaten sebebi ihdası budur ama bunun
icraca işaret suretiyle kanunların şöyle veya
böyle, maksadı aslisinden uzak olarak tatbiki
yönünden verilmiş olan emir veya. işaretin
mahsulü olmadığını muhterem hukukçu arka
daşımın kabul etmesi lâzımdır.

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
Muhterem arkadaşlar, sözüme Kiyaset Di varıma
teşekkürle; bağlıyacağını.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XI ne i Dö
nemin basından beri sorduğum 33 sözlü sorudan
şimdiye kadar yalnız bir tanesi görüşülmüş, 2 so
rum da C II. P. Orupunun Meclis oturumlarına
girmemekte olduğu bir sırada her nasılsa gün
demde yer alabilmiştir. Bu vesile ile Riyaset Di
vanının gündeme girecek sözlü sorularda nasıl bir
sıra esası gözettiğini de anlıyasmadığımı belirtmek
isterim. Meselâ, bugün görüşülenlerden daha ön
ce verilmiş; ve çok daha Önemli mevzulara temas
eden sorularıma hâlâ sıra gelmemektedir. (Muha
lefete rey veren bölgelerde yapılan tazyiklere dair
olan sorum ki. bu tazyikler her gün şiddetini da
ha da artırarak...) (Soldan, gürültüler)
REİS —- Efendim, soru dâhilinde kalmanızı
rica ederim.
MEHMET KÂM İD BORAN (Devamla) Devam etmektedir. Meclis Başkanvokilinin ta
rafsızlığı ve sözlü soruların gündeme alınmasın
daki prensibe dair sözlü sorularım; Hükümet
merkezi mevzuundaki sözlü sorum ve daha bir
çokları bu meyandadır.
Şimdi Sayın Devlet Vekilinin cevaplandırdığı
soruya geliyorum :
Ben bu suali sorduğum zaman ağır ve son de
rece mesuliyeti! yükünün altında bunalmış Şû
rayı Devletin, biraz feralılatılması mevzuunda
hiçbir hareket ve teşebbüs mevcut değildi. Ara
dan aylar geçtikten ve Şûra yeni daire ve kadro
larla eihazl andırıldıktan sonra her halde artık so
runun cevaplandırılmasında bir güçlük kalma
dığı düşüncesiyle bu soliîya gündemde yer veril
miştir.
Ben şahsan ilâve daire ve 'kadrolarla şûranın
işlerinin hafifletileceği ve kolaylaştırılacağı fik
rinde değilim. İşlerin artış nispeti ve seyri çok
kısa bir zamanda yeni daire ve kadroları da son
derece meşgul ve meşbu bir hale getirecektir. Be
nim müşahedem şudur ki, yeni bir hak ihdas eden
veya yeni bir muamele sistemi tesis eyliyen her
kanun Şûranın işlerini her türlü tahminin fev
kinde artırmaktadır.
Bu hal, ancak kanunların Hükümet tarafın
dan anlayış ve isabetle tatbik edilemediğini ve va
tandaşın mahkeme kapılarında hak ve adalet ara
ma zorunda bırakıldığını gösterir. Evvelemirde

Şûrayı Devletin işleri niçin fazlalaştı, bunu
benim kadar bu sahada çalışmış bir zat olarak
kendilerinin de bilmeleri lâzımdır. Kira Kanu
nundan mütevellit bâzı ihtilâflar Şûrayı Devlete
gitti. Bunun yanıbaşmda yine Şûrayı Devlete
istimlâk işlerinden, yani hızlı girişilen imarın
t evi id ettiği bâzı istimlâk işlerinden artan vergi
işleri ile kanunla intikal eden işler oldu.
Yine on seneden beri şu memleket sathında
geniş hürriyet haklarından istifade suretiyle
yani, partilerin serbesce çalışmaları ve çarpış
maları yüzünden...
İSMAİL İNAN (Ankara) - İnanmadığınız
şeyleri soyuyorsun uz...
DEVLET VEKİLİ İZZZET AKÇAL (Dovamla) — Rahat dinlemek imkânını bulacak
sınız, benim sesmı çıkar ve cesaretle çıkar. Ke
limeleri, tartarak konuşurum.
Partilerin vatandaşları, haklarını arama yö
nünden irşatları dolayısiyle evvelce düşünülme
yen birçok işler, Şûrayı Devlete intikal etti.
Bu suretle, arkadaşımız Kâmil Boran'm işa
ret ettiği gibi, Devlet Şûrasında işler hakikaten
çoğaldı. Fakat bunun tedbirini İcra Organı ve
Büyük Millet Meclisi almış bulunmaktadır. Bu
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yıl zarfında çıkan kanım ile Devlet Şûrasına 3 [
daire ilâve etmek imkânına sahibolmuştur. Reis I
ve âza intihabına ait tezkere Büyük Millet Mec I
lisine intikal etmiştir. Yakında üç daire daha
Şûrayı Devlette yeniden teşekkül edecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Zonguldak maden işçilerinin
ücretlerine zam yapılıp yapılmıyacağı H.
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
Bundan başka Şûrayı Devlete intikal eddı
saygı iie rica ederim.
işleri, arz ettiğim kanunla, bidayette tetkik ede
Zonguldak Mebusu
cek ve usul yönünden kabule şayan bulunmı- I
Avni Yurdabayrak
yanları bidayeten reddedecek bir organ Şûray.
I
1. — Zonguldak maden işçilerinin halen al
Devlette teşekkül etmiş bulunmaktadır.
makta oldukları ücretleri kâfi buluyor musunuz,
Ben Kâmil Boran arkadaşım gibi düşünmü
2. — Bulmuyorsanız zam tasavvurunda mısı
yorum. Şûrayı Devlete verilen vazifeyi 1959
nız. Bu hususta Bakanlığınızca hangi tarihte ve
yılında çıkan kanunla teşkilâtı tevsi edildikten
ne nispetlerde zam yapılacaktır?
ve usul hükümlerini tatbika imkân bulduktan
REİS — Sanayi Vekili, buyurun.
sonra kemaliyle yapacağı kanaatindeyim, müste
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ
SEBATI
rih olmalarını rica ederim.
ATAMAN (Zonguldak) — Efendim, Zonguldak
maden işçilerine arkadaşımızın sual takririni
R E Î S — Kâmil Boran, buyurun.
verdiği tarihten pek az bir zaman sonra bir zam
yapılmıştır.
Bu zammın yapılması suretiyle ar
MEHMED KÂMÎL BORAN (Mardin) —
kadaşımızın sualinin birinci kısmını teşkil elen
Değerli arkadaşım ve meslekdaşmı Sayın Akçal'«kâfi buluyor musunuz?» Sorusuna hükümet
ın bu kürsüden vekil sıfatiyie ilk konuşması ol
olarak
fiilen bir cevap da vermiş olduk.
duğu için fazla bir münakaşa açmak niyetinde
REİS
— Avni Yurdabayrak, buyurun.
değilim. Kendisi konuşmasında belki haklıdır
ama işin esasında haksızdır. Ben tenkidlerinıi
AVNİ YURDABAYRAK
(Zonguldak) —
milletvekili sıfatiyie yapıp müsbet yol gösterdim.
Muhterem Vekil arkadaşıma ve 9 ay 5 gün son
Daha ne olsun muvafık veya muhalif bir mebu
ra sözlü sorumu şu kürsüye getiren Riyasete
sun vazifesi bu değil midir?
teşekkürle sözlerime başlıyorum.
NECMEDDIN ÖNDER
tuttunuz.

(Nevşehir) — Işık

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Bu büyük kürsü lâubaliliğe müsaidolmadığı
için, bu sözlere sükût ile mukabele edeceğim.
Ben müsbet bir yol gösterdim, hiçbir hükü
met, mebusların tenkidlerinden ve gösterdikleri
müspet yoldan kendilerini müstağni addede
mez, addedenlerin, Hükümet ve Devlet adamlığı
vasfında maalesef eksiklikleri var demektir.
REİS — Sual cevaplandırılmıştır.
6'. — Zonguldak {Mebusu Avni

Yurdabayrak'-

tn, Zonguldak maden işçilerinin ücretlerine zamyapikp yapilmıyaca'ğtna dair sualine Sanayi Ve
kâleti Vekili

Sebati

Ataman'in,

(6/386)
REİS — Suali okuyoruz.

şifahi

cevabi

Bendeniz kürsüye çıkmadan evvel bu «özlü
soruma bu şekilde cevap verileceğini esasen tah
min etmiştim. Yalnız, sözlü sorum, haddiza
tında aktüalitesini de kaybetmiş değildir. Çün
kü Vekil Bey diyor ki : «Bu sözlü soru verildik
ten bir müddet sonra bir zam yapılmıştır. Bi
naenaleyh sözlü sorunun birinci kısmındaki,
(halen almakta oldukları ücreti kâfi görüyor
musunuz?) Sualine cevap vermiş oluyorum.»
Halbuki Vekil Bey bugün burada tereddütle
konuştular. Soruma kati bir cevap vermediler.
Ben bu şekildeki cevaplarını evvelden tahmin
etmiştim.
15 Şubat 1959 tarihinde Zonguldak İşçi Sen
dikası o zamanki reisi Ankara'da bir matbuat
toplantısı yapmış, «bütün arkadaşlarımın da
takdir edecekleri gibi en ağır iş obuasına rağ
men en'az yevmiye ile çalışan Zonguldak işçi
lerinin karınlan doymadığı için kömür çıkarajj mazlar» şeklindeki beyanlarına 16 Şubat 1959
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tarihinde, hemen ertesi günü muhterem Vekil
arkadaşım cevap vermiş ve o zamanki beyanın
da «450 kuruşa çalışan Zonguldak maden işçi
lerinin bu 450 kuruşu harcamaya yer bulama
dıklarım» ifade etmişlerdi.
Kendisiyle beraber, seçmenlerimiz olan bu
arkadaşlarımızın önüne günün birinde yeniden
çıktığımız zaman...
ALÎ KAYA (Zonguldak) — Bugün mü seç
menleriniz oldu?
AVNÎ YURDABAYRAK (Devamla) — Ali
Kaya onlar.. Senden evvel seçmenim di, senden
sonra da seçmenim olacaktır.
Vekil Beyle bir beyanda bulunduğundan
dört gün sonra ben bir sözlü soru verdim. Muh
terem Vekil 8 Mart 1959 günü Zonguldak De
mokrat Partisinin bir mektep sinema salonunda
yaptığı kongresinde 112 milyon lira zam yapıla
cağından bahsetmiş ve bu zammın ücretlerde
% 60 nispetinde bir artma vücuda getireceğini
bildirmişti ve asgari ücretin toprak üstünde 7
lira vo toprak altında 81.3 kııraş olacağını ve bu
zammın da 112 milyon tutacağını söylemişti.
Şimdi senelik ücret yekûnunun 80 milyon kü
sur olAğuna; ve 112 milyon.
NBCMEDDtN ÖNDER (Nevşehir) —. Çok
zekisin.
AVNÎ YURDABAYRAK (Devamla) — Zammolaeağma göre ücretin neye baliğ olacağını zeki
arkadaşıma sorarım, yani bana ön sıradaki zeki
diyen arkadaşıma hitabediyorum.
REÎS — Avni Bey bir dakikanız var.
AVNÎ YURDABAYRAK (Devamla) — Halbuki Vekil Bey burada çok kısa beyanda bulun
du. Şimdi bunları Zonguldak seçmenlerine arz
edeceğim ve 112 milyonun hesabın: kendileri
sorsunlar.
Aziz arkadaşlar; bir şeye temas «deyim, bu
memlekette, Zonguldak'ta yalnız kaşar peyni
rinin kilosu 11 liranın üstünde iken 410 kur aş
yevmiye ile Zonguldak'ta bir işçinin çalışıp çahşamıyaeağmı takdirlerinize arz ederim.
REÎS — Sanayi Vekili buyuranuz.
SANAYÎ VEKÂLETİ VEKÎLÎ SEBATÎ
ATAMAN (Zonguldak) — Efendim, ' arkadaşı
mız 22 . I I . 1959 tarihinde suallerini sormuşlar
ve iki kışımı ihtiva ediyor. Diyor k i : 2 2 . 1 1 .
1959 tarihinde yani halen Zonguldak'ta maden
işçilerinin almakta oldukları ücretleri kâfi buhıvor musunuz?
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Bulmadığımız için zam yapın şız. Demek ki,
suallerinin birinci kısmına cevap vermiş bulu
nuyoruz.
ikinci sualleri: «Bulmuyorsanız» - bulut'Kli
ğinizi tahmin ediyoruz - «bulmuyorsanız zam
tasavvurunda mısınız ?»
Fiilen yaptığımız için bu suale cevap ver
mek mecburiyeti yoktur. Bu tasavvurda oldu
ğumuz aşikâr olarak meydana çıktı.
Sonra; «Bu hususta bakanlığınızca ha* gi
tarihte ve ne nispette zam yapılacaktır?»
Yapıldığı tarih malûm ve miktarı da ma
lûmdur.
Şimdi Sayın arkadaşım »sendika başkanı
şöyle demiştir, dedi. Bu hususta hafızası kendi
sini şiddetle aldatıyor. Sendikanın o zamanki
başkanı değil, ikinci başkanının beyanatına ve
rilen cevab Zafer Gazetesinde olduğu gibi Ulus
ta da, Cumhuriyet'tc de intişar etmiştir. Ve o
cevap elbette Zaferde de intişar etmiştir. Ama
burada Zafer Gazetesinde cevap verdi; yani
başka yerde cevap veremedi demek istiyor. Za
fer Gazetesinde, Cumhuriyet Gazetesinde, Ulus
Gazetesinde cevap verdim, bu hakkım, ben de
kanuni olan bu hakkımı kullandım. Cevabım
bu mevzu ile alâkalı değildi, bu kürsüden bu
mevzuu açmak doğru değil. Zonguldak işçisi
vatanperver olan ve bu vatanperverliğine en
küçük bir gölge dahi kondurmak mümkün olmıyan bir topluluktur.
MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Evha
mınız, sizin.
SANAYÎ VEKÂLETİ VEKÎLÎ SEBATI
ATAMAN (Devamla) — Zonguldak Demokrat
Parti îl Kongresi bir mektebin sinema salonun
da yapıldı. Vekil çıktı şunu söyledi bunu söy
ledi deniyor. Yanlış malûmat almış, 112 milyon
lâfını söylemedim, söyliyemiyeceğim de aşikâr
dır, açıktır. Çünkü mebus olmak için okumak
yazmak bilmek lâzım. Bunu bilmenir zımnında
âmâli erbaa da dâhildir de onun için. (Soldan;
alkışlar)
Şimdi, yeter mi yetmez mi? On bir liralık
kaşar peynirine altı buçuk lira yeter mi, yet
mez mi hikâyesine gelelim:
Huzurunuzda açıkça ifade ederim ki, yet
mez. Yetmez olduğu kanaatindeyiz. Hükümet
olarak. Yani biz işçilerimizin, hele bilhassa kö
mür madenleri gibi hakikaten ağır olan iş yer
lerinde çalışan işçilerimize bugün verilmekte
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olan miktarlardan daha fazla miktarlarda üc
ret vermek ve bu işçilerin hayat şartıarım, re
fah seviyelerini ıslah etmek ve yükseltmek için
elimizden gelen bütün gayreti sarf etmekte ol
duğumuzu ve bu gayretlerimizin devr.m edece
ğini ifade ediyorum. (Soldan; alkışlar) Yalnız
elimizden gelen bu gayretleri sarf et'iğimiz za
man şimdiye kadar sarf ettiğimiz gayretin ne
netice verdiğini arz edebilmek için iki tanecik
rakam söyliyeyim.
Bugün Zonguldak'ta çalışan maden işçileri
nin çıplak ücreti ve sosyal yardımlar ve saire
olarak vasati işletmeye maliyeti 20 l:ra 3 ku
ruştur. Vasati diyorum, en yüksek değil, en al
çak da değil. Yani işçi adedi 20 lira 3 kuruş.
1949 senesinde neydi diye merak edersiniz.
Arkadaşım gayet iyi bilir. Çünkü 1942 senesin
de hakikaten sefil bir hglde buluna!1 işçilerin
bu sefaletlerinden bilistifade rey alm-:jtı. Bakı
nız ne idi: 302 kuruş. Biz tutmuşuz 302 kuruşu
20 liraya çıkarmışız. Allah kısmet eder ve mem
leketimizin iktisadi kalkınması böyle hızla de
vam ederse bunu da 30 liraya çıkaracağız. (Sol
dan; alkışlar)
REİS — Avni Yurdabayrak
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) —
Allah'a çok şükür ki 1950 ! den evvel mek'tepden
mezun olmuşuz. Yoksa amali erbaayı şaşıra
caktık. Ben isterdim ki m-ulhterem Sebati Ata
man...
NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Sakarya) — Be
raber bağırdık, Halk Partisine beraber söyle
dik... (Soldan gülüşmeler)
AVNİ YURDABAYRAK
(Devamla) —
Muhterem Sebatı Ataman'ı dinlediniz, vasatı
rakamlar ortaya attı. Benim söyliyeceğiım ra
kamları söylemiş olsaydı, ikinci defa huzuru
nuzu rahatsız etmezdim. O vasatiyi söyliyor,
ben (hakikati söyliyeeeğim. Takdir sizlerindir.
Bu dediği zamdan 10179 işçi yevmiyesi 4,5 li
radan 6 liraya; ve 13988 işçi yevmiyesi de beş
liradan 6 liraya, 8151 işçi yevmiyesi 6 liradan
6,5 liraya ve 8006 işçi yevmiyesi de 6 liradan
6,5 liraya, 2783 işçi yevmiyesi de 6,5 liradan
7 liraya yükselmiştir. Ben şu cephesinde, hu
cephesinde 30 - 40 lira alanlardan bahsetmiyo
rum. (Soldan: Gürültüler, «Böyle bir şey yok»
sesleri) Onlar cephe kurmuşlardır, yevmiyele
rini de alacaklardır. (Sağdan: Gülüşmeler, bra
vo sesleri)
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Şimdi dediler k i ; gazetelerde 'böyle bir şey
yok. îşte Zonguldak'ta çıkan bir gazete. (Sol
d a n : «Halk Partisi gazetesi mi?» sesleri) Bu
gazete diyor k i ; (Sanayi Vekili Sebati Ataman
maden işçileri zamlarının 10 gün evvel ilân et
tiğiniz miktarda olmayışı karşısında ne yap
mak niyetindesiniz ? Mesul vir vekilin »bir mek
tep salonunda bir iktidar partisi kongresinde,
bütün Türkiye'ye yapıldığını ilân -ettiği zam
miktarı yarıya indirildi) diyor.
Şimdi ne garip tecellidir iki, dün işçinin se
fil ve perişan olduğunu müdafaa eden Avni
Ynrdabayrak karşısında, «Hayır oçk ücret alı
yorlar ; bu bir fedakârlık ve vatanperverliktir»
deyip aksini iddia eden Sebati Ataman: Bugün
yine bu işçinin sefil ve perişan olduğunu -ve kü
çük dâvalara, küçük hesaplara feda edilmeye
çalışıldığını Avni Yurdabayrak bağırıyor, fa
kat Sebati Ataman müdafaasını yapıyor.. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar) Allah taksiratını
hayra tebdil eylesin. (Soldan gürültüler)
REÎS — Efendim, gerek bu sual ve gerek
bundan sonraki sual dolayısiyle - elimizde do
iki takrir bulunmaktadır- bu suallerin hita
mına kadar sözlü sorulara devam edilmesi hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sanayi Vekili.
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATÎ
ATAMAN (Zonguldak) — 'Muhterem 'arkadaş
lar ; 'elbette çok muhterem bir milletvekili arka
daşımızın bir suali iradetmesi vesilesiyle buraya
çıkıp kendi şahsının propagandasını yapması
keyfiyetine ben karışmam. (Bendeniz 'mevzua ka
rışırım. Mevzu hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım :
Şimdi arkadaşımızın verdiği rakamlar yan
lıştır. Zonguldak'ta yapılan zammın mahiyeti
şudur : İki esasta zam yaptık.
1. Asgari ücreti, yani Zonguldak havzasın
da >en az ücret alan işçinin yevmiyesini muayyen
bir seviyeye çıkardık. Bunu !da üç kategoride
mütalâa. ettik : Yerüstü işçisi, yeraltı işçisi ve
yeraltı kazmacısı. Eskiden yani bu zamdan ev
vel bir seviye arz etmiyen •ücretleri bir seviyeye
getirdik. Yeraltı, yerüstü ve yeraltı (kazmacısı
sınıflandırdık ve asgari ücret olarak ti lira, 6,5
lira ve 7,25 kuruş, 'tâyin ettik, 6,5 lirayı yeral
tında çalışanlar, 7,25 lirayı yeraltı kazmacıları-
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ııa asgari ücret olarak verdik. Bu ü(M etler çıplak
ücrettir.
Bıı ücret Zonguldak'ta vasati % 230 sosyal
yardım, ve sair diğer yardımlar zammedilir.
Bir şey daha arz 'edeyim, nedir sosyal yar
dım .masrafları, Zonguldak'ta? 726 kuruştur. Ya
ni bizim asgari ücretin en yüksek seviyesi olan
725 kılınıştan 'bir kuruş fazla. Yani yevrniyesin
den maada 726 kuruş sosyal yardım. İstetmenin
kasasından çıkan işçi için verilen yalnız bu sos
yal yardımı da değil. Bu sosyal yardımı 1950 senesiıide ne imiş? 155 kuruş imiş. (Demek iki 1949
da 155 kuruş olan 'bu yardımı 726. kuruşa ka
dar çıkarmaya 'muvaffak olmuşuz. Ne hikmetse
bizim (bu artırmaya devam etmemiz arkadaşımın
hoşuna gitmiyor. Bilsin ki, buna devam edece
ğiz. elimize imkânlar geçtikçe ve katta imkânlar
yaratarak artırmaya devam edeceğiz.
Simdi bu arz ettiğim rakamlar asigari ücret
lerdir. 'İkinci 'zammın esası, nıalümuâliniz ücret
lerde ıbir kademe vardır, ibir merdiven vardır; bu
asgari ücretleri artırdık, ibu artırmayı kademeye
göre intikal ettirdik. Ancak bu intikal arkada
şımızın ima etmek istediği gibi, yüksek ücretle
re göre değil, aşağı kademedeki ücretler* göre
büyüyen nispetler dâhilinde tatbik ettik. Bu
nispeti 'mütenakısa ile gitti, ücretler yükseldik
çe «anı nispeti azaldı. Bu şekilde yaptık.
Bütün, bu ameliyelerin neticesi olarak vasati
ücret, 20 lira -S 'kuruşa çıktı. Yani, sunu tasrih
edeyim arkadaşlar, vuzuhtan hoşlanırım, propa
gandayı bırakalım. İşletmenin kasasından 20 lira üç kuruş çıkıyor.
İşçinin eline para olarak ne geçiyor, çıplak
para olarak ne geçiyor? 6 lira yerüstünde, 6,5
lira yeraltında, 7,25 kuruş da çıplak para, 6,5
lira yeraltı, 7 lira 25 kuruş kazmacı. Bu geçi
yor.
REİS — Beyefendi, ibir dakikanız var.
KOORDİNASYON VTİKÎLt VE SANAYİ
VEKÂLETTİ VEKİLİ SÜRATİ ATAMAN (De
vamla) — Şîmdi, muhterem arkadaşımız ne is
ter, onu. anlamıyorum. Ben diyorum ki, Hükü
met işçi ücretlerinin bu seviyede dahi olması
nın kâfi ıgeldiğini ve işçinin refah içinde olduğu
nu iddia etmıi.vor. Bu seviyenin yükseltilmesi
için .geceyi gündüze katarak çalışmakta olduğu
nu ve çalışmak azminde bulunduğunu ifade edi
yor. Ne istiyor arkadaşım, çalışmıyalnn mı?
(Soldan, bravo sesleri)
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REİS — Avni Yurdabayrak, buyurun.
AVNİ YURDABAYRAK (25oııguldak) Muhterem Vekil Bey ne istediğimi sordular.
Sonra sordukları için peşin cevap vermedim,
İşçinin bugünkü seviyesinin normal olmadığını,
bunu normal seviyeye, hadde ulaştıracaklarını
ifade (buyurdular, teşekkür ederim, sorduğum
mevzu da bu idi.
Ama ufak bir noktaya temas etmekliğime
müsaade buyuran. Vekil Bey, çıplak ücretten,
sosyal yardım ücretinden bahsettiler. Ben sizle
re çıplak ücretin ne olduğunu okudum, adedlerini de okudum, çalışan işçilerin ne ika dar aldık
larını okudum. .Dört buçuk olan beş. 'beş olan
altıdır, bir daha okum ıy a cağım.
Sosyal yardımın içerisine çok şeyler girer,
ismi üzerinde, sosyal yardım! Meselâ bir arka
daşımız kazada güreşler tertibeder, beş bin on
bin bilet.
Demokrat Parti teşkilâtında öteden beri
âdettir, balo verir idare para verir... ('Soldan,
gürültüler)
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Sosyal.
varduma ıgirmez bu is.
AVNİ YURDABAYRAK (Devamla) rim, bilirim.

Bili

Balo verilir, idare para. verir. Bir yerde yiye
cek, giyecek İhaleleri olur, bunlar şöyle gider
'böyle gelir, sosyal yardıma girer. Burada vak
tiyle bunların münakaşası yapıldı. Hepsi bunun
içine girer. Onun için işçi bu yevmiye ile çalı
şır, söylenir ama İşletmenin 1959 daki zararı
160 milyonun üstündedir. Bıı ne olacak (beyler.
bu ne olacak?... Vekil iktisadi kalkınma diyor,
bunun cevabını Erhard veriyor, o eliyor ki :
«iktisaden hastadır, Türkiye'ye yardım 'zaruri
dir.»
REİS •-- Sanayi Vekili.

SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATİ
ATAMAN (Zonguldak) — Muhterem arkada*lar; arkadaşımızın sözleri üzerine sadece şunu
söylemek isterim : Arkadaşımızın «Güreşlere ve
diğer sair işlere bilet vermek almak gibi masraf
lar sosyal yardıma girer» lâfı tamamen yalandır,
hilafı hakikattir.
M r S T A F A S A R A U (Zonguldak) — Makbuz
ları var, ibraz edebiliriz.
REİS — Sual cevaplandırılmıştu;, efendim,
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de 6 aylık faaliyetinin neticesinde 231 676,96 lira
zarar etmiş. Ertesi sene, 1956 senesindeki zarar.
bir seneyi kâmile içinde 561 184,45 liradır. 1957
senesinde Şirket artık kurulmuş, oturmuş ve faa
liyete başlamış, yine zarar etmiş amıa miktarı çok
•azalmış, 199 416,70 lira zarar etmiş. 1958 senesin
de 558 665,15 lira kâr. îşe bağladığı sene zarar et
miş, evvelâ zarar --yüksektir, gittikçe azalmış ve
sonra kâra geçmiştir;
1959 senesinde, şimdiye kadar, yani su suale%
cevap verdiğim şu ana kadar, senenin muhhfr"bir
kısmı geçmiş olduğundan, hakikate en yakın mik
tar olarak arz ediyorum, 1 milyon 390 bin lira
kâr tahmin edilmektedir.
Simidi muhterem arkadaşlarım, bir Makina
Yedek Parçaları Anonim Şirketi kurmuşuz ve
muayyen bir vazife vermişiz. Şimdi burada esaslı
iki suale cevap vermek lâzımdır. Hükümet olarak
bir murakaboi nefs vesilesi ittihaz edip bu iki mü
him suali cevaplandırmak durumundayız.

7. — Ankara Mebusu Recep Bengin 'in, Maki
na Yedek Parçaları T. A. Şirketinin 1957 yılı za
rarına dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebatı
Atamaıı'm şifahi cevabı (6/398)
REİS — Recep Dengin... Burada.
Vekil burada.
!">uali 'kouyoruz :

Alâkalı

15 . IV . 1959
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması için müza
heretlerinizi saygı ile rica ederim.
Ankara Mebusu
Recep Dengin
Makhm Yedek Parçaları T. A. Şirketi 1957
yılı bilançosunu niçin 992 bin 280 lira 13 kuruş
zararla kapamıştır. Ve ne gibi sebepler dolayısiyle mezkûr yıl faaliyet programını tahakkuk ettirememiştir. Ve neden 1956 yılı zararlarından
ve bu zararların sebeplerinden intibalı edineme
miştir?
REİS — Buyurun, Sanayi Vekili.
SANAYÎ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI
ATAMAN (Zonguldak) — Makina Yedek Par
çalan Türk Anonim Şirketinin zararları mevzu
unda evvelâ şu ciheti tasrih etmek isterim. Arka
daşımın verdiği rakam, -Makina Yedek Parçaları
Türk Anonim Şirketinin kurulduğu tarih oiaıı
1955 senesinden 1957 senesi bilanço devresi niha
yetine kadar teraküm etmiş olan »ararlardır. Ya
ni bu zarar bir senelik zarar değildir. Bu ciheti
arkadaşım da bilir ya. Zararın bir senelik olma
dığını tasrihte fayda mülâhaza ederim. (Sağdan,
/.arar, zarardır, sesleri)
Arkadaşlar; Makina Yedek Parçalan Türk
Anonim Şirketi şundan zarar etmiştir; evvelâ,
kuruluşta, kuruluş devresinde tesis -masrafları
vardır, personel masrafları vardır. Saniyen bu
mevzu memleketimizde yeni bir mevzudur. Şir
ket ilk senesini zararla kapatmıştır. Fakat bu
nevi teşekküllerde esasen kurulur kurulmaz, faa
liyete geçer geçmez hemen 'kazanca geçmesinin
imkân ve ihtimali yoktur. Bunun muayyen bir
zaman sonra yavaş yavaş inkişaf ederek kâra geç
mesini normal ve tabiî karşılamak lâzımgelir. Ni
tekim bendeniz arz edeyim :
Makina Y"edek Parçaları T. A. Şirketi 1955
senesinin Haziran ayında kurulmuş. 1955 senesin-
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Bu tesis memleketin ekonomisine faydalı ol
muş mudur;.kurulduğundan beri? Bugüne kadarki faaliyeti neticesinde arkadaşımız da inkâr ede
mez ki, bir tek civata dahi yapmışsa, memleket
ekonomisine bir civata ilâve etmişse memleket
ekonomisine faydalı olmuş demektir. Faydalı ol
mamış denemez.
Şimdi ikinci sual : Bu memleket bu faydayı
acaba pahalıya mı. sat maldı? Bu şirketi kurmuş
olanlar, Devlet, Devlet sermayesi, Devlet parası,
bu şirketi kurmuş dan iştirakçiler zarar mı etnris?
Efendim, zarar yekûnu 992 280 lira 12 kuruş.
kâr yekûnu 1 milyon 948 965 lira 15 kuruş. Zarar
kârdan çıkarıldıktan sonra, kâr bakiyesi 956 385
lira 3 kuruştur. Demek ki, hem memleket ekono
misine faydalı olmuştur, hem de bunu kuranlara.
para yatıran devlet müesseselerine bir milyon
liraya, yakın bir kazanç sağlamıştır bu şirket.
1956 ve 1957 senelerinde zarar etmesini tabii
görmek icabeder. Tekrar ediyorum. Kuruluş se
neleridir, faaliyetini yayıp adamakıllı semeresini
alamamıştır. Bu gibi teşekkülleri arkadaşım ben
den daha iyi bilir ki, iş haeınına göre zarar veya
kâr tahassul eder. î§ hacmi; eğer müessesenin fâa
liyetlerini sabit masraflara nispetle kâfi bir bü
yüklükte tutamazsatk zarar tevellüdeder. Kâ
fi büyüklükte tutarsak kazanç olur. tik kurutuş
senelerinde birden bire bu arz ettiğim büyüklüğe.
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kifayete erişmesinin mümkün olamayacağını, ar
kadaşımın, takdir edeceğini ümidederim.
REÎS — Recep Dengin.
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem
arkadaşlar, bu 1955, 1956, 1957 yıllarındaki
zararlar, şirketin durumu ve tutumu'hakkında
bendeniz yine Yüksek Heyetinize bildikleri
mi böyle bir sual münasebetiyle daha önce arz
etmiştim. Aradan uzun nir zaman geçmiş ol
masına rağmen, Başvekâlet Umumi Muraka
be Heyetinin dikkati çeken neşriyatı gösteri
yor ki, şirket zarar uçurumunda gezmekten
kendini bir türlü kurtaranı amıştır. Nitekim
1957 senesinde zarar 992 bin liraya çıkmıştır.
Sayın Vekil 1958 - 1959 senesinde kâr edildiğiıuden bahsettiler. 4 Ağustos k a r a r l a n muva
cehesinde yapılan ithal stoku mallar' nazarı
itibara alındığında- kâr sağlandığı ifade olu
nabilir. Şimdi kendileriyle vuzuha varalım.
Vuzu'ha varmaktan hoşlandıklarını kendileri
ifade ettiler. Şu İbret dolu sa/tırları Muhterem
Vekilin tetkiklerine sunuyorum.
«Şirketin ileriki .yıllar faaliyetlerinin de
semereli olacağını söylemek güçtür. Konjonk
tür bakımından hususiyet arz eden bir devir
de kurulmuş olan şirketin esasen mahdut ölçü
deki faaliyeti önümüzdeki yıllarda ithalât im
kânlarının daha elverişli bir hale gelmesiyle
büsbütün azalacaktır. Binaenaleyh şirketi tas
fiye cihetine gitmek ve yedek parça ihtiyacının
Makina ve Kimya Endüstirisi Kurumu tarafın
dan karşılanması imkânlarının araştırılması
daha uygun olarak mütalâa edilmektedir.» (1957
Murakabe Heyeti raporu; sayfa : 2)
Sarahat olan yerde tefsire mahal yoktur.
Şirketin ana sözleşmesinin dışında ithalât yap
tığını görüyoruz. Bu hususta. Başvekâlet Mu
rakabe Heyeti raporunda açıklama vardır.
Şirket ithalât yaptığı, imalât da yaptırdığı hal
de - çok calibi dikkat bir noktadır - şirketin
kendisi bir atelyeye «ahibolmadığı gibi imalât
da yapmamaktadır. Memleketle öteden beri
devam edegelen yerli mamulleri satınalmakta
ve 'başka yerlere satmaktadır. (Soldan, «daha
iyi ya» sesleri) Şirket şu halde bir komüsyoncudur, ne lüzum var bu şirkete? Şahısların
himayesi için mi kurulmuştur?
Şirket kalay ithal eder. 47 358 lira tutarın
da olan bu kalayı verir. Parayı ve kalayı al
dırma dair ortada bir sarahat olmaz.
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Şirket senede 992 bin .280 lira zarar eder.
tdare Meclisine 64 bin 999 lira para öder. Bu
miktar yetişmiyormuş gibi ayrıca 10 bin 634
lira ikramiye dağıtır. Yine aynı şirket, 11 ton
579 kilo otomobil ve kamyon makaslarını 76
bin 518 liraya imalâtçıdan satmalır. Bu fiyata
aldığı bir malın 5 tonunu 13 bin 650 liraya sa
tar. 205 bin 865 lira para verir, yağ keçesi
yaptırır, bu imalâttan da ancak 128 bin 131 li
ralık bir mal satabilir.
215 ıbiıı 910 liralık ağaç vidası satmalır.
Bu miktardan da sadece 86 bin 868 lira 90 ku
ruşluk bir mal satar. 10 bin 702 liralık sekman
imal ettirir, {.»arayı verir. 2 bin 744 liralık bir
mal satışı yapabilir. Hâsılı şahısların himaye
si için .kurulduğunda şüphe olmıyan bu meş
hur şirket 1 milyon 784 •'bin 40 lirasını 1957
yılında imalâtçılara bağlar, buna mukabil 810
bin 818 lira 21 kuruş tutarında bir mal teslim
alır ve İm miktardan da 544 bin 632 lira 35 ku
ruşluk mal satmış olur.
Bütün 'bu malûmat 'Başvekâlet Umunu Mu
rakabe Heyeti raporunda mevcuttur.
REİS — Zamanınız bitmiştir, lûtiVn.
RECEP DENGÎN (Devamla) — Sanayi Ve
kili daha çok şey öğrenmek istiyorsa buyur
sunlar, kürsüye bir daha teşrif etsmter.
REİS — Müsaade buyurun, kürsüye çıkıp
çıkmayacaklarını kendileri bilirler.
RECEP DENGÎN (Devamla) - - Aksi tak
dirde kimlerin harvurup harman savurdukları
nı öğrenemezler.
REÎS — Buyurun Sanayi Vekili.
SANAYİ VEKİLİ SEBATÎ ATAMAN (Zon
guldak) — Evvelâ, arkadaşım niçin hiddet edi
yorlar, İrilmiyorum. Cevap versinler, diyor. El
bette cevap vereceğiz. Sizin sual sormak, bizim
de cevap vermek vazifemiz. Yalnız arkadaşım
siportmenee hareket etmiyor. Bundan- evvelki
bir sualde de böyle oldu.
Şimdi bana diyor ki; zarar neden olmuştur?
Ben bu suale kürsüde cevap veriyorum. Şimdi
ezbere 10 ton bilmem ne almış, bunun bilmem
ne kadarı satılmış geliyor, 10 ton bilmem ne al
mış diyor. Ne bileyim ben,.. Şu anda burada
söylenir de benden hemen cevabı istenir mi?
Sportmenlik midir bu? Sual sor, 10 ton değil
bir gramının dahi hesabım vereyim. (Soldan-,
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bravo, sesleri) Allah rızası için yani, bu doğru
mudur?
Şimdi bakın, arkadaş Murakabe Heyetinin
raporundan okudu. Zarar etmiş, Elbette Mura
kabe Heyeti tekidediyor ve yol gösteriyor,
Yani biz demiyoruz ki, bir şirket kurulduğu
anda derhal faaliyete geçecek ve ertesi günün
den itibaren bütün memleketi yedek parçaya
boğacak ve tıkır tıkır kâr etmeye başlıyacak.
Bu mümkün müdür f Elbette ki, ilk kuruluşun
da zaruri aksaklıklar geçirecek, ondan sonra
inkişaf edecek ve gerekli malî bünyesine kavu
şacaktır. Buna kavuşması da kolay olmıyacaktır. Gayret ister.
Şimdi bakın, aynı murakabe heyetinin bir
sene sonraki raporundan da ben okuyayım:
Mesele şudur: tyiyedoğru mu gidiyor, kötüye
doğru mu gidiyor1? 1957 deki rapordan mütenebbih olmamış. 1958 de de mütenebbih olma
mış da zarar etmiş. Murakabe Heyeti raporu
1958 de mütenebbih olduğunu söylüyor. Sayfa
2 de diyor k i ; «Şirketin 1958 de kârı 1 325 042
lira. Masraf ve zararları ise 766 387 lira. Bu
na göre eksersiz kârı 558 655 liradır. Şimdi
dikkat buyuran arkadaşlar, böyle bir şirketin
bir teşebbüs kârı, bilanço kârı, birtakım kârlar
kazanç yekûnunun birtakım, masraflar, zarar
lar yekûnunda mukayese edilmesi neticesinde
meydana çıkmıştır. Meselâ şirket bir muamele
de zarar eder, iki muamelede zarar eder, üç mu
amelede zarar eder, dördüncü muamelede bütün
zararları kapıyarak telâfi eder. Ve kâr ederse,
netice zarar ve kâr mukayesesi sonunda kâr le
he tecelli ederse, netice kâr olarak görükür, ni
tekim kâr olmuştur.
Malî durum 1958 senesinde yeni yatırımlara
gidilmemek kaydı ile bugünkü ihtiyaçları karşılıyabilecek bir durumda olup malî durumu
ıslah etmiş bulunmaktadır diyor. Murakabe he
yeti döner, diyor, Murakabe Heyeti. Buraya dik
katinizi celbederim, döner kıymetler kısa va
deli borçlarının % 188,5 nispetinde karşılaya
cak miktardadır. Bir teşebbüsün malî bünyesi
nin sağlamlığı döner kıymetlerinin kısa vadeli
borçları, sabit kıymetlerinin de uzun vadeli
borçlarını karşılıyaeak nispetle ölçülür. Bunun
malî bünyesi, döner kıymetleri kısa vadeli borç
ların % 188,5 nispetinde karşılıyaeak durum
dadır. 1958 de bu hale gelmiştir.
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Şirketin bu yılki malî t rantabüite8İ % 13,97
dir. Demekki, bu rakamlar iki kere iki dört
eder gibi şirketin idare meclisinde bulunan
şahsiyetlerin isim ve sıfatlarından, bu şahsiyet
lere verilen maaş ve ikramiyelerin miktarın
dan, şunun bunun şahsi menfaatine hizmet et
mek için kurulmuş olmadığını, mücerret iddia
dan kat'annazar, bu rakamlar şirketin malî
bünyesinin mükemmel olduğunu ve iyiye doğru
gittiğini iki kere iki dört eder gibi ispat etmek
tedir.
RE t S — Recep Dengin;
RECEP DENOÎN (Ankara) — Muhterem
arkadaşlarım, ben sualimde sarih olarak 1957
senesinde Makina Yedek Parçaları Türk Ano
nim Şirketinin 992 bin kü^sur lira neden zarar
ettiğini, Şirketin faaliyet programını niçin ta
hakkuk ettiremediğini sormuş ve bunun cevabını
istemiştim.
Vekil Bey bilir, bir peşin iki veresiyeden
iyidir. 1958 ve 1959 un kârlarından dem vu
ruyor.
1958 senesinde de Murakabe Heyetinin ra
poru ve Büyük Meclis azalarından müteşekkil
Yüksek Heyetin zabıtları yedime geldiği zaman
1958 de »şirketin neden az kazandığını, 1959
da neden çok kazanması gerektiğini burada is
pat edebilirim. Onun için Vekil Bey, 1958 ve.
1959 a iltifat etmesin, 1957 nin içinde kalsın.
Arkadaşlar, şirket neden zarar etmiştir? Ka
nununa göre tâyin yapılmamıştır. İdare Mec
lisi azasına ve murakıba verilen ayda 8 bin kü
sur liranın usulsüz verildiğine mütedair Baş
vekâlet Umumi Murakabe Heyetinin raporunda
sarahat olduğu halde (Sanayi Vekâleti bu işleri
bilir, şirketi teftiş edebilir, murakabe edebilir)
Şirket Umum Müdürü gelir Başvekâlet Umumi
Murakabe Heyeti raporuna taban tabana zıt,
Büyük Meclis azalarından mürekkep Yüksek He
yette tarzı malûmat ederse netice olarak ne is
tihsal eder bilir misiniz?.. Kanunun (C) fık
rasına müsteniden birer maaş ikramiye veril
mesi! Böyle bir şirket elbette zarar eder.
Şimdi arkadaşlar, şirketin asıl büyük ka
zanç temin ettiği iki kalem malzeme vardır.
Bunlardan bir tanesi Karabük • fabrikalarının
imal ettiği greyder bıçaklarını, bu fabrikanın
imal ettiği yedek parçaları alır bunları yüzde
26, 31 kârla nereye verir bilir misiniz; Kara-
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yollan Umum Müdürlüğüne verir. Ne lüzum i teftişi lâzım mıdır, değil midir? Bir idare hak
var bu dolambaçlı işlere? Kara Yolları Umum
kında teftiş yapmak zararlı mıdır, faydalı ııııMüdürlüğü re'sen alamaz mı.. Vekil sonra da. [ dır? Bunun takdirini bendenize bırakmalarını
çıkar 1958 de şu kadar 1959 da, şu kadar kâr
da rica edeceğim. Hele bir vekâletin, ınurakeettik der. Alinin külahını veliye, velininkini
besi altında bulunan bir organının işlerini başka
Aliye. Böyle bir meseleyi madde tasrih ede 1 bir vekâlete tetkik ettirmek istemek ve bu hu
rek ortaya koymak beniuı vazifemdir. Mebus
susta vekili ikna etmeğe çalışmak doğru -değil
vicdanına, vatandaşına, parti teşkilâtına hesap
dir. Bu fikirden vazgeçmelerini de rica ederim.
vermekle mükelleftir. Bu fakir milletin pa
Eğer bir müessesede teftişe, tahkike muhtaç;
rası bu derece israf edilirken susmak elbet ol
bir cihet biliyorlarsa derhal tahkikat yaptırırım.
maz. Bir şirket ki; 76 bin liraya aldığı makas
Teftiş ile tahkikat arasındaki farkı yüksek dik
l a n 13 bin liraya satar, 205 bin liralık mal
kat nazarlarına arz ederim. Mâruzâtım bu ka
zemeyi 130 bine verir, 215 bin liralık malzemeyi
dardır.
yarısından daha ucuza satar, o şirket elbetti)
REİS — Recep I>engin.
tenkide ve teftişe lâyıktır.
RECEP BENGİN (Ankara) - Muhterem ar
Sualin tamamen içinde kalmak üzere peşi
kadaşlar, Vekil Beyin yolsuzluk, usulsüzlük, ka
nen arz edeyim ki, şirketin bütün muamelâtını; j
nunsuzluk karşısında gösterdiği hassasiyeti tak
bütün hcsabatım Vekil Bey derhal teftişe tâbi
dir ederim. Ancak fikri takip kudreti esasının
tutmalıdır ve vekâlet müfettişleri ile beraber
da bu işte rol oynadığım ifade ederim.
maliye müfettişleri de bu şirketin bütün mua
Vekâletin kuruluş 'kadrolarında müfettişlikler
melâtını teftiş etmelidir. Şirket- Umum Müdürü
var. Ben Saıuıyi Vekâletinin hafiyesi miyim ki.
nün...
burada şu oldu, orada bu oldu diye ihbar :xl<TîEÎS - Lütfen sual dâhilinde'kalın;
I
yİLii.' (Soldan, gürültüler) Telâş etmeyin, arz
RECEP DENGÎN (Devamla) - Sual d&ediyorum. Müfettişler, nasıl ben Başvekâlet Mu
hilindeyim, beyefendi. Umum Müdür nasıl ko
rakaba Heyetinin Raporunu günlerimi vererek
nuşmuştur, bunlar neşredilmiştir. Yarın bir j tetkik ediyorsam, onlar da etsinler, zira bu fa
iktisatçı, bir maliyeci bunları tetkik eder; Baş- I kir milletin Hazinesinden para almaktadırlar.
vekâlet Umumi Murakabe Heyeti raporunu ela. | Tetkik etsinler, okusunlar, yolsuzluk var mı.
ele-alırsa, birbiri ile taban tabana zıt iki neş- ı yok mu görsünler. İşte ben okuyorum, sayfa 14.
ı-ifcat karşısında kalınır. Bu meslek adamları- | (Soldan «Lüzum, yok» sesleri) Size lüzumu olnunın hakiki "rakamı bilmeleri için Allanın bun
yabilir, ama arkadaşların öğrenmesinde fayda
lara bir yardımcı melek göndermesi lâzımgevardır. (Soldan «Çok dinledik» sesleri)
lecektir. Vekil Beyin bütün bunları bilmesi lâ
Bakınız bu sayfada ne diyor : (4 992 liralık
zımdır.
i ücret avansları tâyini yapılmıyan bir idare m.e<-REİS —• Buyurun Sanayi Vekili
tisi azasına verilmiş. Ve kanunen tâyin forma
litesi
ikmal edilmiyen bir murakıpta da 3 820
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI
lira para kalmış. Tâyin formalitesi ikmal edil
ATAMAN (Zonguldak) - Efendim; muhterem
meden ücret verilmesi usule de uygun değildir.
arkadaşımın burada zikrettiği bâzı vakalar ve
Baderna bu nev'i usulsüzlüklere sebebiyet veril
'rakamlar var. Onları zabıttan çıkartıp tetkik j
memesi) deniyor.
«leeefim ve kendisine; bu hususta bir sözlü soru ]
Bir memleketin sanayiinin nereden başladığı
olmadığı için bu kürsüden cevap verme imkâ- j
nı,
nereye gitmekte olduğunu, nereye gideceği
uma malik olamadığım için; bu hususi a n tah- j
ni
evvelden
bilip murakabe altında tutmak mem
riren bildireceğim. Eğer kendisinin bu madde- j
lere ilâve edeceği bâzı kısımlar varsa bunlara j leket sanayiiyle ilgili en mühim meselelerdendir.
benim bu kürsüden cevap vermemi istiyorlarsa j Bu kolay değildir.
kendilerinden rica ediyorum bir sözlü soru daha ı
Büyük Millet Meclisinin şu noktadan tenev
versinler.
\ vürü için şunların da bilinmesinde fayda var
Sonra; teftiş ettirsinler, diyor. Ettirmem. \ dır. Bakınız şirketin umumi müdürü ne diyor.'
Lüzum olmadıkça teftiş ettirmem. Bir idarenin
Umumi heyet zaptı? Sayfa 131. :
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(Yerli imalât 1957 senesinde 1 milyon 21 bin ı Murakabe Heyeti raporları geldiği zaman Vekil
küsur liradır. Bunlar nakil vasıtaları yedekle- i Bey müsterih olsun, 1959 da da sağ kalırsak, öm
rümüz vefa ederse buraya geldiğim zaman bun
ri, tekstil sanayii yedekleri, yol makinaları ye
ları inceliyeeeğim. Ve Yüksek Heyetinize şir
dekleri v. s. dir. 195*6 senesinde ise aynı mad
ketin ne dereceye muvaffak olduğunu; bu ka
delerden yaptırdığımız 579 bin liralıktır. Şu hal
dar bol ithalât, bu kadar milyon lira ile bu ka
de görülüyor ki, imalât kapasitemiz yüzde 170
dar- kısır bir para kazandığını arz edeceğim.
artmıştır. Keza ithalâtımızda ise 1956 senesin
Millet parasızdır Sebati Bey. Teftiş hakkı se
de 370 bin liralık yedek parça ithal ettiğimiz
nindir. Taleb hakkı da mebusundur. Ben talebhalde 1957 de ithal miktarı S07 bin liralıktır.
ediyortun. İster kabul edin, ister etmeyin (Sol
Böylelikle yüzde 243 bir artış meydana gelmiş
dan
neyi talebediyorsıın, sesleri)
ti r. Satışlarımızda ise 1956 senesinde 603 bin
KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ
liralık bir satış yaptığımız halde 1957 senesinde
VEKALETİ
VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
2 milyon 123 bin liralık bir satışımız olmuştur.
guldak)
—
Neyi
talebediyor?
Bu artış da yüzde 350 ye çıkmıştır.)
IİEÎS — Teftişi talebediyor.
Burada Murad Âli Ulgen soruyor, «Memle
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Teftiş
kete ne kadar döviz kazandırdınız?» «570 bin do
oluyor.
lar» deniyor. Eğer bu miktar doğru ise şirk-pt
REİS — Sual cevaplandırılmıştır.
1957 de neden zarar etmiştir? 1958 yılı Umumi
Î

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
yi hu kıstaslara tatbik edelim. Bu takdirde af
talebinin kabulünü derpiş eden Adliye Encü
meninin mazbatasının kabulü halinde meselede
bir içtimai fayda olmadığı, aksine bir içtimai
zarar .olduğunu derhal anlamak mümkündür.

/. — Gölkisar'ın Armutlu mahallem id en #okiroğlu, Ayşe'den doğma 1336 doğumlu Hüse
yin Erarı'nm affına dair Arzuhal ve Adliye en
cümenleri mazbataları (5/38) (1)
REİS — Heyeti ümumiyesi üzerinde söz istiyen var mı?
Buyurun Fazıl Yalçın.

Arkadaşlarım, evvelâ suç ve ceza ile cemiye
tin sosyal anlayışı arasında bir intibaksızlık
olup olmadığım araştıralım :
Suç, kavgada silâh kullanmak ve Ateşli Si
lâhlar Kanununa muhalefettir. Bu suç işlendi
ği sırada ne derecede âmme nizamına muhil ise,
bu gün de aynı nispette âmme nizamını ihlâl
eden bir suçtur. O halde suç ve ceza ile cemi
yetin sosyal anlayışı arasında bir intibaksızlık
yoktur.

FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun
Yüksek Meclisinize tanımış olduğu ferdi af yet
kisinin hikmeti vücudu, suç ve ceza ile sosyal
anlayışımız arasında mevcudolan intibaksızlığı
izale ve adlî hataların tashihi suretiyle cezala
rın adilâne tatbikatını temin etmektir. Bu esas
tan hareket edildiği takdirde - bu yetki kullanı
lırken suç ve ceza ile cemiyetin sosyal anlayışı
arasında intibaksızlık bulunup bulunmadığı dik
kate alındığı tekdirde ve kazai yollarla tashihi
imkân olamıyacak surette, adlî hatanın mevcu
diyeti hallerinde ferdi af yetkisini istimali fay
dalı olur. Esasen Yüksek Heyetinizce teessüs
etmiş teamül de bu yoldadır. Bir şahsın atıfe
te lâyık olup olmadığı tesbit edilirken Yrüksek
Heyetiniz bunda içtimai fayda olup olmadığı,
adlî hata mevcudolup olmadığını araştırmıştır.
Şimdi Adliye Encümeni mazbatasındaki hâdise-

Adlî hatanın 'mevcudiyeti için kazai yollar
la imkân olmıyacak şekilde iadei muhakeme se
beplerinin mevcudolması lâzımdır. İadei muha
keme sebepleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzun 327 nci maddesinde sarih bir surette
tadat ve tesbit edilmiştir. Mazbata tetkik edil
diği takdirde bu sebeplerden her hangi birisinin
de mevcudolmadığı anlaşılır.

(1) 354 sayıh matbua zaptın sonundadır.

Adliye Komisyonu mazbatasında atıfet sebe
bi olarak, mahkûmıyı hakarete uğramış olması

Diğer taraftan hâdisede adlî hata var mı
dır, yok mudur meselesini de tetkik edelim :
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ve ayrıca da tahrik edilmiş bulunması ileri sü- j
rülmektedir.
Bu hususlar, mahkeme cezayı tâyin ederken
esasen, dikkate alınması lâzımgelen tabiî esbabdan ibaret bulunmaktadır.
Diğer taraftan, bu mahkûmun diğer şahsa
hakaret ettiği de mahkemece sabit olmuş olma
sına rağmen hakaretten dolayı tâyin edilen ce
za ıskat edilmiş, tahrik de ağır tahrik kabul
edilerek ceza tenzil edilmiş bulunmaktadır. Bu
sebeple mahkemenin ceza tâyin ederken dikkate
almış olduğu hususatı bir atıfet sebebi olarak
dermeyan etmek de esas itibariyle mümkün de
ğildir muhterem arkadaşlarım.
Diğer taraftan, başlangıçta söylediğim gibi
bu ferdî af yetkisinin hikmeti vücudu, esas iti
bariyle kazai yollarla tashihi imkânı olmıyan
ahvalde adlî hataların tashihi suretiyle cezaların
âdilâne bir surette tatbikini sağlamaktır. Bu
suçtan dolayı takibat altında olan binlerce insan
vardır. Bu suçtan dolayı mahkûm olmuş binler
ce insan vardır. Onlar hakkında her hangi bir
af düşünülmeksizin münferit bir af talebinin
Yüksek Meclisçe tervici doğru değildir, adalet
sizliğe sebebiyet verilmiş olur. Bu hususta bir
takrir takdim ediyorum. Mazbatanın reddini
Yüksek Meclisten rica ediyorum.
B E İ S — Encümen.
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MEHMET
DÖLEK (İçel) — Muhterem arkadaşlar; Fazıl
Yalçın arkadaşım, mahkûm Hüseyin Erarı
hakkındaki bu af talebini kendi düşüncelerine,
göre izah ettiler. Halbuki hâdisenin hakiki se
bep ve âmilini izah edersek Heyeti Celi]eniz
her halde Fazıl Yalçın arkadaşımızın kanaatin
de olmıyacalktır.'
^ Şimdi hâdiseyi hulasaten arz etmek istiyo
rum: Mahkûm Hüseyin Erarı geceleyin evinde
yatmaktadır. Müşteki Şükrü Ertilâv bir kah
vede (kumar oynuyor ve kumarhane basılıyor.
Bunlar takibata uğruyorlar ve netice itibariyle kumar suçluları kefalete raptedilmek suretiyle
serbest bırakılıyorlar. Bu, serbest kalınca hir
düğüne gidiyor, fazla alkol alıyor, sarhoş olu
yor ve dönüşte Hüseyin'in evinin önünden ge
çerken bizi sen ihbar ettin diye gayet galiz kü
fürlerde bulunuyorlar ve bu da yetmiyormuş
gibi (hane masuniyetini ihlâl ederek kapısını
tekmeliyorlar ve kapıyı kırmaya teşebbüs edi
yorlar.
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Şimdi arkadaşlar; gecenin geç saatinde,
böyle bir vaziyette; hen Fazıl Yalçın arkadaşı
ma sorarım, bu saatte, mağdur olan yani mağ
duriyeti dolayısiyle affı istenen şahsın yerin
de kendisi olmuş.olsa idi, acaba başka bir mua
mele mi yapacaktı? Bu arkadaş, gecenin geç
saatinde hane masuniyeti ihlâl edilen Hüseyin
Erarı, evinden gece kıyafeti ile tabancasını al
mak suretiyle dışarıya çıkıyor. «Bana küfreden
kimdir? Ben de aynı şekilde mukabele ediyo
rum» Şeklinde mukaibil hakarette bulunuyor.
Netice itibariyle taşımış olduğu tabanca ruhsatsızmış. Hakikaten ruhsatsız. Mahkeme ruh
satsız silâh taşımaktan, 6136 sayılı Kanuna mu
halefetten ve hakaretten mahkûmiyetine karar
veriyor. Hakaretten 482-3 ve 485 nci maddele
re dayanarak tâyin edilen cezanın ıskatına hük
mediyor. Ancak, mahkemenin vermiş olduğu
kararın bir hususu calibi dikkattir. Müşteki
Şükrü Ertilâv tazminat talebinde bulunuyor.
Fakat, kabahatin tamamiyle kendisinde oldu
ğu ve hâdiseye kendisi sebebiyet verdiği naza
rı itibara alınarak tazminata mahal olmadığı
na mahkeme kanaat getirmek suretiyle, tazmi
nat talebini reddediyor. Mahkûm Hüseyin Era
rı altı çocuklu, vilâyet meclisi umumi daimî
âzası bulunmaktadır. Cemiyetin içersinde içti
mai vaziyeti düzgün ve iyi tanınmış bir arka
daştır. Bununla beraber bu vatandaşın mut
laka affedilmesi kanaatinde misiniz bilmem.
Ben bunu Adliye Encümeni Raportörü olarak
üzerime aldım ve tetkik ettim.
Takdir Yüksek Heyetinize aittir. Hürmet
lerimle.
REİS — Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, evvelâ bendeniz Muhterem Heyeti
nize encümenlerin ekseriyetle almış •oldukları
kararlar muvacehesinde Nizamname hükümleri
ne riayetkârlık hususundaki davranışlarına ait
misallerle şekil 'bakımından mütalâalarımı arz
edeceğim.
Takdir (buyurursunuz ki, foütün anayasalar
da (meclislere tanınmış olan Ibu hususi affın lâyıkı veçhile kullanılmaması karşısında âmme
vicdanı meclislere karşı ya münfail olur veya bu
meclislere karşı içten gelen ıbir sevgi ile meşbu
kalır. İşte işin bu cephesini anlamadan huzuru
nuzu katiyen işgal etmek istemem. Bizde hususi
af talebinde 'bulunan mahkumlar hakkında Ar-
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Encümeninin tetkik ettiği dilekçe ile alâıkalı en
zuhal Encümenimizin ne suretle hareket etmesi
cümen sıra numarası 4442 iken bir ay sonra
lâzımgeldiğine dair İçtüzüğün 54 ncü maddesin
10.VI.1959 da tetkik edilip bugün huzurunuzda
de bir hüküm vardır. «Af veya mücazatm tah
konuşulan arzuhalin, Arzuhal Encümeninde kafifi nıüstediyatı mahkûmlar veyahut bunların
akraba veya ehiıbbası tarafından takdim oluna i yit numarası 5485 tir. Yani bir ayda bin küsur.
bilir. Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin : Beri tarafta 2.1.1959 da Arzuhal Encümeninin
tetkik ettiği dilekçenin Arzuhal Encümeni kayıt
veyahut göndereceği devair rüesasından birinin
numarası 3464. Demek oluyor ki, birinci ayın
huzuru şarttır.»
başından beşinci ayın 12 nci gününe kadar 2, 3,
Bendeniz huzurunuza Arzuhal Encümenimi
4, 5 ay geçiyor. Ancak bin dört geçiyor, beş ge
zin ikisi geqen gün 'konuşulan ve birisi de bugün
çiyor, ancak ıbir dilekçe tetkik edilmiş bulunu
müzakere «dilen üç tane 'mazbatasını getirdim.
yor. Beş ayda bin küsur, bir ayda yirmi bin kü
Bu konuştuğumuz af mazbatasında, Arzuhal
sur dilekçe. Bunun 'açık mânası Hüseyin E r a r ' m
Encümeninin bize getirilen rapor metninde, Ad
dilekçesinin çok öne alınması, kendisinin açıkça
liye Vekâletinden her hangi bir temsilcinin bu
himaye edilmesi demektir.
lunduğuna dair her hangi bir sarahat görmedim.
Muhterem arkadaşlarım, endişe ederim. Eğer
Buna mukabil sevk sayısı 337 olup geçen gün
Yüksek
Heyetiniz ıbu Nizamnamenin sırf parlâ
îfeonuşulan, yine sevk sayısı 344 olup geçen gün
mentoları
vatandaşlar karşısında, âmme vicdanı
•konuşulan iki mazbatada denilmektedir İki,
muvacehesinde
tesirli ve doyurucu kararlar al
«Yüksek Reislikten encümenimize havale buyuması
ve
bu
kararlar
yerindedir diye vatandaşrulan arzuhali ve merbutatı Dahilî Nizamname
larda tatmin tevlidetmesi maksadı açıkça hâkim
nin 54 ncü maddesine tevfikan Adliye Vekâleti
olmasaydı bunun üzerinde titizlik göstermez
temsilcisinin huzuriyle '29.IV.1959 tarihli top
dim.
Eğer bu esasları nazarı itibara almadan
lantısında tetkik; ve müzakere ' edildi. Bu
dilekçelerin
encümende müzakeresine meydan
Muş'un Kale mahallesinden 167 sayılı hanede
verecek
olursanız
o zaman vatandaşların bizlere
•kayıtlı Abdullahoğlu Nihat Karasu'nun affına
karşı
beslemelerini
ve Yüksek Meclise karşı
dair geçen gün konuştuğumuz mazbatadır.
duyulmasını istediğimiz saygıları zedelenir!
Yine geçen ıgün 'konuştuğumuz Binbaşı^ Ne
Meclisin prestijini vatandaş nazarında azaltma
dim Düzgören'in affı baskındaki mazbatada
mak 'd£ hepimizin vazifesidir. Saniyen Yüksek
deniyor ki, «İstida üzerine keyfiyet encümeni
Meclise
karşı vatandaşlarımızın kanunen duy
mizde 17.XII.1958 tarihli toplantıda Adliye ve
makla
mükellef
oldukları hürmet hissini zede
Millî Müdafaa vekâletleri temsilcilerinin huzu
lemeye de hakkınız yoktur.
riyle incelendi.»
Bu itibarla, bendeniz bu derece süratle ele
Üç mazibatanııı ikisinde tasrih etmişler; 54
alınıp tetkikine (başlanmasını Nizamnamenin sa
ncü maddenin ikinci fıkrasına uyarak, Adliye
rih hükümleri ihlâl edilmek suretiyle huzuru
Vekilinin veya daire TÜesasından birinin huzu
nuza getirilmiş mazbatanın bir kere daha en
ru şarttır kaydına uyarak mazbata hazırlanmış
cümende Nizamname hükümlerine riayetkar ka
ve keyfiyet mazbata metninde tasrih edilmiştir.
lınarak
tetkik edilmesi lüzumunu ileri sürüyor
Müzakere ettiğimiz mazbatada ise böyle bir sa
ve Riyasetten Nizamnameyi tatbik ettirmesini
rahat yoktur, bu bir. İkinci şayanı dikkat nokta
rica ediyorum.
da Arzuhal Encümeninle sevk tarihleri ve en
Esasa giriyorum, fakat bu şekil noksanları
cümen gündemine alınarak müzakere edilmeleri
nın
cidden üzerinde durulması lâzımgelen nok
devreleri arasındaki farktır. İçtüzüğün madde
sanlardan
olduğuna işaret ediyor ve Riyasetin
lerine göre 'arzuhallerin Büyük Millet Meclisine
Nizamnameyi
tatbik «ttirmesi lüzumunu belirtiveriliş tarihleri' sıra ile ıbir defa (kaydedilmek
vorum. Noksanları cidden üzerinde durulması
lâzımdır. Bunun sebebi arzuhaller sıra ile gün
lâzımgelen noksanlardır. Eğer Riyaset Divanı
deme alınıp tetkik edilsin, kimsenin hakkı yen
bu şekil noksanına mütaallik mâruzâtımı re'sen
mesin, Meclisin dilekler 'karşısındaki tutumu ob
kale
alarak hareket ctmiyecek olursa o takdirde
jektif, bitaraf ve binnetice kararların âdil te
esas
hakkında
da mâruzâtım olacaktır.
lâkki edilmıesi için Nizamnameye maddeler kon
R E İ S — Nüzhet TJlusoy.
muş ve iyi «olmuş. 11.V.1959 tarihinde Arzuhal
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NÜZHET (JLUSOY (Samsun) — Mııhterom
arkadaşlar; Sayın Fethi Çelikbaş Arzuhal Eneümeninin af mazbatalarını tetkik ve tahkikte İç
tüzük hükümleri gereğince Adliye Vekâleti tem
silcilerinin huzuriyle müzakere etmesi keyfiyetine
burada içtüzükten okuyarak işaret ettiler. Kendilen bir gün" komisyonumuz müzakerelerine teşrif etselerdi şimdiye kadar hiçbir af mazbatası
nın vekâlet temsilcilerinin huzura dışında konubulmadığını görürlerdi. Bu husus mazbatada tas
rih edilmemis.se bir zühul neticesi olmuştu».*. Bu
nu tasrih dahi zaittir. Zira vekâlet temsilcileri ol
madan müzakere olmadığına göre bunu yazmakta
zait olsa gerektir ve yazılma veya yazılmama key
fiyetinin bir tesiri olmıyacaktır.
İkincisi; geçen celsede görüşülen af mazbata
larının bâzı^noksan maddeleri ihtiva etmeleri hu
susunu burada bir müzakere konusu yapmadık
ları halde şu mevzuda hassasiyet göstererek ko
nuşmalarını anlıyamamaktayım. Biz muhalif •
muvafık, komisyon olarak, hâdiseleri ele alır, ona
göre müzakere yaparız. Hususi durumlar, şu ve
ya bu durumlar bizi alâkadar etmez. Bu Komis
yondan 20 ye yakın af mazbatası çıktı. Bunların
hiçbirinde yolsuz ve usulsüz bir iş yapılmadı. Biz
çalışmalarımızda şu veya bu tesirle değil bilâkis
affa şayan görülen, kimsenin o hâdisedeki duru
mundan hisseler kaparak karara varırız.
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, karet bakımından dâvada ceza ıskat edilmiş.
j
2. Memnu addedilen ve 'kullanıldığı iddia
edilen silâh 'bulunamamış ve müsadere edileme
miş.
Mağaraya attı 'bir taş, vurdu bir kuş. Ne
j attığı taş idi, ne vurduğu kuş. Bu bir darbı
j. meseldir. Dört yalancı şahitle herhangi bir
kimsenin mahkemede fena vaziyete düşürüle
{ bileceğini encümen elbette düşünecektir. Ce
za silâha değil, sesine verilmiş. Dosya celbedilmiş, bütün muhteviyatı tetkik edilmiş ve
ondan sonra fiil ve neticesine göre bu adam
şayanı af görülmüştür. Affın endazesi olmaz.
Filhakika onun suistimali memleket efkârı
umumiyesinde doğrudan doğruya aleyhde te
sir yapar. Ama şu vardır : Himmetsiz evliya
nın kümbet 'başına... Bir vatandaş memlekette
her yere baş vuralbilir, hakkım almıyabilir.
Ama bu meseleye gönül bağlamıştır : Büyük
Millet Meclisi. Mağdur buradan elbette hak
kını istiyecek ve burası onun. hakkının en ince
tarafına dahi itina göstermek suretiyle verile
cektir. . Kncün;ıenin temiz vicdanından çıkmış
bir mevzuun bu affın, temsilcinin celsede bu
lunmadığı gibi bir iddia serdiyle reddini iste
meyi doğru'bulmamaktayım.
Tasvibinize iktiran ederek adalet tecelli
edecektir. Ben buna kaaniim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Soldan alkışlar)
Sayın arkdaşım Fazıl Yalçın bir nokt:i*ı ile
REJtS — Fazıl Yalçın.
ri sürdü, dedi ki, efendim tabanca teşhir etmek
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Muhterem
âmme nizamını ihlâl eden bir suçtur. Bu gibi j
arkadaşlarım, bu mevzuda mütalâamı arz eder
•efal sahibi kimseler hapishanelerde yatarken bu
ken şu veya bu hissin tesiri altında kaldığım
arkadaşlar neden bu af mazbatasını buraya getir
şeklindeki iddiayı peşinen reddetmek isterim.
diler?.
I Dikkatinizi çekmiş 'olacaktır, mütalâam tama
Muhterem arkadaşlar; her suç âmme nizamı
men hukuki çerçeve içinde kalmıştır. Bende
nı. ihlâl eder. Her hâdise kendi zaviyesinden tet
niz ferdî af yetkisinin 'hangi hallerde kullanıl
kik etmek icabeder. Biz İni çatı altında kamilleri
masının doğru olacağı mevzuu üzerinde dur
dahi affa lâyık gördük. Şu ciheti de ilâve edeyim J dum.
ki, zimmet suçluları dahi Meclisin atıfetin > şayan
Muhterem arkadaşlarım, şu noktalara dik
görüldü.
kat nazarınızı çekmek isterim. Gerek Adliye En
Son söz olarak şunu da belirteyim ki, Fethi ) cümeninde ve gerekse Arzuhal Encümeninde af
Çelikbaş arkadaşımın esas hakkındaki fikirlerini
talebinin kabulüne dair olan kararlar ekseriyetle
öğrenmekten bilhassa zevk duyacağını.
alınmıştır. Ve encümene dâhil, arkadaşlardan bu
REİS — Sefer Eronat.
mevzuda muhalif olanlar vardır. Komisyon adına
huzurunuzda
beyanatta bulunan arkadaşımız ko
SEFER ERONAT (Yozgad) • - Muhterem
arkadaşlar, (bu af 'konusunda mahkemenin ver
misyon adına beyanatta bulunmak vazifesine işa
miş olduğu kararın bâzı inceliklerini burada
ret ile bu mevzııdaki vicdani kanaatimde tam'bir
tebarüz ettirmek isterim.
vuzuh olmadığını zımnen ifade etmiştir.
1. Mukabil hakaret vuku bulduğu için ha• Muhterem arkadaşlar; bu ceza S ay evvel ke-
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smİeşmiştir. Fakat 8 aydan beri hâlâ bu ceza in
faz'edilememektedir. Ve 8 ay evvel kesinleşen bir
cezanın bugüne kadar infaz edilememesine dikka
tinizi çekmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan feri af
yetkisinin kullanılması adlî hataya müstenidolduğu takdirde faydalı ölür. Mahkemenin tetkik
etmesi lâzımgelen hususları eğer biz bu Yüksek
Mecliste münakaşaya kalkışacak olursak bu, esas
itibariyle cezanın gayesine de aykırı düşer. İbreti
müessire hassasını zaafa uğratır. Bu suretle iş
lenmiş binlerce suçlar vardır. Tahrikle müterafik
tabanca çekmeler de, ruhsatsız silâh kullanmalar
da... Bunlann hepsinde aynı şartları •müşahede
etmek ve tesbit etmek mümkündür.
Yüksek Meclisten tekrar istirham ediyorum :
Bu mevzuda âmme vicdanında açılması mümkün
olan rahneyi Yüksek Meclisin karariyle önlive
ceğini umarım.
REÎS — Takrirleri okuyoruz.
(Soldan, reye reye sesleri)
REÎS — Encümen, buyurun.
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA MKITMKT
DÖLEK (îçel) — Muhterem-arkadaşlarım, ikin
ci defa söz almak istemezdim. Fakat Fazıl Yaleın'm bir sözü beni ikinci defa söz almaya icbar
etti. Kendileri, «Komisyon sözcüsü arkadaşımız
dahi bu kanaatte değildir» diye söylediler. Hâşa,
ben af taraftarıyım ve bu yolda reyimi kullan
dım. Sadece Yüksek Meclisin kararlarına müda
hale olur diye bu şekilde konuştum.
REÎS - • Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlarım, bilhassa «reye, reye» diye mütalâa
dermeyan eden arkadaşlarıma hatırlatayım ki.
konuşulan mesele siyasi bir mesele değildir. Ka
za!. karakterde bir meseledir. Burada Meclis üye
leri tıpkı mahkemede bir hâkim nasıl hareket
ederse öyle hareket etmeye vicdanen mütckeffil
kimselerdir. Ben öyle telâkki ediyorum.
Şimdi esas baklanda konuşacağım. Flusoy ar
kadaşımız esasen Adliye Vekilinin veya vekâlet
temsilcisinin müzakerede huzurunu tasrih etmiyen mazbatanın sözcüsüdür. Zühulen yazılmamış
tır, dediler.
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün bu derece
lüzumlu bir şart olarak ileri sürdüğü mevzuda
arkadaşımız cevap veriyor: «Yazılmamış ise ba
na ne»
Arkadaşlar, imza koyan arkadaşlar, imzası
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olan arkadaşlar, imza koydukları metnin ihti
va ettiği hükümlere dikkat etmemek kadar
gayriciddî bir mütalâa tasavvur olunabilir mi?
Yazılmamışsa bize ne, diyorlar. Okumadan im
za koymak dahi, okunup imza konmuş telâkki
olunur. Ulusoy arkadaşım bu lâzimeye dikkat
etmemek fevkalâde hatalıdır, ve Meclisin çalış
ması ile kabili telif değildir. Ben, imzasını ko
yan arkadaşları, sözcü Ulusoy'un bu düşünce
lerini reddeder telâkki ettiğim için, gerçekten
veklRet temsilcisinin orada hazır bulunmadığı
nı ve arkadaşlarımızın vekâlet temsilcisinin ha
zır bulunmadan cereyan eden müzakerelere dair
mazbataya imza koymaktan öteye bir kötü ni
yetleri olmadığını tesbitle yetineceğim.
Şimdi, arkadaşlar hususi af hangi maksat
lar için verilir. (Soldan; gürültüler) Hangi ki
tap olursa olsun, bu konuya dair yazılan eser
leri açınız... (Soldan; gürültüler) Müsaade
edin 8 - 10 arkadaşımın şurada burada bağır
ın asiyle ben mütalâamı söylemeden vazgeçmiyeceğim gibi muayyen bir istikamette rey ver
meye kararlı olanlar da reylerini değiştirmıye
çeklerdir. Bırakınız da ben mütalâamı serd
edeyim.
-. ,<Şimdi, Türk hukuk lûgatma baktım orada ;
«Hususi af, adlî hataların düzeltilmesi, ihtiyat
ve hasta mahkûmlar hakkında insanî bir vazi
fenin yerine getirilmesi gibi maksatlara daya
nır.» diyor. Bu bir.
(kincisi; ilmî eserler, doktirine baktrm, h-ıkuki esasiyeye dair, Bartkelemy'nin kitabına
baktım, şunu diyor;' müessese aleyhinde serd
edilen mütalâaları söyledikten, sonra geleneği
olan bir müessese olduğundan bahsile şöyle di
yor; tezatların ehemmiyeti ne olursa, olsun hu
susi af ıımumen parlamentolara Anayasalarea
tanınmış bir haktır. Bunu meşrulaştırmanın se
beplerini sayarken de bir adlî hatanın bertaraf
edilmesi, tamir 'edilmesi, çok şiddetli haricen
hükümlerinin teklif edilmesi, şiddetinin azaltıl
ması ve bir de insanları idare etmek keyfiyeti
mevzıtubahsolunca bir de insanları idare et
mek keyfiyeti mevzuubahsolunca bunun sebebi,
insanlara karşı daha merhametli, daha müşfik
hareket edilmesi sebeplerinden başka'bir şey
değildir, diyor.
Şimdi meseleyi bu zaviyeden mütalâa elli
ğimizde ortadaki hâdise mağduru tek olan ve
bu Hüseyin Erarrdan ibaret bulunan bir hadi-
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se değildir. Bunun diğer mağdurları da var.
Karşılıklı hakaret etmişler, kavga etmişler ve
saire. Ben, hâdisenin delillerini hâkim gibi tak
dir etmek yetkisine sahip değilim ve Yüksek
Meclisin de bu yetkiye sahibolmadığı kanaatin
deyim. Hâdise mahkemede muhakeme edilmiş,
iki taraf da biri birinden dâva açmış, müddei
umumilik işe el koymuş. Nihayet iki kişi, Hü
seyin Erarı hakkında, dâva açan iki kişi mah
kûm edilmiş ve cezalarının infazına geçilmiştir.
Bunlar mahkemenin ilâmına göre takdiseı* ve
teşdiden mahkûm edilmişlerdir. Bu mahkûmi
yetin infazına da başlanmıştır. Bu kavga hâdi
sesinde mağdur olandan veya taraf olanlardan
bir kısmı şu anda hapishanede yatmaktadır.
Yüksek Meclis bir af kararını tetkik öderken...
HAMDİ SANCAR (Denizli) — Affı istenen
sucun oradakilerle bir alâkası yoktur.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hamdi
Sancar buraya gelir söylerlerse memnun olu
rum. Bu hâdisede bu hâdisenin mahiyeti, kar
şılıklı kavga ve hakaret. Hâdise budur. Fakat
hu hâdisenin ecre yanında, mağdur şahsın hak
kında bugün konuştuğumuz mahkûmiyetin se
bebi, diğerlerinde olmryan bir suç; ruhsatsız
silâh taşımak. Yoksa Hüseyin Erarı hakaretten
ve saireden affedilmiş. Halen hapsanede olanlar
tahrik etmişlerdir, mütalâasiyle, Hüseyin Erarı'mn hakaret suçu ıskat edilmiş. Hüseyin Erarı'nın mahkûm olduğu suç, ruhsatsız silâh taşı
maktır. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, efen
dim bu silâih müsadere edilmemiştir. Muhterem
arkadaşlar, bütün, suçlarda suç âletinin müsa
dere edildiğine dair bir umumi kaziye mi var
dır? Suç işlenir, alet bulunmaz ve müsadere
edilemez. Mahkeme hâdisenin seyrine bakmış,
ruhsatsız silâh taşımaktan dolayı 'bu şahsı mah
kûm etmiş. Silâh atılmış ve silâhı atanın bu şa
hıs olduğu sabit olmuş ve bu yüzden hüküm
giymiştir. Mahkeme (hâdiseyi tetkik etmiş,
delillere göre suç hâkimce varit görülmüş, suç
sabit olmuş. Şimdi muhterem (heyetiniz önüne
gelen mazbatalara göre efendim bu suç sabit
lüle değil, çünkü suç vasıtası müsadere edil
memiş diye muhterem heyetiniz bir karar ve
rebilir mi'? (Vermiş sesiesi) Encümende 15 ki
şi karar vermiş. Bendeniz komisyonlarda karar
veren 15 arkadaşın mütalâasiyle bu 'kabil işlerin
kanııniyet kazanacağına kaani olsam huzuru
nuza hiç gelmem. Ben burada, mazbatada dercedilen af mesnetlerinin aslında gayrıvâridol-
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duğunu izaha çalışıyorum. Mücerret ruhsatsız
silâh taşımak Türk kanunlarına göre, suç sa
yılır. Çünkü bugün affı talebedilen mahkûmun
mahkûmiyet sebebi hakaret fili değildir. Nere
den çıktı hakaret? İlâmlar burada, Hakaretten
beraat etmiştir. Bu 'bakımdan Fazıl Yalçın ar
kadaşımın temas ettiği gibi ruhsatsız silâh ta
şımaktan mahkûm olan sadece Hüseyin Erarı
mıdır ki muhterem heyetiniz encümen mazba
tasına rey verecektir. Ruhsatsız silâh taşımak
tan mahkûm yüzlerce vatandaş vardır. Yüksek
Meclisin bu kararma muttali olduğu andan
itibaren hepsi de birer af talebinde bulunurlar
sa, ne sebepten dolayı bu talepler reddedile
cektir, (huzurunuzda.
Kaldı ki arkadaşlar, bu mahkûmiyet aylar
dan beri infaz edilmemektedir. İnfaz edilemi
yor. Çünkü mahkûm yok ortada. Bakınız arka
daşlar dayanılan mucip sebep şu:' Vilâyet en
cümen âzası olduğu için içtimai bir mevki sa
hibi imiş. Encümende âza olmak bu çeşit mah
kûmiyetlerin affı için sebep değildir. Aksine,
encümende âza olmak için 'bu şekilde mahkûm
olmamak lâzımdır. Bakınız mazbatada serd edi
len sebebin tamamen tersine; hattâ kanunda
madde vardır. (Soldan bununla ilgisi yo'k ses
leri) Müsaade buyurun, encümen âzası olarak
böyle bir suçu işlemenin vahameti ile, encümen
âzası olmadan böyle bir suç işlemesinin veba
nı et derecesini muhterem iki arkadaşım tak
dirden aciz ise ben bir şey demiyeceğinı ama
vazıı kanun bunu da düşünmüş, İdarei umtımiyei vilâyat Kanununun 109 nen maddesini
okuyorum, «Meclisi umumi âzası istifa edeı
veya cinayetle veya muhilli şeref ve haysiyet
fiilinden dolayı cünha ile nıahıkûm olursa âzalık da sakıt olur.»
Bakınız hale, âzalıktan sakıt olma suçunu
âzahk sıfatına bağlayarak, tam tersi olan hu
kuki bir görüşle benim muhterem arkadaşla
rım af sebebi olarak ileri sürecek kadar nefisle
rinde cesaret görüyorlar, görebiliyorlar. Buna
hayret etmemek mümkün değildir.
Şimdi arkadaşlar, bu iş gündeme alındığı
günden beri ne kadar mahkûm vatandaşları
mız tarafından, hâdisenin tarzı cereyanını bi
len, hâdisede taraf olan şahısların siyasi vazi
yetlerini bilen ceza evindeki vatandaşlardan
me'ktup aldığımı söylemek mecburiyetindeyim.
Müraeaatler geliyor. Arzuhal Encümenine bir
istida verdik, mağdur yatıyoruz, hâkim hata et-
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mistir sekiz aydır yatıyoruz, affima tavassu
tunuzu rie^ederim, diyor «birisi.
Muhterem arkadaşlarım, bugün bana gele
bileceği gibi yarın sizlere de gelecektir. Bu iti
barla olayların mahallinde âmme vicdanında
yarattığı tepkileri elbette hesaba katmak lâ
zımdır. Açık söylemekten tevakki ediyorum.
Demin dedim, hâdisede tarafların siyasi vazi
yetlerini diyorum. Bir mahkûm hapisaneye gir
miş üc ay mahkûm - olmujş da bir başkası yedi
aya mahkûm olmuş, o yatmıyor, serbest dolaşı
yor, kaçak dolaşıyor. Birincisi üç aya mah
kûm olmuş, takdiren ve teşdiden mahkûm ol
muş c ceza evinde yatıyor. Affı konuşulan bu
mahkûm ruhsatsız tabanca taşımaktan ve ta
banca boşaltmaktan yedi aya mahkûm olmuş,
o kaçak dolaşıyor, çünkü siyasi vaziyeti başka.
Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisin bu
çeşit siyasi telâkkilere ve düşünüşlere göre ha
reket etmesi, emin olunuz tarih bakımından,
Meclis çalışmaları bakımından telâfisi mümkün
olmıyan hatalı bir hareket olacaktır. Üzerimde
ki mesuliyeti idrak ederek bu hususun zabıt
lara geçmesi için bu beyanda bulunmak mec
buriyetindeyim. Fevkalâde hatalı bir yoldur.
Bir kimse ceza almış siyasi vaziyeti itibariyle
infazına geçilmiş yatıyor, öteki, hattâ yakalan
mamış, günü gelmiş ortalıkta yok. Encümen
âzalığmdan s.âkıt olması lâzım. Hüküm infaz
edilmiyor ve infaz edilemedikten sonra Meclisin
tarzı teşekkülünden cesaret alarak Meclise ilti
ca ile sizin lütuf ve atıfetinize, merhametinize
ve şefkatinize sığınmak istiyor. Siz de buna
göre rey veriyorsunuz.
.Arkadaşlar, Muhterem Heyetiniz bugün ta
rihi bir karaü karşısmdadır. Sizleri bu işte dü
şünmeye davet etmeyi kendim için vazife bi
liyorum. Encümenlerin teklifi fevkalâde isabet
siz bir yoldur. Bir tarafta aynı hâdise dolayısiyle mahkûm vatandaş ceza evinde yatıyor,
çoluk çocuğu, akrabası ve mmtakasmdaki vatan
daşlar gözünü bize çevirmiş, bu müzakerelerin
neticesini bekliyorlar. Bizim muhitimizde bu
işle alâkalı büyük vatandaş kitlesi var. Gönlüm
çok arzu eder ki, bu-kabil işleri Meclise intikal
ettirmiyelim. Vatandaş affedileceğini veya edilmiyeceğini peşinen bilmemeli, öğrenmemeli. Bu
tarz işlerle uğraşmamalıyız. Mahkemenin bütün
safahatından geçmiş, bütün merhalelerden geç-
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miş, hüküm kesbi katiyet etmiş, Adliye Vekili
iadei muhakeme ister, maznun tashihi karar
talebeder. Bunlar olmıyor, adlî hata var, diye
Meclise müracaat olunuyor. Bu tarz çalışma
lar parlâmentolar için iyi olmaz, emsal teşkil
eder arkadaşlar. Bendeniz Yüksek Heyetinizin
böyle bir hatalı yola düşmesine mâni olmak
gayreti içindeyim, başka bir gayretim yoktur,
arkadaşlarım. (Sağdan, bravo Fethi Bey sesleri)
REÎS — Encümen Reisi, buyurun.
ADLÎYE ENCÜMENİ R E Î S Î CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, huzu
runuza gelmiş bulunan Hüseyin Erar'ın affı hak
kındaki mazbata üzerinde burada muhtelif arka
daşlarımın beyanları içinde Fethi Çelikbaş arka
daşımın, Hüseyin Erar'm siyasi ve hususi hal ve
hayatı hakkındaki mütalâalarına cevap verecek
değiliz. Çünkü biz mücerret olarak doğrudan doğ
ruya bir vatandaşın müracaatının kanun ve vic
dan dairesinde bitaraf bir görüşle tetkikini yapar
o suretle huzurunuza arz ederiz. Fethi Çelikbaş
arkadaşım kendi memleketinin bir hemşehrisi
olan Hüseyin Erar'ın hususi hayatını tabiidir ki
daha iyi bilirler, yalnız bendeniz kendilerinin bir
tezat içinde olduğunu söyliyeyim; evvelâ encü
men müzakerelerinin tüzük hükümlerine uygun
olmıyarak yapıldığı yolundaki itirazları, b<m öy
le isterdim ki; bir hemşehrisi olan Plüseyin Erar'
ın affının mevzuubahsedildiği sırada dermeyan
edilmemiş olsun.
Yine kendileri bu kürsüde bâzı tezatlar içeri
sinde bulunmaktadırlar. Buna da işaret etmek
isterim. Acaba bugüne kadar Yüksek Meclisin
atıfetine mazhar olmuş birçok kimselerin afları
müzakere edilirken Fethi Çelikbaş arkadaşımız, hu
susi bir tetkika ehemmiyet vermediği Barteiemy'ye kadar derinleştirmediği. Halbuki tetkiklerini ni
çin bugün lüzum görmüş ve yapmıştır? Yine Kendi
lerinin tamamen samimî olarak söyledikleri söz
ler, Yüksek Meclisin alacağı kararlarda ve encü
men mesailerinde yapılacak zühullerin ileıde di
ğer hâdiselere emsal teşkil edeceği hakkındaki
beyanlarının ve inançlarının zapta geçirilmesini
temin için konuştuğunu söylemeleri, sırf Hüseyin
Erar mevzuununda geçmiş olması dolayısiyle,
kendi samimiyetini gösterecek ve lehine kaydedi
lecek bir zabıt tesbiti olmıyacaktır.
Yine kendilerinin kanun tatbikatı bakımından
mütalâaları tenakuz içindedir. Bize burada, hu-
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susi af hangi hallerde yapılabilir mütalâasını serdcderkeıı adlî hatanın mevcudiyetini tashih zıınıııııda yapılabilir, dediler. Şu halde adlî hatanın
tashihi zımnında yapılacak olduğuna göre bu
Mecliste adlî hatanın mevcudiyetini uzun uzadı ya tahlil ve tetkika tâbi tutulmuş, mahkeme ilâmlai'i tahlile çalışılacaktır; onu demek istiyorlar.
Diğer taraftan bir kaziyei muhkeme halini ikt isabetmiş olan bir mahkeme hükmünün arlık ad
li hatası üzerinde uzun uzadıya duramıya-c aktır.
Yüksek kürsüden mahkeme ilâmını muhterem ve
kanaatbahş bir kaziyei muhkemeyi, delillerini
tetkika, tahlile ve münakaşaya tâbi tutamayız
arkadaşlar. Bu itibarla, eğer kendi görüşlerine
göre adlî hatanın münakaşası yapılacak olursa,
Hüseyin Erarı hakkında sırf şahitlerin «Silâh
kullanmıştır.» diye şahadetleri üzerine, mahke
me . zabıtaya müzekkere yazmak suretiyle-, Hü
seyin Erarıiım üzerinde kayıtlı bir tabanca
var mıdır, diye sorusuna «Hüseyin Frarı'nm
hiçbir kaydına tesadüf edilememişti)*.» şeklinde
cevap geldikten sonradır ki, Hüseyin Erar'a ruh
satsız silâh bulundurmuştur, şeklinde bir kana
atle mahkeme kendisine ruhsatsız silâh taşımak
ve bulundurmanın cezasın] veriyor.
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barla gerek Arzuhal Encümeni ve gerekse Ad
liye Encümeninin vermiş olduğu af mazbatasının
takdire şayan görülmesini talebeyi emekteyiz ar
kadaşlar.
BEİS
sesleri)

Münib Hayri Ürgüblü. (Yok, yok

Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur.)
.Muhterem
arkadaşlar, evvela Cevat Ülkü arkadaşımızın adli
hataların tamiri ile alâkalı beyanında bir tashih
yapmak zarureti vardır. Adlî hata, hükmün ka
ziyei muhkeme halini almasından sonra birtakım
yeni deliller nıevzuubahis ise o zaman hatayı ta-.
mir mevzuubahsolur. Burada yok böyle bir şey.
Hükmün kesbi katiyet etmesinden sonra ortaya
yıkacak hâdiseler gerçekte mahkûmun suçsuz
olduğunu gösterir mahiyette ise hata tamir edilir.
Ben hükmü okuyorum. İyice kanaat gelsin ve
huzur içinde rey kullanın. Demin arz ettim;
böyle bir meselenin kürsüye gelmesini arzu etmez
dim. İstemezdim ona gelince de konuşmaya, vic
danen mecburum. Niçin, haksızlığa tahammülüm
olmadığı için. Siz ister beğenir, ister beğenmez
siniz.

Şimdi size mahkeme ilâmından, hüküm fıkra
sini okuyorum : «Maznunun kavgada silâh bo
şaltmak ve ruhsatsız tabanca taşımaktan dolayı
netieeten vo içtimaenı 7 ay hapsine ve 200 lira
para cezasiyle mahkûmiyetine..» eleniyor, ilâm
bu. Ruhsatsız tabanca taşıdığı delilleriyle sabit
olmuş ve zabıtaya yazılmış, numarası .sorulmuş
ve ruhsatsız olduğu anlaşılmış ve bu suretle ruh
satsız olarak tabanca taşıdığı ortaya çıkmış. Bu
ııu hukukçu arkadaşımız nasıl başka yola çek
meye çalışır! Ruhsatsız tabanca taşımak suçu
sabit oldu mu cezası 6 ay. Silâh, boşaltmak, su
çunıın cezası olarak hâkim bir ay veriyorı esba
İn muhaffife görüyor, korkutmak için deniyor,
ciddî
bir maksatla değil, bu takdirde bir ay ce
Affı yaparken onun mazisi, aile durumu gibi
za veriyor. G aylık ceza mücerret ruhsatsız silâh
hususları tetkika tâbi tutarak reylerinizi ona
taşımak suçunun cezası. «Silâh boşaltmak» di
göre kullanma yoluna gideceğiniz kimsenin, her
yor.
Havaya silâh sıkıyor. Bunun cezası şu ka
türlü hal ve harekâtını da düşünerek karara va
dar
aydır.
Esbabı muhaffife ile bir aya iniyor,
racaksınız. Mücerret emsal olur endişesiyle biı
Ceza
budur.
Yani hakaretten beraet, ruhsatsız
affın lüzumsuzluğu üzerinde ısrar etmek kana
tabanca taşımaktan 6 ay esbabı muhaffe tak
atimizce doğru değildir. 'Biz, hâdiseleri kendi
dir edilerek tabanca atmaktan bir ay ve netice
hali ve kendi'zaviyesi içerisinde ve şahıslara İtıak|
olarak yedi ay.
aur olarak tetkik etmekteyiz. Hiçbir zaman bir
hâdise, benzeri bir hâdise ve suç olsa dahi bir |
Muhterem Heyetiniz bir noktayı iyice bilemsal teşkil etm iveceği kanaatindeyiz. Bu iti- ! melisiniz. Bu hâdiselerin mağdurlarından iki
Gerek Fazıl Yalcın arkadaşımız, gerekse Fet
hi Çelikbaş arkadaşımız ruhsatsız silâh taşımak
tan dolayı binlerce mahkûm bulunduğunu söy
lediler. Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz
atıfetini kullanmak suretiyle diğer işlenilen suç
ların affı yoluna gittiği hallerde de acaba ayın
suçtan mahkûm olmuş binlerce vatandaş yok
mudur? Şu halde burada, tedbirsizlik suretiyle
silâhını vazife icabı daha müdekkik bir surette
kullanması ieabeden bir zabıta âmirini daha.
dün, bir celse evvel, ölüme sebebiyetten, Yüksek
Heyetiniz af cihetine giderken adlî hata var
mıdır, yok mudur diye bir tetkika gitmiş inidir?
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kişi üçer aya hükümlü olduklarından hükmün
Şimdi arkadaşlar; encümen mazbatasında
infazına bağlanmıştır. Ama raporların bunu gös
serdettiği mucip sebepleri şurada müdafaa ede
termediğini elbette tesbit etmişsinizdir. Bu iki
miyor. (Soldan, ne münasebet sesleri) Adlî ha
şahıs halen hapsanededirler. Ama bir başka
ta yoktur, > deniyor. Yar diyemiyorsunuz.
mahkûm, hakkındaki hüküm kesbi katiyet et
NÜZH'ET ULUSOY (Samsun) — Mutlaka
tiği halde encümen âzası olduğu ileri sürüldüğü
adlî hata mı lâzım?
halde çiftçi olduğunu ileri sürerek infazı tehir
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İşte ilâm
ettirmiştir. O müddet de geçmiştir. Halen bu
burada. Mutlaka adlî hata. Mazbatasında bun
ceza niçin infaz edilmemiştir! Muhterem Heyet
dan bahsediyor.
nasıl dikkate almıyor ki, halen bu mahkûm ce
İkinci sebep; içtimai mevki. Arkadaşlarını,
zanın infaz edilmesi için yakalanamıyor ve muh
ben,
seçilmeden evvel, bu çeşit mevkilere seçil
terem Heyetinizin Af Kanununun peşinden koşu
mek için bu nevi suçlardan mahkûm olmama
yor. Elbette bu durumu Devlet hayatın m bu
ya
dair Meclisin kabul ettiği kanun maddesini
güne ve yarma şâmil meseleleri karşısında ağır
okudum.
Bu bir. İkincisi, eğer böyle bir kimse
mesuliyet duyarak hareket eden insanlar düşün
bu
sıfatı
üzerinde
iken suç. işlerse, bu sıfatı zail
melidirler. Mahkûm infazı fiilen işletmiyor ve
olur,
diyor,
ldarei
Umumiyeyi Vilâyat Kanunu
herkes merak ediyor. Bu işte, acaba ne olacak
encümen âzalığı düşer diyor, kanun. Bu kanu
diye bekliyeııier çoktur. Aynı olayların bir mah
nun onun hükmü şimdi iptal ediliyor. Encümen
kûmu ortalıkta sellemehüsselâm dolaşıyor, di
âzalığı tam bir hukuk anlayışı ile affa mesnet
ğerleri hapsaneye girmiş cezalarını çekiyor. Bu
almıyor.
durumun,bile vatandaş vicdanında nasıl bir is
Şimdi, siz bu kanunu da ihlâl ediyorsunuz.
yana sebebiyet vereceğini takdir etmek zor değil
dir. Benim endişem bu affın kabulünde değil- i Arkadaşlarını, bu derece açıkça cerhedilmiş bu
lunan mazbataların mucip sebepleri karşısın
dir. Eşit muamele yapmamak yüzünden kararı
daki
hattı hareket kim ne derse desin siyasi
mızın vatandaşta hâsıl edeceği menfi tesirdedir.
ve
hissî
damgasını yemeye mahkûmdur.
Arkadaşlar ben memleketin umumi şartlarını, :
Bu
itibarla,
ben Muhterem Heyetinizi hatalı
vatandaşın şu veya bu mevzuda ne düşüneceğini i
bir yola düşmekten korumanın gayreti içerisin
hesaba, katarak rey vermek üzere nazarı mütalâ- j
deyim. Takdir teker teker rey sahibi arkadaş
ı
anıza sermek istiyorum. Yarın ne olacaktır? Onu j
lara aittin?
söyliyeyim; affedecek olursanız Yüksek Meclis- j
REİS — Efendim, kifayeti müzakere takrir
t-e Demokrat Partiden olanlar için icabında af j
kararı veriliyor (Soldan, öyle şey yok, sesleri) ; leri gelmiş bulunmaktadır. Okutup reylerinize
arz edeceğini.
Halk Partili oklumu mahkûm ediliyor hükmü
âmme vicdanında yerleşecektir. Bunu vebal ve
Yüksek Riyasete
mesuliyetine mazbataya imza koyan arkadaşla
Müzakere kâfidir reye konulmasını arz ve
rımız esasen peşinen katılmışlardır. Onlar sim
teklif edeıim.
di kendi mesuliyetlerine muhterem heyetinizi
Kastamonu Mebusu
iştirak ettirmenin gayretini gösteriyorlar. On
S. Çağlar
lar için artık bu gayreti tabiî görmek müm- j
Yüksek Reisliğe
kün olsa bile, muhterem heyetinizi bu, hatalı j
Müzakereler
kâridir, kifayetin reye vaz'ım
gidişten uzak tutmakta benim için vazifedir.
arz
ve
teklif
ederim.
Ben muhterem heyetinizi, gelecek nesillerin tet
Bilecik Mebusu
kik nazarlarında, Meçisin bu kabil meselelerde
Mehmet Erdem
nasıl bir âdil tutuma sahibolması lüzumuna
dair bir vuzuha kavuşturmak için konuşuyorum.

Yüksek Reisliğe
Hüseyin
Erarı'ıım
affı hakkında görüşnıeSEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Reisicumhura.
ler kâfi olduğunun reye vaz'ım arz ve teklif
Meclise hakaret edenler yatıyor mu.'
ederim.
F E T H İ (JELİKBAŞ (Devamla) — Sezai Bey
Konya Mebusu
buruda konuşun, herkes bilginizden istifade eder. !
Ömer Şeker
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ler... Etmiyenler... Nazarı dikkate alınması ka
bul edilmemiştir.
REÎS — Maddelere geçilmesini reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Erendim, bir hususu tavzihen arz edeyim. Bu
kanunun açık oya arzı hakkında usulüne uygun
olarak bir takrir vardır, ancak bu takrir maddeye taallûk etmez. Mazbatanın birinci müza
keresi olduğu için ikinci müzakeresi bittiğinde
teklif açık oya arz edilecektir.

REÎS — Kifayeti müzakere takrirlerini re
yinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmıyen
*
ler... Kabul edilmiştir.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Kifa j
i
yet aleyhinde söz istemiştim.
I
REÎS — Özür dilerim. Görmedim.
i
Efendim takrirleri okutuyorum:
f
Yüksek Reisliğe
I
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, Hüse
yin Erarı'mn affına dair, Adliye Encümeni
mazbatasının reddini arz ve teklif ederim.
Kırşehir Mebusu
Gölhisar'ın Armutlu mahallesinden Şakiroğlu,
Fazıl Yalçın
Ayşe'den doğma 1336 doğumlu Hüseyin Erari'nin affına dair Kanun
Yüksek Reisliğe
Aynı hâdiseden dolayı, affı talebedilen Hü I
MADDE 1. — Gölhisar'ın Armutlu mahalle
seyin Erarı'dan daha az ceza almak suretiyle,
sinden Şakiroğlu, Ayşe'den doğma 1336 doğum
mahkûm olan ve cezalarının infazına geçilen
lu Hüseyin Erarı'mn Gölhisar Asliye Ceza
Şükrü Ertılav ile Veli Ergim adlarındaki di
Mahkemesinin 21 . I . 1959 tarih ve 959/1 esas,
şler iki vatandaş haklarında da eşit muamele
959/12 karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu 7
yapılarak aflarının temini maksadiyle mazbata
ay hapis ve 200 lira ağır para cezası affedilmistir.
nın komisyona iadesini arz ve teklif ederim.
|
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Burdur Mebusu
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Âlim Sipahi
j
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
Sayın Reisliğe
riyete girer.
Müzakere konusu olan af teklifine ait ko
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum
misyon mazbatalarının evvelâ içtüzük hüküm | Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
lerine uyularak hazırlanması lâzım geldiğinden
MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
bu lâzimenin ifasını teminen komisjsonlara i ide
kili
memurdur.
sini arz ederim.
Burdur Mebusu
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Fethi Oelikbaş
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin birinci müzakeresi bitmiştir.
REÎS — Takrirlerin en aykırısı, mazbatanın I
Gündemimizde bir madde daha vardır.
reddine dair olan takrirdir.
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Açık
2. — Sigorta şirketlerinin
murakabesi hak
reyi konması hakkında takrir var.
kında, kanun lâyihası ve Ticaret ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/120) (1)
REÎS — Kanunun heyeti umumiyesini reye
koyacağımız zaman arz edeceğim.
R E Î S — Kanun lâyihasının heyeti umumiMazbatanın reddi hususunu teklif eden tak j yesi üzerinde söz istiyen var mı? yok.. Maddelere
riri reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Et- i geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul
miyenler... Takrir reddedilmiştir.
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer takrirlerin esbabı mucibeleri ve usule !
30 Kasım 1959 Pazartesi günü haat 15 te topaykırı bir hususun mevcudolmaması dolayısiyîe ! lamlmak üzere inikadı kapatıyorum.
sadece komisyona iadesini tazammun eden kısım
Kapanma saati : 18,10
larmı reyinize arz edeceğim. Her iki takrirdeki
komisyona iade edilmesi teklifinin nazarı dikkate
alınmasını reyinize arz ediyorum. Kabul eden(1) 1 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır.

T. B. M. M. Matbaam

Devre : XI

|

îçitoa: 3
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Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkında kanım layihası ve Ticaret
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/120)
T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Say% : 71 -13/4062

15 . XII . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkında İktisat ve Tiearet Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı raucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Sigorta Şirketlerinin Devlete Karşı Hukuki Münasebetlerini Tanzim Eden Sigorta Şirketlerinin
Teftiş ve Murakabesi hakkındaki 1149 sayılı Kanun 31 . VII . 1927 tarihinde yürürlüğe girmiş, 20 .
V . 1938 tarihinde kabul edilen 3392 numaralı Kanunla sözü gecen kanunun bâzı maddeleri değişti
rilmiş ve yeni bâzı hükümler eklenmiştir. Millî ekonomide içtimai emniyet ve tasarruf faktörü olarak
memleket sigortacılığının gerek halen vâsıl olduğu terakki ve inkişaf merhalesi itibariyle, gerek ge
lecekte oeklenilen hamlelerin tahakkukunu temin bakımından 1149 ve 3392 numaralı kanunlar hü
kümleri icap ve ihtiyaçları karşılamaz hale gelmiştir. Bu sebeple, hem yabancı mevzuat ve ilmî gö
rüş ve mütalâaların, hem de yapılan tatbikat ve edinilen tecrübelerin ışığı altında murakabe mev
zuatımızın esaslı bir revizyona tâbi tutulması iktiza eylemiştir.
Mevcut sigorta murakabe mevzuatımızın bu revizyonunda,
a) Sigorta akitlerinin iltihak veya iştirak akdi (acte de convention) karakteri göz önünde tutu
larak sigorta akdinin tekemmülünde terazıı tarafeynin mümkün mertebe tam ve kâmil tecellisini teminen sigortalıların bu sahadaki bilgisizlik ve tecrübesizlikten gelen zaıflarım telâfiye çalışmak,
b) Sigortacılıkla iştigal edecek şirket ve müesseseleri istikbale muzaf sigorta taahhütleri nokta
sından, sigortalıların hak ve menfaatlerini koruyacak malî ve teknik emniyet şartları ile teçhiz ey
lemek,
Gibi iki gayeye teveccüh edilmiştir.
Birinci gayeyi istihdaf etmek üzere, sigortacılık faaliyetinde bulunabilmek için vekâletçe itası, mu
ayyen şartlara bağlanmış olan mütekaddim ruhsatname istihsali usulüne, acentelik tâyinlerinde tes
cil ve ilân merasimine poliçe umumi şartlarının kaideten vekâletçe tasdikine, kanunla müesses tarife
rejimine sadık kalınmış, sigortalılar arasında seyyanen muamele tatbikini sağlamak için risturn ve
iskonto memnuiyeti konulmuş, yerli ve yabancı bütün sigorta şirketlerinin tip bilanço, kâr ve zarar
hesaplarını neşir ve ilân mecburiyetine tâbi kılınması ihdas edilmiştir.
İkinci gayeyi istihdaf etmek üzere de, ödenmiş asgari sermaye, sabit ve mütehavvil teminat tesisi,
bunların ancak muayyen plasman nevilerine yatırılması ve teminat karşılıklarının blokajı prensipleri
ni muhafaza ve iflâs ve tasfiye hallerine takaddüm etmek üzere önleyici tedbirler (mesures preventives) cümlesindeu olarak ıslah tedbirleri hskkmds yoni hükümle? vaz'edilmiş, ödenmiş asgari serma-
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ye ve teminat miktarları' günün-konjonktür şartlarına göre ayarlanarak artırılmış ve gerekli.görülen
cari sigortalar prim ihtiyatlarını asgari miktarları kanunla tâyin ve teyidedilmiştir.
Islah-tedbirlerinden maksat malîye^eknik; durıumu. ve iğlerinin gidişi endişe verecek her hangi
bir sigorta şirketinde kanuni-tasfiye safhasına geçilmeden önce sigorta emniyetini ve sigortalıların
hak ve menfaatlerini korumak ve aynı zamanda tasfiye veya iflâsın âmme vicdanı üzerinde hâsıl
edeceği menfi tesirlerden kaçınmaktır.
öte yandan, çeşitli sigorta faaliyetlerini teşkilâtlandırmak mülâhazası ile sigorta tetkik kurulu
adı altında memleket sigortacılığının yüksek sevk ve idaresine tallûk eden mevzularda vekâlete
bağlı nihai bir istişare kademesi vücuda getirilmiş, mer'i tarifelere ıslah ve istikmal yolundan mat
lup elastikiyet ve seyyaliyeti kazandırmak maksadiyle tarife komitelerinin kurulmasına mütadair
yeni hükümler sevk edilmiş, ayrıca meslekî disiplin ve tesanüde medar olacağı düşüncesiyle sigor
ta şirketleri meslek cemiyetleri, prodüktörler ile hasar eksperlerinin çalışma şekil ve şartlarının
nizamname ile tâyini derpiş,olunmuştur.
.
Yeni kanunun kuvvei tatbilayesini sağlıyaeak olan cezai müeyyidelerinin, müphem ve umumi
mahiyette hükümlerle değil^ mevzu ahkâmdan her birisine karşı işlenecek muhalefet hareketleri
nin suç ve redaet derecesi ayrı ayrı takdir ve tâyin edilerek' her suçun redaet derecesiyle mütenasibolarak ayrı ayrı cezai müeyyideler sevkı lüzumlu görülmüş, cezanın mütefavit olması esasına istinadedilmek suretiyle şahsi ve idari cezaların içtima edebilmesi kabul olunmuştur. Cezai müeyyi
deler, Adliye Vekâleti Ceza işleri U. Md. lüğünden bir mütehassısın iştirakiyle, mevcut mevzuat
göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Emniyet şartlarım ihlâl eden suçlara ait cezaların ağırlaştırıl
masına bilhassa itina gösterilmiştir.
Bu suretle hazırlanan sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki yeni kanuna nazaran, 1149
numaralı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, İO; 11> 13, 15^ 16, 17, 18, 19 ve 23 ncü; 3392 numaralı Ka
nunun 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 13 nçü maddeleri tadile uğramış,; 1149 sayılı Kanunun 7, 13, 20, 22 ve 24
ncü maddeleriyle, 3392 numaralı Kanunun 2, 12 ye 15 ; nci maddeleri kaldırılmış, yalnız 3392 numa
ralı Kanunun 14 ncü maddesi aynen ipka edilmiş ye yeni tasarının 1, 6, 20, 21,' 22, 23, 27, 34, 35,
,36, ve 38 nci maddeleri yeni maddeler olarak ihdas ve ilâve edilmiştir.
Tadil edilen, ilâve olunan, kaldırılan ve muhafaza edilen madde grüpmanlan itibariyle ilişik
mukayeseli tabloda maddelerin tadil, ilâve, ilga ve muhafaza sebepleri açıklanmıştır.
. Ana hatları itibariyle, arz ve izah olunan, yeni sigorta murakabe kanununun tasarısı kabul buyurulduğu takdirde, sigorta murakabe mevzuatımız tekâmül yolunda yeni bir adım daha atmış
olacaktır. Malî ve iktisadi gelişmelerle birlikte yürümesi lâzımgelen ticari faaliyetlerimizin koruyu
cusu ve teşvikçisi bulunan, millî servetleri heba olmaktan kurtarmak imkanlarını sağlıyan sigorta
cılığımızın ileri memleketlerdeld, inkişaflarla mütenazıran gelişmesini ve kuvvetlenmesini temin
edecek hükümleri, ihtiva eden hu kanunun yüksek, tasvip ve kabulünüze mâzhar olacağından emin
bulunmaktayız.
. ; .
^.
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Tadil edilep maddeler•,.'

1149 sayılı Kanunun (1) nci maddesi karşılığı, tasarının sigorta muameleleri yapabilecek şirket ve müesseselere dair (2) nci maddesidir.

Anonim şirketler haricinde eshama münkasim şirket olarak yalnız komandit şirkeller
kaldığı cilıeile, bu şirketler sigortalılar linkli
kunu sıyanet noktasından kâfi derecede salâbetli görülmediğinden, sigorta muameleleri ya
pabilecek olanlar, anonim şirketlerle, mütüalite
esasına göre kurulmuş şirketlere inhisar etti
rilmiştir.
,
Hususi kanunlarla kurulan sosyal sigorta
müesseselerine bu kanun hükümlerinin tatbik
edilmiyeceğinc dair bir fıkra ilâve olunmuştur.

;(S, Sayısı.: 1)]
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' 1 1 4 9 sayılı Kanunun (2) nci maddesi karşı
lığı, tasarıda Türk şirketlerine ruhsat verilme
sinde aranan şartlara dair 3 ncü madde ile,
ecnebi şirketlerine ruhsat verilmesinde aranan
şartlara dair (4) ncü maddedir.
.

1149 sayılı Kanunun (4) ncü maddesi ile
aynı mevzu ile lgili 3392 sayılı Kanunun (7) nci
maddesi karşılığı, tasarıda umumi vekillere dair
(7) nci madde ile umumi vekâletnamelerin
şümulüne dair (8) nci maddedir.
1149 sayılı Kanun (5) nci maddesi karşılı
ğı tasarıda sigorta şirketleri meslek cemiyetle
rine dair, (37) nci maddedir.
1149 sayılı Kanunun (6) nci maddesi kar
şılığı, tasarıda değişikliklerin bildirilmesine da
ir (10) ncu madde ile, yabancı şirketler merke
zine ait değişikliklerin bildirilmesine dair (30)
ncu maddedir.
1149 sayılı Kanunun (8) nci maddesi kar
şılığı, tasarıda istihsal teşkilâtına ait (9) ncu
maddedir.

1149 sayılı Kanunun, 3392 sayılı Kanunun
1 nci maddesiyle muaddel 9 ncu maddesi karşı
lığı, yeni tasarıda sabit ve mütehavvil teminata
mütedair (12) nci maddedir.

1149 sayılı Kanunun (2) nci maddesinin
3 No. lu fıkrasındaki (100 000) liralık tediye
edilmiş asgari sermaye şartı tasarının (2) nci
maddesinde (500 000) liraya çıkarılmıştır.
Şimdiye kadar talimatname metninde yer
alan cari sigortalar prim ihtiyatları asgari nis
petlerine, tasarının (3) ncü maddesinde yer
vermiştir. Tasarının (4) ncü maddesi ile geti
rilen yenilik, Türkiye'de çalışacak ecnebi şir
ketlerin kendi memleketlerinde en az on sene
den beri ierayi faaliyette olması ve bu suretle
beynelmilel piyasada yerleşmiş, teknik ve malî
tecrübe mehenginden geçmiş olmasıdır.
Tasarının (8) nci maddesi ise umumi ve
killerin tam salâhiyet ve istiklâle sahibolmalarını istihdaf eylemektedir.

Tasarı metni cemiyetlerin taaddüdü imkânına
sarahat vermiş,, tarife tanzimi mevzuu tasarının
Sigorta Tetkik Kuruluna dair (34) ncü maddesi
ne alınmıştır.
1149 sayılı Kanunun (6) nci maddesi hük
münün tasarının (30) ncu maddesinde muhafa
za edilmesine ilâveten, tasarının (10) ncu mad
desi hükmü ile bu bildirme mükellefiyeti tasa
rının 3, 4, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri me.vzularına
da teşmil edilmiştir.
1149 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki ec
nebi şirketler Türkiye vekili umumilerinin, Tür
kiye'de açacakları şube ve acenteliklere inhisar
eden tescil Ve ilân mükellefiyeti, tasarının 9 ncu
maddesi ile Türk kanunlarına göre kurulmuş
sigorta şirketlerine de teşmil edilmiştir.
• Tasarıda evvel emirde, sigorta şirketlerinin
sigortalılarına vâki taahhütlerine karşılık tefrik
ve tesis edecekleri teminat miktarları umumi
yetle artırılmıştır.
a) Sabit teminat miktarı dört branş için
halen 150 000 Türk lirası iken 225 000 Türk
lirasına iblâğ edilmiştir.
b) Mütehavvil teminata gelince, mer'i sis
tem, hayat branşı hariç, diğer branşlarda gelir
ve gider farkına müstenidolduğu cihetle, gi*
deri çok olandan^ az ve az olandan çok teminat
istenmesi gibi gayritabiî ve gayrimüstakar ve ekse
riya istihdaf edilen gayeye zıt bir netice vermekte
idi. Tasarıda, istihsal olunan prim tutarı müte
havvil teminat matrahı intihabedilmekle ve bu
gayritabiîlik ıslah edilmiş, bu suretle tefrik ve
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1149 sayılı Kanunun, 3392 sayılı Kanunun
1 nei maddesiyle muaddel 10 neu maddesi kar
şılığı, yeni tasarıda teminat akçelerinin yatırıl
ma nevileri hakkındaki 15 nci mdadesi, teminat
akçeleri karşılığı menkul kıymetlerin blokajı
hakkındaki 16 ncı maddesi ve teminat akçeleri
karşılığı gayrimenkullerin blokajına mütedair 17
nci maddesidir.

3392 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi karşılığı
tasarıda teminat karşılıklarının tesis ve tevzini
hakkındaki 13 ncü maddededir.

3392 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi karşılığı,
tasarıda riyazi ihtiyatların serbest bırakılmasına
dair 18 nei maddedir.
1149 sayılı Kanunun (11) nci maddesi ile
aynı mevzu ile ilgili 3392 sayılı Kanunun 5 nci
maddesi karşılığı, tasarıda teminat akçelerinin
kullanılması hakkındaki 14 neü maddededir.

tesis edilecek mütehavvil teminat miktarı fiilî
neticeleri itibariyle ehemmiyetli surette de artı
rılmış bulunmaktadır. Ayrıca iktisat ve Ticaret
Vekâleti sigortalıların haklarını korumak için
lüzum gördüğü hallerde, mütehavvil teminat
nispetini bir misline kadar artırabilir.
Tasarının 15 nci ntaddesi ipotek gösterilecek
gayrimenkullerin (hakiki kıymetinin % 50 sı)
yerine, (muhammen satış kıymetlerinin" % 50
sini) almıştır.
Tasarının 16 ncı maddesi menkul Kıy
metlerin blokajında (bankaya tevdi edildikle
ri tarihe takaddüm eden günün vasati borsa ku
ru) yerine (bankaya tevdi edildikleri tarihe ta
kaddüm eden son muamele gününün ve mütaakıben Haziran ve Aralık aylarının sonunda son
muamele gününün borsa kapanış fiyatları) nı
nazarı itibara almıştır.
Tasarının 17 nci maddesinde gayrimenkulle
rin blokajında vekâlet lehine tesis edileceği ipo
teğin birinci derece ve sırada olması şart koşul
muş ve teminat gösterilecek gayrimenkullerden
takdir olunan kıymetlerin ancak % 80 ninin kar
şılık olarak gösterilebileceği tasrih olunmuştur.
Mevcut maddenin son fıkrasını teşkil eden (ec
nebi sigorta şirketlerinin gayrimenkul emvale
tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler kemakân
bakidir) hükmü zait görülmüştür.
Tasarı metni, 3392 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinde, hayat riyazi ihtiyat akçelerine mü
tedair olarak vaz'edilen hükmü, bütün mütehav
vil teminata teşmil eylemiş ve bilmukabele kara
lıkların tesisine ait 4 aylık mehil 5 aya iblâğ edi*
mistir. Buna mukabil noksanın ikmaline ait iki
aylık âzami mehil, vekâletin takdiriyle temdidedilebilmek imkânı kabul edilmek suretiyle bir
aya indirilmiştir.
Tasarı, hesap senesi içinde riyazi ihtiyatlar
dan yapılabilecek deblokajı takdirî değil, branşı
tediyatmın tahsilatını tecavüz etmesi gibi objek
tif bir kayıt ve şarta bağlamıştır.
3392 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile hayat
riyazi ihtiyatları için vaz'edilmiş olan prensip,
bilûmum teminat akçelerine teşmil edilerek her
teminat akçesinin ilk önce, yani birinci derecede,
tesis edildiği branş taahhüdatmm ifasına tahsis
edileceği kabul ve tasrih edilmiştir. 1149 sayılı
Kanunun 11 nci maddesindeki tasfiye ve iflâs
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1149 sayala Kanunun 12 nei maddesi karşılığı,
tasarıda tip bilanço ve kâr ve zarar hesapları ne
şir ve ilân mükellefiyetine dair 40 ncı maddede
dir..

1149 sayılı Kanunun 15 nei .maddesi karşılığı,
tasarıda murakabe teşkilâtı ve aidat hakkındaki
81 ..sol, faaliyet raporu hakkındaki 32 nei Üe ma
lûmat verilmesi ile Abrası mükellefiyeti hakkında
ki 33 şeü maddededir.

1149 sayılı Kanunun 16 nei maddesi karşılı
ğı, tasarıda umumi şartlarla tarife talimatı hak
kındaki 28 nei madde ile muvakkat madde 3
tür.

1149 sayılı Kanunun 17 nei maddesi, tasan
da riaturn ve iskoııto memnuiyeti hakkındaki
26 ncı maddeye tekabül etmektedir.

muameiâuııa ait hüküm, tasarının tasfiye ve if
lâs merasimi hakkındaki 23 neü maddesinde der
piş olunmuştur.
Mer'i kanun maddesi, bilançolarla kâr ve za
rar hesaplarının vekâlete gönderilmesini ve hayat
sigorta şirketlerinin buna ilâveten bir müfredat
cetveli vermelerini âmirdir. Tasarı metni mevcut
mükellefiyeti tevsi ederek neşir ve ilân mecburi
yeti vaz'eylemiştir. Ayrıca Umumi Heyetin tasdi
kine aım edilecek, vekâlete gönderilecek ve ga
zetelerle neşir ve ilân edilecek bilançolar ve kâr
ve zarar hesaplarının vekâletçe teshit edilecek
formüllere uygun olmasını da şart koşmuştur.
Ecnebi sigorta şirketlerine ait mecburiyet ise yal
nız Türkiye muamelâtına inhisar ettirilmemiş.
merkezlerine ait bilanço ve kâr ve zarar hesapla
rının vekâlete itası ile neşir ve ilânına da şâmil
tutulmuştur. Bundan maksat da, âmmenin sigor
tasını emniyet edeceği şirketlerin durumlarını
bilmesi ve faaliyet seyirlerini takibedebilmesidir.
Tasarı sigorta şirketlerinin murakabesini
nütahassıs bir organa bırakmayı daha isabetli
görmüş ve bu maksatla yeni bir murakabe orga
nı ihdas eylemiştir.
Tasarının faaliyet raporu hakkındaki 32 nei
maddesi bu sahada mevcut neşriyat boşluğunu
mehmaemken doldurmaya ve üzerinde ilmî araş
tırmalara medar olacağı gibi organın çalışmaları
konusunda aleniyet de Bağlıyacaktır.
Tasan, umumi şartların ve tarife talimatı
nın vekâletçe tanzim veya tasdik edilmesini aramıştır,Bundan maksat da, bir iltihak veya işti
rak akdi (Acte de convention) sayılan sigorta
akdinde sigortablan bilgisizlikleri ve tecrübe
sizlikleri ile başbaşa bırakmayıp, onların bu
noktadan mevcut zaıflannı telâfi suretiyle terazıı tarafeynde zayıf tarafın iradesini takviye
etmektir.
Sigortalılar, arasında seyyanen muamele ya
pılmasını ve sigorta şirketlerinin malî bünyele
rinin aşın rekabet yüzünden bozulmamasını ve
sigorta şirketlerinin daima istikbale muzaf olan
taahhütlerini karşılamakta zavfa uğramamaları
nı temin zımnında, sabit tarife esasının tarsini
sigortaya karşı emniyet ve itimadın sigortalılar
ve tâbiri diğerle âmme nezdinde, matlup dere
cede teessüs ve taammümü bakımından lüzumlu
mütalâa edilmiştir.
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1149 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile aynı
mevzu ile ilgili 3392 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi karşılığı, tasarıda Türkiye'de 'yaptırılması
mecburi sigortalar hakkındaki 29 neu maddedir.
1149 sayılı Kanunun 19 ucu maddesi karşılı
ğı, tasarıda prodüktörler hakkındaki 38 nci
madde ile eksperler hakkındaki 39 ncu madde
dir,
3392 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi karşılığı,
tasarıda istihkak sahiplerince aranmıyan para
lara dair 19 neu maddedir.

3392 sayılı Kanunun 8 nci maddesi karşılığı,
tasarıda iflâs halinde hayat portföyünün devri
ve teminat akçelerinin itmamı hakkındaki 24
ncü maddedir.

3392 sayılı Kanunun 15 nci maddesi karşılı
ğı, tasarıda cezai müeyyideler bağlığı altında
42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ne i
maddelerdir.

3392 sayılı Kanunun 11 nci maddesi karşılığı,
tasarıda 45 nci maddedir.

3392 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi karşılığı,
tasarıda 45 ve 46 ncı maddelerdir.
1149 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi karşı
lığı, tasarıda memurların Türklerden olması hak
kındaki 41 nci maddedir.

Mer'i maddede Türkiye'de yaptırılması
mecburi olan ve olmıyan sigortalar tadat sure
tiyle zikredilmiş, tasarı metninde ise önce ve
alelıtlak mecburilik prensibi kabul olunmuş ve
tadat cihetine istisna hükmünde gidilmiştir.
Tasarıda gözetilen gaye prodüktörleri ve
eksperleri matlup evsaf ve kalitede meslek adam
ları görmek ve daha ziyade bir meslek disiplini
tesis etmektir.
Tasarı metninde, istihkak sahiplerince aran
mıyan paraları «Tazminat, prim iadeleri ve saireden mütevellit paralar» suretinde vuzuh ve
rilmek istenmiş, muhafaza külfeti dolayısiyle
faiz şartı aranmamıştır.
Tasarı metni mevcut hükme ilâveten mütehavvil teminat akçeleri, devir anında müdevver
portföy taahhütlerini karşılamadığı takdirde,
farkın devreden şirketin hayat branşı sabit te
minatından tamamlanacağını âmir bulunmakta
dır.
Tasarıda umumi ve alelıtlak cezai müeyyi
de tâyini usulü terkedilerek kanuna muhalefet
hareketlerinden her birinin teşkil ettiği suç de
recesiyle mütenasip ceza müeyyideleri konulnulmuştur. 1149 numaralı Kanünuıi 18 ve 19 vo
22 nci maddelerinde derpiş edilmiş olan hü
kümlerin cezai müeyyideleri aynı maddeler met
ninde yeralmış bulunduğu halde, tasarıda SÖ.TÜ
geçen müeyyide hükümlerinin mütenazırı mü
eyyideler, tasarıda cezai müeyyideler meyanmda müstakil olarak 50 ile 53 ve 45 ile 46 nei
maddelerde zikredilmiş ve umumiyetle cezalar
ağırlaştırılmıştır.
Mevcut 3392 sayılı Knunun 11 nci maddesi
yalnız riyazi ihtiyatların kasten yanlış hesabı
na maksur olduğu halde, tasarı metni bu suçu
bütün teminat akçelerine şâmil bir vüsat ile
nazarı itibara almış ve cezai müeyyideyi de şid
detlendirmiştir. '
45 nci madde şahsi, 46 ncı madde idari ve
inzibati cezayı derpiş etmektedir.
Tasarının 41 nci maddesi hemen aynen 23
ncü maddeye tekabül etmektedir.

(a Şayiam İ )

tlâve edilen maddeler
Tasarıda (kanunun şümulüne) dair birinci
madde,
Tasarıda ecnebi şirketler için mütekabiliyet
esaslarına dair 6 ncı madde.

Tasarıda sigorta tetkik kurulu matlabmı
taşıyan 34 neü madde.

Tasarıda tarife komiteleri matlabını taşı
yan 35 nci madde.

Tasarıda tetkik kurulu ve tarife komitesi
Talimatnamesine mütedair 36 ncı madde.
Tasarıda âzami komisyon hadleri ve ödeme
mehilleri hakkındaki 27 nci madde.

Tedviri usulü icabı olarak mütalâa edilmiş
tir.
'
1149 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
3 No. lu fıkrasında derpiş edilen mütekabiliyet
prensipi, nazari sahada bırakılmayıp amelî ve
tatbiki bir kıymet ifade etmek üzere vekâlete
salâhiyet tanımayı mutazammmdır.
Şimdiye kadar talimatnamede derpiş edilen
sigorta sahasında Vekâletin en yüksek istişare
organını teşkil edecek olan heyete kanuni bir
hüviyet vermek maksadı istihdaf edilmiştir.
Heyetin tarzı terekkübü, sigortada alâkası bu
lunan tarafların ahenkli bir surette temsili ve
ilmin ışığından istifade edilmesi fikirlerine da
yanmaktadır.
Günün icap ve ihtiyaçlarına göre tarifele
rin boşluklarını doldurmak, gereken ıslah ve
, istikmalleri yapabilmek ve bu sayede tarife re
jimimize muhtaeolduğu elastikiyet ve salâhiyeti
kazandırmak gayesine matuftur. ;
Arz ettikleri hususiyet ve ehemmiyete bina
en Tetkik Kurulu ve tarife komiteleri hakkın
da hususi bir talimatname derpiş etmektedir.
Bu madde ile buna müteferri muvakkat
2 nci madde, ristürn ve iskonto memnuiyetine
mütedair tasarının 26 ncı* maddesine mesnet teş
kil eden mülâhazalarla yakından alâkalı olup,
sigorta şirketlerinin aşırı veya gayrimeşru reka
betle malî durumlarının tehlikelerden korun
ması gayesine matuftur;
Sigorta istihsal maliyetlerini mâkul seviye
de tutabilmek maksadiyledir ki, şimdiye kadar
tarife talimatları ile frenlenebilmek istendiği
halde kanuni mesnedinin taşıdığı zaıf dolayısiyle tatbikine muvaffakiyet elvefmiyen ve tef
tiş ve murakabe cihazını da müşkülâta uğratan
bu müzmin derdin istihsal organlarına verile
cek komisyonların kanun hükmü ile tahdidi ve
muvazaa yollarının şeddi suretiyle halli ve mez
kûr hükmün prim borçlarına ait ödeme mehil
lerinin genişletilmesi dolayısiyle tesirsiz (Cadue) hale getirilmemesi nazarı-itibara alınmıştır.
Memleket sigortacılığının hayati meselesini
teşkil eden tahdit hükmünün tam ve kâmil ola
rak tatbikini sağlıyabilmek ihtiyacı ile de mu
vakkat ikinci maddenin şevkine ihtiyaç hâsıl ol
muştur.

(S..-Saywıil)
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Tasarının ıslah tedbirlerine mütaallik 20, tas
fiyeye mütaallik 21, iflâsta vekâletin «»muvafaka
tini istihsal şartına ait 22, tasfiye ve iflâs mera
simine ait 23 ve portföy devirlerine ait 25 nci
maddeleri.

Tasamın müteferrik
ki 60 nci maddesi.

hükümler meyanında-

Esas itibariyle ilâve hükümlerdendir. An
cak, 1149 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde
tasfiye ve iflâs merasimine ait hususi bir temas
ve işaret mevcuttur. Islah tedbirlerine ait 20 nci
madde bir tedavi (Curatif) değil,.önleme (Prevantif) tedbiri mülâhaza edilmiş ve bir emni
yet müessesesinin iflâsından doğabilecek çok
kötü menfi tesirlere mahal verilmemesi gayesi
gözetilmiştir. 21 nci madde ile tasfiye iflâsa
takdim edilmiş ve (22 nci madde ile) iflâs ka
rarı vekâletin muvafakatine bağlanmıştır. Ve
yine aynı düşünce ile 25 nci maddede vekâle
tin mütekaddim tasvip ve muvafakati aranmakla
beraber portföy devirlerine imkân ve mesağ bı
rakılmıştır.
Münhasıran reasürans muamelâtı ile iştigal
eden şirketlerin Murakabe Kanununun hangi
hükümlerine tâbi olacağını tasrih etmektedir.

Kaldırılan maddeler
1149 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
3392 sayılı Kanonun 2 nci maddesi.

1149 sayılı Kanunun 3392 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle muaddel 13 ncü maddesi hükmü.

1149 sayılı Kanunun mııkabil sigorta şirket
lerine ruhsatname verilmesinde aranacak şartla
ra dair 20 nci maddesi.
3392 sayılı Kanunun 15 nci maddesi,
ÎÎ49 sayılı Kanunun 22 nci maddesi.

3^49 sayılı Kanunun 29 ncü maddesi.

Ahkâmı umumiye ile esasen mahlûl görül
müş olmakla kaldırılmıştır.
Mevzubahis hayat riyazi ihtiyat akçelerinin
mütehavvil teminat akçeleri meyanına alınması
hasebiyle (tasarı madde 12) ayrı ve müstakil
bir madde teşkil etmesine ihtiyaç kalmamıştır.
Tasarıda tip bilanço ve kâr ve zarar hesap
ları neşir ve ilân mükellefiyeti hakkındaki 40
neı madde hükmü ile birleştirildiğinden müsta
kil madde olmaktan çıkmıştır.
Bu hususlar tasarının 2 nci maddesinin son
fıkrası ile nizamname mevzuu yapılmakla kaldı
rılmıştır.
Cezai müeyyideler tasarıda daha şümullü
tertiplenmiş olmakla kaldırılmıştır.
Birinci fıkrası muvakkat mevzu olmak ve
ikinci fıkrası cezai müeyyideler meyanmda hükümîendirilmiş bulunmakla kaldırılmıştır.
ilga maddesi olmakla yeni tasanda tekrarı
na ihtiyaç kalmamıştır.

Aynen muhafaza edilen maddeler
3392 numaralı Kanunun 14 hcü maddesi yeni tasanda 58 nci madde olarak aynen ipka olunmuş

tür.
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Yüksek Reisliğe
Sigorta Şirketlerinin murakabesi hakkında
kanun lâyihası Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olun
du :
Hükümetin esbabı mucibesinde serd ettiği
hususlar ve Hükümet temsilcilerinin vermiş ol
duğu? iza'hat tatminkâr bulunduğundan lâyiha
nın maddelerine geçildi.
Kanunun şümulüne aidolan lâyihanın 1 nci
maddesinin, esbabı mucibe lâyihası ile Hükümet
temsilcilerinin verdiği izahat göz önünde tu
tulmak suretiyle risturn ve iskonto memuri
yetinin şirketlerden maada şirket istihsal or
ganlarına da teşmil edilmiş olduğu nazarı iti
bara alınarak murakabenin şümulüne ithal
edilmek üzere (istihsal organlarının) da metne
ilâvesi uygun görülmüş ve tasarıda ona göre
değişiklik yapılmıştır.
Sigorta muameleleri yapabilecek şirket ve
müesseselere ait tasarının 2 nci maddesinde
kooperatif esasına göre kurulacak karşılıklı
«Mütüel» sigorta şirketlerinde, anonim şirket
lerdeki en az sermaye yerine ortak adedinin
asgari bir miktar ile 'testbiti ve rizokonun da
aynı şekilde asgari bir kesreti -bulunması uygun
görüldüğünden ortak adedi (100 kişiden az ol
mamak üzere karşılıklı sigorta «Mütüalite» esa
sına göre kurulacak şirketler) şeklinde değişik
lik yapılması muvafık görülmüştür. Yine aynı
maddede (Bu şirketler tarafından tarifelerde
yanılacak ayarlamalar Ticaret Vekâletince tesbit olunur.) ibaresi konulması mütüel şirketie :
rin daima değişen tarifeleri ve kâr tevzi du
ramları nazarı itibara
alınmak suretiyle bu
hususların murakabe dışı kalmaması için tasa
rıya ithali uygun görülmüştür.
3 ncü maddenin (C) bendinden yalnız fer
dî hayat sigortalarına ait fennî teşkilât beyan
namesi verileceği mânası çıkmakta olduğundan,
bunun grup sigortalarına d a teşmilini temin
maksadiyle (Ferdî ve kolektif) ibareleri ilâve
edilmiş ve ayrıca tarife pirim ,forrnül (Ve cet

vellerinin) de istenilmesi uygun görülerek ge
rekli ilâve yapılmıştır. Bundan başka rant ve
kapital sigortalarına ait muallâk tazminat for
müllerinin de teknik bakımdan istenilmesi uy
gun görülerek madde metnine (Muallâk hasar)
kelimesi de ilâve edilmiştir. Aynı maddenin (D)
fıkrasına şirketlerin kendi uhdelerinde saklıyacakları riziko miktarının ve bunun tevzi du
rumunun vekâlete bildirilmesi bünyelerinin tek
nik kontrolü bakımından uygun görüldüğün
den (İştigal edilen her branşa ait konservasyon
hadlerini gösterir tablolar) in ibrazı lüzumlu
addedilmiş ve aynı zamanda maddeye teşkilâtı
fenniye beyannamesi alınabilmesi için (Ticaret
Vekâletine tevsik ederek ve bildirerek ruhsat
name almaya ve bu ruhsatnameyi usulü daire
sinde tescil ve ilân ettirmeye mecburdurlar)
fıkrası da ilâve edilmiştir.
Tasarının 4 ncü maddesine lüzumlu belge
lerden maada şirketlerden vekâletin ruhsat ve
rilebilmesi için diğer lüzumlu hususları da so
rabilmesini teminen (ve malûmattan başka)"
kelimeleri ilâve edilmiştir. Aynı maddenin 4
ncü fıkrasında istenilen belgenin aidolduğu ma
kamca verilmiş olması ibaresi (selâhiyetli ma
kam tarafından) verilmiş olarak değiştirilmiş
ve 5 nci fıkrasına (tercümeleri) kelimesi ilâve
olunarak ayrıca şehbender haneleri ibaresinin
(konsoloslukları) »olarak tadili uygun görül
müştür. Ecnebi Şirketler mümessilleri için ka
nuni ikâmetgâhlarını tâyin -mükellefiyeti vaz'eden 6 neı fıkra (tebligat ve tatbikat için esas
olacak kanuni ikâmetgâh sayılmak üzere Tür
kiye Muamelât merkezlerinin adresini) şeklin
de madde muhtevasına alınmıştır.
5 nei ıniadde muhtelif branşlarda çalışan
şirketlerin bir veya daha fazla branştaki faali
yetini tadil etmesi halinde yalnız o branşa ait
ruhsatnamenin vekâletçe istirdadediimesini te
minen madde her branş için ıayrı ayrı olmak
üzere, ruhsatname verilmesi hususunda) şeklin
de değiştirilmiştir.

C S gt-yısı

1)

— 10 —
Tasarının 6, 7 ve 8 nci maddeleri kelime de
ğişikliği ile kabul edilmiştir.
9 ncu madde acenta tâyini keyfiyeti (umu
mi, hususi, tâli veya alelıtlak) bütün acentalıklara teşmil edilmiş ve bu suretle şirket nam ve
hesabına sigorta istihsalinde bulunan bu kabîl
kimseler de .kanunun şümulüne ithal edilmek
üzere maddeye bahsolunan kelimeler dercedilnıiştir. Ayrıca (iflâs etmediğinin) kelimeleri
ve (mahallinde) ilân keyfiyeti de ilâve olun
muştur. ilâveten (diğer şeref ve haysiyeti mu
hil) suçlarla mahkûm/bulunmadığının kelime
leri eklenmiştir.
10 ncu madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
Tasarının ruhsat harçlarına ait 11 nci' mad
desi Harçlar Kanununda mevcudolduğundan
lüzumsuz görülerek tasarıdan çıkarılmış ve ye
rine yabancı şirketler merkezlerine ait değişik
liklerin bildirilmesine dair 30 ncu maddesinin
kanunen madde muhtevalarının takibettiği sıra
itibariyle getirilmesi uygun görülerek 30 ncu
madde kelime değişikliği ile 11 nci madde ola
rak kabul edilmiştir.
Tasarının 12 nci maddesindeki sabit temi
nat akçeleri miktarları günün icaplarına göre
değiştirilerek artırılmış ve hayat branşı için
(75 000) kaza branşının ihtiva ettiği muhtelif
riziko grupları ve kanuni mesuliyet sigortası
nın da bu branş içerisinde bulunduğu göz önü
ne alınarak teminat (100 000) liraya çıkarılmış
ayrıca yukarda tadadolunan 4 branş içine han
gi sigorta nevilerinin girip hangilerinin girrniyeceğinin ise nizamname ile tâyini uygun gö
rülerek maddeye (Ticaret Vekâletince hazırla
nacak nizamnamede bu branşlardan her biri
ne giren sigorta nevileri tadadolunur. Bu ta
dat dışında kalan her müstakil branş için te
sisi icabeden sabit teminat i(25 000) Türk lira
sından ibarettir) fıkrası ilâve edilmiştir. Ayrıca
'bir 'branşta çalışımafc istiyen şirketlerin göstere
cekleri teminat miktarı (İSO 000), iki branşta
çalışmak istiyen şirketlerin (200 000), üç Ibranşta çalışmak istiyen şirketlerin gösterecekleri te
minat miktarı ise (250 000) Türk lirasına iblâğ
edilmiştir. Aynı maddenin 2 nci bendindeki mü
tehavvil teminat akçelerine ait (a) fıkrasına riya
zi ihtiyat akçelerinin hesaplanmasmdaki husu
siyet ve uzun süreler irat vermek suretiyle de
vam «den sigortaların muallâk tazminat rezerv( S . Sa

lerkriu teknik tesisi şekli nazara alınarak, sigor
talılara tevzi edilecek temettü hisseleriyle ıberaıber teminatlar ımeyanında gösterilmesi uygun
görülmüş ve maddeye (Riyazi ihtiyatlar baliğin
den, hayat poliçeleri üzerine yapılmış olan ik
razlar ile riyazi ihtiyat hesabında senelik •olarak
nazarı itibara alınmış pirimlerin «henüz vâdesi
gelmemiş kısımları çıkarıldıktan sonra kalan
bakiye ile ,'hayat muallâk (tazminatları ve tahafcIkük 'etmiş temettü hisseleri yekûnudur) ibaresi
ilâve olunmuştur. Ayrıca aynı fıkraya cari sene
içinde akdedilmeikle /beraber birkaç sene 'evve
linden başlıyan hayat sigortalarının 'rezervleri
nin 'hesap senesi sonunu beklemeksizin derhal
tesis edilmesini temin edecek hükümler* ilâve
edilmiştir. Aynı maddenin (b) bendindeki diğer
branşlara ait' mütehavvil teminat akçelerdi de
sabit teminat akçelerinin yüzde lellismdeıruşağı
'olmamak kaydiyle muayyen ibir miktardan az
olmamasını temin edecek şekle sokulmuş ve si
gorta şirketlerinin tesis edecekleri teminat ak
çeleri aynı zamanda reassürörlerin hisselerini
de ihtiva 'edeceğinden artık ayrıca reassürör
için mütehavvil teminat isıtenmiyeceğıi1 tebarüz
ettirilmek suretiyle maddeye (Mütehavvil temi
nat akçelerinin hesabında pirimlerin mütaaddit
reassürörter (beyninde tevzi ©dilmiş olması na
zarı itibara alınmaz) ibaresinin ilâvesi ve eski
hükmün daha vazıh şekle sokulması uygun mü
talâa edilmiştir. Bundan maada maddenin son
fıkrasına hayat branşı hariç diğer branşlar için
tesis «dilmek mecburiyeti konulan mütehavvil
teminat akçelerini vekâlet tezyit salâhiyeti
genişletilerek tesbit edilecek miktarlara temi
natın iblâğı için 6 aylık vâde tanınmış ve fık
raya (4 misline kadar arttırarak 6 ay içinde)
itmam'olunur ibaresi ilâve edilmiştir.
13 ncü madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
14 ncü maddenin son bendindeki zaaf hali,
zaaf halini tesbitinin güçlüğü nazara alına
rak 20 nci maddedede derpiş edilen (Hal vâridolmamak şartiyle)' şeklinde değiştirilmiştir,
Tasarının 15 nci maddesinin 1 nci bendine
do (sahalara ve) ibaresi ilâve edilmek suretiy
le maddeye daha büyük bir genişlik verilmiş
tir.
Menkul kıymetlerin blokajına ait 16 nci
maddenin bu kıymetlerin ' değerlendirilmesine
ait ibaresi (borsadaki son muamele gününün
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kapanış fiyatlarına) şeklinde tadil edilmiş ve
ayrıca Ticaret Vekâletinin yalnız Haziran ve
Aralık aylarında bu gibi kıymetler için gön
derilecek evalüasyon cetvellerini beklemeksizin
teminat olarak gönderilmiş bilûmum kıymet
leri yeniden kıymet takdiri ile sigorta şirket
lerinin teminatlarının her hangi bir ziamandaki umumi durumunu tesbit ederek ona göre
teminatın itmanını talebetmek salâhiyetini ve
ren
(Ticaret Vekâleti bloke dilen kıymetler
için her zaman yeniden takdiri kıymet yaptı
rılmasını talebedebilir.) Bendinin ilâvesi uygun
görülmüş ve ayrıca 5 nci fıkradaki tarafa ta; bi (kimseye) olarak değiştirilmiştir,
Teminat akçeleri karşılığı gayrimenkullerin
.bolâjma ait tasarının 17 nci maddesi gayri
menkullerin kıymet takdirinin ne şekilde ya
pılacağını gösterecek şekle sokulmuştur.
18 nci madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
İstihkak sahiplerince aranmıyan
paralara
ait 19 ncu madde bu kabil meblâğların Cumruriyet Merkez Bankasına tevdi tarihini gös
termek üzere (takvim yılı başından itibaren?
cümlesinin ilâvesiyle parti parti yapılacak
tediyeler toplu olarak ödenilebilir. Şekle sokul
muş ve istihkak sahiplerince
aranmıyan bu
paraların ayrıca Devlete intikal edeceğine ait
hükmü; (Amortisman ve kredi sandığına inti
kal eder) şeklinde değiştirilmek suretiyle mü
masil kanunlarla uygunluğu temin edilmiştir.
Tasarının 20 nci maddesindeki zaıf hali iba
resi, tesbitinin güçlüğü nazara alınarak (Kâfi
teminat arz etmediği) şeklinde değiştirilmiş ve
ayrıca durumun ıslahı kelimesi de durumunun
(Düzeltilmesini teminen) halinde tadil edilerek
maddeye ayrıca bunun için Vekâletçe yapıla
cak muameleleri göstermek üzere;
a) Salahiyetli şirket organ veya organla
rını fevkalâde toplantıya çağırabilir,
b) Mütehavvil teminatın ikmaline mahsus
mehli uzatabilir,
e) Hayat sigorta poliçelerine mütaallik ik
raz ve iştiraları ve riyazi ittiyattan tediyeleri
durdurabilir.
Fıkraları ilâve -edilmiştir.
21 nci maddede ise Ticaret Vekâletine duru
mu kâfi teminat arz etmemekte devam eden
şirketler hakkında tatbik olunacak hükmü gös
termek üzere (Sigorta şirketleri hakkında Ti

caret Vekâleti, yeni sigorta muamelesi yap
maktan men kararı verebileceği gibi fesihlerine
hükmolunmak üzere yetkili mahkemeye de mü
racaat edebilir) cümlesi ilâve edilmiştir.
Hükümetin 22 nci maddesi kelime değişik
liği ile kabul edilmiştir.
23 ncü maddeye tasfiye haline gelen şirket
lerin istihkak sahiplerince aranmıyan parala
rın bir Millî Bankaya (derhal) yatırılacağına
dâir kelime ilâve edilmiş ayrıca bu gibi şirket
lerin teminat akçelerinin iadesi için ise; (Tas
fiye halinde en son ilân tarihinden itibaren bir
sene geçtikten sonra sabit ve mütehavvil temi
nat akçeleri bütün vecibelerin ifa edildiğinin
tevsiki suretiyle alâkadarlara iade olunur.)
hükmünün tasarıya ilâvesi uygun görülmüştür.
24 ncü madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
25 nci maddedeki, sigorta şirketleri tarafın
dan devredilecek portföylerin yalnız bir şirkete
değil (bir veya birkaç) şirkete devri uygun gö
rülerek maddeye bu kelimeler ilâve edilmiştir.
26 ncı madde aynen kabul edilmiştir.
27 nci madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
Sigortalılara aidolup muayyen bir teahhüt
karşılığı sigorta şirketlerine ödenen sigorta pirimlerini tahsil eden Sigorta İstihsal Organlarının
bu tahsilattan dolayı mesuliyetlerini tâyin et
mek üzere tasarıya yeni madde olarak 28 nci
maddenin ilâvesi uygun görülmüştür.
Bir madde ilâvesiyle 29 ncu madde olan umu
mi şartlarla tarife talimatına ait tasarının 28
nci maddesinin ise matlâbma maddenin şümulünazarı itibara alınarak (hususi) şartlar ibaresi
ilâve edilmiş ve birinci fıkrası ise (Sigorta umu
mi ve hususi şartları ve tarifeleriyle bunlara ait
talimat 35 nci maddede zikredilen tarife komi
telerinin mütalâası alınmak suretiyle Ticaret Ve
kâletince tanzim ve tasdik olunur. Sigorta şir
ketleri bu şartlarla tarife ve talimatı dışında
muamele yapamazlar) şekline sokulmak sure
tiyle daha vazıh olarak tadil edilmiştir. Ayrı
ca son fıkradaki indelhace tabiri (ihtiyaç halin
de) şekline sokulmak suretiyle değiştirilmiştir.
Tasarıda 29 ncu madde iken bir madde ilâ
vesiyle 30 ncu madde olan Türkiye'de yaptırıl
ması mecburi sigortalardan Hayat Sigortaları
nın ancak (Türkiye'de) yaptırılacak sigortala
rın Türk lirası üzerinden yaptırılması uygun

{S, Sayışa i l )

görülerek maddeye
ve edilmiştir.

(Türkiye'de)

kelimesi ilâ

Tasarının 30 neu maddesi 12 nei madde ola
rak tadil edilmiş olduğundan murakabe teşkilâ
tı ve aidatına ait 31 nei madde tasarıdaki mad
de sırasını takibetmek üzere aynen alınmış ve
madde hükmü hem murakabe aidatının tahsila
tının ne şekilde yapılacağını daha vazıh olarak
gösterecek ve hemde murakabe kurulunda çalı
şacak elemanların ihtisas sahibi kimselerden ol
ması ve gerekli vasıfları haiz kıymetli eleman
teminini sağkyaeak şekle sokulması bu gibi tek
nik kontrollarm selâmeti bakımından zaruri gö
rülerek maddenin alâkalı kısmı (Murakabe Ku
rulunun masraflarına karşılık olarak sigorta şir
ketlerinden senelik pirim tahakkuk hakkından,
iptal tenzil edildikten sonra safi pirimi er tuta
rın: n binde üçünü geçmemek üzere aidat alınır.
Murakabe aidatı iki taksitte Ticaret Vekâ
leti emrine tâyin edeceği bir bankada tesis edi
lecek fon hesabına yatırılır. Bu fondan tediye
edilecek ücretler için 3656 ve 3659 sayılı Kanun
hükümleri tatbik olunmaz. Her beş senede bir
fonda teraküm edecek bakiye Maliye Vekâleti
emrine yatırılarak bütçeye irat kaydolunur. Bu
fon her hangi bir sebep ve vesile ile baçka bir
tarz ve maksat için kullanılamaz.) şeklinde de
ğiştirilmiştir.
Hükümet tasarısının 32 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Tasarının 33 ncü maddesine (istihsal organ
ları) kelimesi de ilâve edilerek bu kanunun mu
rakabesi şümulüne ithal edilen istihsal organları
da malûmat verme ve ibraz mükellefiyetine tâ
bi tutulmuş ve ayrıca bu malûmat verme mükel
lefiyetinden, arz etmiş olduğu hususiyet nazara
alınarak (Hayat sigortalarının ve müteneffile
rinin isimlerinden başka) bilûmum malûmatın
verileceği ve yalnız yukarda zikredilen malû
matın bundan müstesna olduğu kaydı konul
muştur.
Tasarının 34 ncü maddesindeki Sigorta Tek
nik Kurulunun âza adedi tesbit edilmemi} oldu
ğundan cari tatbikat göz önüne alınarak (üye
sayısı 15 ten az olmamak) üzere cümlesi mad
de metnine ilâve edilmek suretiyle gerekli tadi
lât yapılmış ve (a) fıkrasındaki kısımlarına iba
resi de (branşları) na olarak değiştirilmiştir.
Tasarının 35 nei maddesi olan Tarife komi

telerine ait madde âza adedleri de nazar» itiba
ra alınmak suretiyle daha vazıh şekle sokul
muştur.
36 ncı madde kelime değişikliği ile kabul
edilmiştir.
Tasarının 37 nei maddesi Sigorta Şirketleri
Cemiyetine ait maddesinin matlabmdaki cemiyet tâbiri hükmî şahısların cemiyet teşkil ede
miyeeekleri mucip sebebiyle değiştirilerek (bir
lik) yapılmış ve madde içerisindeki cemiyet ke
limeleri de birlik olarak değiştirilmiştir. Ayrıca
sigorta şirketlerini sigortacılık sahasında alına
cak kararlarda müddetliden hareket etmelerini
temin edebilmek ve bu endüstrinin inkişafı için
yapılacak birçok hususları bütün sigorta şirket
lerini benimsemesini temin zımnında (Sigorta
ve Eeassiirans şirketlerinin bu birliğe kaydedil
mesi mecburidir) hükmünün tasarıya ilâvesi uy
sun görülmüştür.
Tasarının 38 nei maddesinde kanunun şümu
lü dâhiline giren Prodüktörün tarifi yapılarak
tâbi olacakları esaslar gösterilmiş ve yukardaki
37 nei maddede serd edilen mülâhazalarla Sigor
ta Prodüktörlerinin bir cemiyete kaydedilmesi
mecburiyeti konulmuş bulunmaktadır. Ayrıca risturun ve iskonto memnuiyeti de konulmuş bulun
duğu cihetle prodüktör sıfatiyle çalışan bilûmum
şahısların gerekli kontrollerin yapılabilmesi için
Ticaret Vekâletince tesbit edilecek esaslara göre
defter tutmaları mecburiyeti konulması uygun
görülmüş ve bundan başka Sigorta Prodüktörle
rinin yapacakları istihsalle mütenasip nispeti ar
tırabilecek ve asgari miktarı 3 000 lira olan temi-"
nat akçesini sigorta şirketlerine tevdi etmeleri
mecburiyeti konulması da zaruri mütalâa edil
miştir.
Tasarının 39 neu maddesinde kanunun şümu
lüne giren Sigorta Eksperleri tarif edilmiş bulun
maktadır.
Tip bilanço kâr ve zarar hesaplarının neşir ve
ilânına aidolan 40 nei maddede ise ecnebi şirket
lerin Türkiye şubelerine ait muamelâtın neşir ve
ilân edileceğine göstermek üzere madde metnine
(Türkiye muamelâtına aidolanlarını) ibaresi ilâ
ve od il m içtir.
Tasar inin 41 nei maddesi memurların Türk
lerden olmasına ait maddenin matlabı memurla
rın (Milliyeti) olarak tadil edilmiş ve memurla
rın Türklerden olmasına dair ibare (Türk vatan
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daşı) ve yabancı tebaasından ibaresi de (Yabancı
devlet tabiiyetinde) olarak değiştirilmiş bulun
maktadır.
Cezalara ait tasarının 42 nci maddesinin as
gari ceza miktarı, azlığı nazarı itibare alınarak
5 000 liradan 10 000 liraya çıkarılmıştır.
43 neü maddedeki cezalarında asgari ve âza
mi miktarları 1 000 ve 5 000 liraya kadar yüksel
tilmiş ve metne bir de (ağır) kelimesi ilâve edil
miştir.
Aynı mülâhazalarla 44 ncü maddedeki para
cezaları da 1 000 liraya kadar olan yerine 1 000
liradan 5 000 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır.
45 nci madde tasarıdan aynen alınmıştır.
Tasarının 46 nci maddesindeki (ve 6 aydan 3
seneye kadar da yeni sigorta muamelesi yapmak
tan menolunurlar.) ibareleri kaldırılarak kabul
edilmiştir.
Tasarının 47 nci maddedeki metin içindeki
ceza miktarları 500 ve 2 000 liraya yükseltilmiş
bulunmaktadır.
Aynı şekilde değişen 48 nci madde cezai mü
eyyideleri şümulüne 28 nci madde ilâve edilmiş
ve 1 000 liradan az olmamak üzere tesbit edilen
para cezasının azlığı nazarı itibara alınarak 5 000
liradan aşağı olmamak üzere 20 000 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur denilerek cezanın
asgari ve âzamisi tesbit edilmiştir.
49 nen madde içerisindeki 28 nci madde, mad
de numaralarının değişikliği nazara alınarak 29
ncu madde olarak tashih edilmiştir. Aynı şekilde
50 nci maddedeki 29 ncu madde 30 ncu madde
olarak değiştirilmiş ve Türkiye'de yaptırılacak
sigorta mükellefiyetine riayet etmiyenler için
(hükmolunacak parac ezası tahsil olunan primin
on mislinden az olamaz) denilmek suretiyle cezai
müeyyidesine rağmen yüksek prim miktarının
harice çıkmasını önliyecek hale getirilmiştir.
Tasarının 51 nci ve yeni 52 nci maddesine si
gorta şirketlerine ait sırların (Salahiyetli mer
cilerden) gayrısma ifşa edilmesinin cezayı icabettireceği derpiş edilmek suretiyle kanuna gerekli
elastikiyet verilmiş ve ayrıca (Bunlardan mura
kabe vazifelerinden ayrılanların bu memnuiyeti 5
sene için devam eder ve hilâfına hareketleri bu
madde hükmüne göre cezalandırılır.) denilmek
suretiyle cezayı mesuliyetin ilânihaye devamı bir
müddet tâyini ile talıdidedilmiş bulunmaktadır.
Tasarının 53 ncü madde muhtevasına sigorta

şirketlerinin faaliyet sahasına ait 62 nci madde
ilâve edilmiştir.
54 neü madde de, madde numaralarının de
ğişiklikleri nazarı itibare alınarak 37, 38 ve 39
ncu maddeler halinde değişiklik yapılmak sure
tiyle ve ceza miktarları da 1 000 ve 5 000 li
raya iblâğ edilerek tashihat yapılmıştır.
55 nci madde 40 nci maddedeki mecburiyetleri
yerine getirmiyenlerle 41 nci maddeye aykırı
hareket edenlere 1 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur demek suretiy
le değiştirilmiştir.
Tasarının 56 nci maddesi Sigorta tekniği icap
ları ve sigorta muamelesi yapmaktan ancak katî
olarJ; menetmenin daha doğru olduğu ve mu
vakkat bir zaman için sigorta muamelesi yap
maktan men edildikten sonra tekrar sigorta is
tihsaline müsaade edilme keyfiyetinin sigorta
şirketinin hem itibarı hem de teknik bünyesini
zayıflatacağı nazara alınarak madde metni ona
göre değiştirilmiştir. Ayrıca madde metnine si
gorta istihsal organlarına*ait (mükerrir istihsal
organı ise icrayı faaliyetten menolunur) hükmü
de ilâve edilmiştir.
Tasarının 57 nci maddesindeki ceza miktarla
rı da yukardaki 500 ve 2 000 liraya tezyidedilmiş bulunmaktadır.
58 ve 59 ncu maddeler kelime değişiklikleriy
le kabul edilmiştir.
Tasarının müteferrik hükümlerine ait 60 nci
maddesi hükmü gereğince Türkiye'de Türk ka
nunlarına göre kurulup münhasıran reassürans
muameleleri ifa edecek olan şirketlerin tâbi ola
cakları hükümler daha vazıh şekle sokulmuş ve
ayrıca bu maddeye (reassürans) şirketleri 12 nci
maddenin birinci fıkrasındaki sabit teminatı te
sis etmekle mükelleftirler) hükmü konulmak su
retiyle mütehavvil teminat akçesi tesisi ile mü
kellef tutulamıyacak olan bu gibi şirketlerin ser
mayelerinin bir kısmını sabit teminat halinde
Ticaret Vekâleti emrine bloka tutmaları ve bu te
minatı icabında sigorta şirketlerinden daha yük
sek bir ölçüye çıkarmalarındaki emniyet unsuru
nazarı itibare alınmıştır.
61 nci madde kelime değişikliği ile kabul edil
miştir.
Tasarıya sigorta şirketlerinin bir yediemin
sıfatiyle sigortalılardan taahhütlerine karşılık al
mış oldukları pirimleri muhafaza ederken diğer
sahalardaki ticari işler ve kazançlar için bu pi-
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rimleri kullanmamalarını temin ve tahsil ettikle
ri bu meblâğları ticari rizikoya mâruz bırakma
malarının önüne geçmek için yeni olarak ithal
edilen 62 nci madde ile hüküm sevkı uygun.gö
rülmüştür.
Kanunun mülga hükümlerine ait eski 61 ve
yeni 63 ncü madde metni daha vazıh şekle soku
larak yeni Ticaret Kanununun 47 nci maddesiyle
hükümleri mahfuz tutulan 27 . VI . 1927 tarih
ve 1149 sayılı Kanunla iptal edilmiş olan Ecnebi
sigorta şirketleri hakkındaki Kanunu mahsusun
7 - 15 nci maddelerinin yeniden yürürlükten
kaldırılması lüzumlu görülmüştür.
İntikal hükümlerinin 1 ve 2 nci maddeleri ay
nen kabul edilmiş ve 3 ncü maddesinde bahsi ge
çen ve halen yürürlükte bulunan tarifelerin du
nunda muamele yapılmamasını teminen bunların
29 ncu madde mucibince tanzim edilmiş tarifeler
meyanmda bulunduğu tebarüz ettirilmiştir.
Tasarının muvakkat 4 ncü maddesi reassürans
inhisar rejimi gereğince millî reassüransa devre
dilmiş olup mülga 1149 ve 3392 sayılı kanunıar
hükümleri dâhilinde Millî Reassürans tarafından
tesis edilmekte olan Hayat Sigortalarına ait riya
zi ihtiyat akçelerinin yine aynı esaslar dairesinde
Millî Reassürans tarafından tesis edileceği, ve reassüransıâ devredilmiş mecburi hisseler dışında
kalan riyazi ihtiyatların ise sedan şirketler tara

fından tesis olunacağına dair hüküm uzun vadeli
olan bu işlerin tabiî inkızâsma kadar aynı esaslar
dâhilinde devamını teminen muvakkat bir madde
şevkiyle nazarı itibare alınması uygun görülmüş
tür.
Aynen kabul edilen yürürlük hükümlerinden
sonra değişik şekliyle lâyihanın tümü reye konu
larak kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile
sunulur.
Ticaret Encümeni Reisi
İstanbul
M. Erdener

Mazbata Muharriri
Manisa
N. 8. Altuğ

Kâtip
Konya
Adıyaman
Afyon K.
M. Güzelktlınç
3. Turanlı
M. öztürk
Ankara
Antalya
N. Ciritoğlu
İbrahim Subaşı
İmzada bulunamadı
Aydın
H. Coşkun
Kayseri
Ö. Başeğmez
Trabzon
F. Karanis
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Kastamonu
Z. C. Bakiçelebioğlu
Konya
Sivas
Ö. Şeker
R. Çeltekli
Bursa
Erzurum
N. t. Toton
R. Topcuoğlu
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Adliye Endin

i mazbatası

T. B. M. M.
Adliye Encümeni
Esas No. 1/120
Karar No. 63

20 . VII . 1959

Yüksek Reisliğe
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki
kanun lâyihası, Ticaret Encümeni tarafından
tanzim kılman mazbata ile birlikte encümenimize
havale edildiğinden Adliye ve Ticaret Vekâlet
leri mümessilleri davet olunarak tetkik ve mü
zakere edildi:
A) Hükümet tarafından hazırlanan lâyiha
nın mucip sebepleri ihtiva eden kısmında mesrud ve esaslı kaidelere mütaallik bulunan husus
lar encümenimizce de uygun görülmüştür.
B) Ticaret Encümeni; tetkikatı sırasında
bâzı maddelerin hükümlerinde tadilât ve ilâveler
icrası suretiyle tasarrufatta bulunmuş ve bu
tasarruflar tedvin maksadına mukarin ve vaz'
olunan hükümlerin ıslah ve tevsii mahiyetini
haiz bulunmaları hasebiyle vâki tebeddülata su
reti umumiyede iştirak olunmuştur.
C) Ancak; encümenimiz tetkikatını, Hükü
met tarafından hazırlanan metin ile Ticaret En
cümeninin yaptığı değişiklikleri mukayese ve
tahlil ederek ifa ve bunlara munzam olarak 6762
sayılı Ticaret, 7129 sayılı Bankalar ve ahiren
meriyet mevkiine konulan Sanayi Vekâletinin
kuruluş ve vazifelerine dair olan kanunun muh
tevi bulunduğu hükümleri başlıca dikkate almak,
cezai mesuliyetleri tazammun eden fiilleri de bu
baptaki mevzuatımızın hükümleri ile telif et
mek suretiyle ikmal ve intaceylemiştir.
Bu cümleden olarak, lâyihanın alâkalı madde
lerinde (İktisat ve Ticaret Vekâleti) denilmiş ve
Ticaret Encümeninin mazbatasına merbut mad
delere ait metinlerde ise yalnız (Ticaret Vekâ
leti) olarak yazılmış ve bu hususlarda şeklen
bariz bir tefavüt müşahade edilmiştir. Halbuki,
iktisat Vekâleti 2450, Ticaret Vekâleti de muahharan 3614 sayılı kanunlar ile kurulduktan
sonra Devlet dairelerinin vekâletlere ayrılması
hakmdaki 3271 sayılı Kanuna istinaden her iki
Vekâlet muamelâtı birleştirilmiştir.
6973| sayılı Kanun ile teşkil kılman Sanayi
Vekâletine, İktisat Vekâletinin vazife ve salâhi
yetleri devredilmiş ve onuncu maddesinde mez-

kûr olduğu gibi İktisat Vekâleti ilga edilmiş
bulunduğundan Ticaret Vekâletine ait kanun
bu suretle eski haline irca olunarak müstakil
kalmıştır ki, maddelerin metinlerinde yukarda
izah kılındığı veçhile (Ticaret Vekâleti) şeklinde
tadilât yapılması kanuni bir muktaza telâkki
edilmiştir.
D) Gerek Hükümet ve gerekse Ticaret En
cümeninin hazırladığı ve tadilâtta bulundukları
maddelerde:
1. Matlap,
2. Esas,
3. Istılah,
4. Tahrir ve tertip bakımlarından tasar
ruflar yapılmış,
5. Alâkası itibariyle 62 nci madde 42 nci
madde yerine getirilmiş,
6. 57 nci madde, nizamnameye matuf ola
rak mahiyeti tesbit edilmeyen fiillere ceza
hükmü vaz'ı derpiş edilmesi itibariyle lâyiha
dan çıkarılmış ve bu madde yerine sevk edi
len hükümlerin teselsülü zımnında 59 ncu mad
de ükame edilerek cezai ımüeyyideler arasında
ki irtibat muhafaza olunmuştur,
. 7. 61 ve 62 nci maddeler ile iki yeni hü
küm vaz'edilmiştir.
8. Yukarda izah olunan seheplerden dola
yı madde numaralarının teselsülünde gerekli
takdim ve tehir yapılmıştır.
9. Kanun, T. B. M. M. tarafından ısdar
olunacağından metinlerindeki «Türkiye» iibayeleri çıkarılmıştır,
10. «Ecnehi» tâbirleri «yabancı» olarak de
ğiştirilmiştir,
11. Sigorta şirketlerinin arz ettiği ehemmi
yet dikkate alınarak sermaye miktarı 500 000
liradan 1 000 000 liraya iblâğ edilmiştir,
12. Lâyihanın 19, 37, 47 ve 58 nci madde
leri Bankalar Kanununun 31, 57, 61 ve 80 nci
maddeleri ile mütenazır olarak tadil edilmiştir.
E) Lâyihanın 64 ncü maddesi ilga edilen
hükümleri havi olup bu meyanda son fıkrası
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(6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nei
maddesinin ecnebi sigorta şirketleri hakkında
ki Kanunu muvakkatin 7 - 15 nei maddelerini
mahfuz tutan son fıkrası mer'iyetten kaldırıl
mıştır.) diye muharrer bulunmuştur.
Filhakika 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecne
bi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketlerin tesciline ait Kanun ile zeylinin sigor
ta şirketlerine mütaallik ahkâmı, sigortacılı
ğın ve sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
besi hakkındaki 1149 sayılı Kanunun 24 ncü
maddesi ile 26 Haziran 1927 tarihinde kaldı
rılmış ise de Ticaret Kanununun bu hükümle
rin mahfuziyetine mütaallik hükmünü bir ihya
mahiyetinde telâkki eden encümenimiz; yeni
den ilgaya mütaallik bir hüküm vaz'ınm muh
telif içtihatların doğmasına mâni olacağı dü
şüncesi ile muvafık telâkki etmiştir.
Yukarı'ki 'benftde izah olunan esaslar daire
sinde, lâyihanın :
a) 2, 3, 4, 9,10, 11, 12,17, 29, 34, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
61, 62, 65 ve muvakkat 1 nei maddelerinde 'en
cümenimiz re'sen;
b) Ticaret Encümeninin hazırlamış 'bulun
duğu 1, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25,

28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 45, 47, 51, 56, 60, 63, 64,
muvakkat 3 ve 4 ncü maddeleri ile,
c) Hükümet tarafından tanzim kılınan lâ
yihanın 6, 7, 8, 18, 22, 26, 27, 32, 36, 66 ve mu
vakkat 2 nei maddelerinde 'bu mazbatanın (c)
işaretli kısmında izah olunan esaslar dairesinde
tadil ve ilâveler yapılmıştır.
Müzakereye iştirak eden encümen azasının
ittifakiyle işbu mazbatanın tanzimine 27 Mayış
1959 tarihinde karar verilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Adliye Encümeni Reisi
M. Muharriri'
Balıkesir
Aydın
V. Asena
C. Ülkü
Burdur
Afyon K.
Aydın
O. Talu
N, Geveci
B. Kayaalp
I>enizli
îstanibul
Çanakkale
8. Sezgin
/. Hadımlıağlu
N. Tekinel
tzmir
Kastamonu
Kırşehir
Çopuroğlu
N. Davran
E. Dura
Nevşehir
Sakarya
Sakarya
Söz hakkı var
T. Barış
N. Kirişçioğlu
H. H. Ülkün
Yozgad
îçel
Siird
F. Şendur
M. Ataman
M. Dölek

Adliye Enoümeni teskeresi
20. XI. 1959
Yüksek Reisliğe
Sigorta şirketlermin murakabesi hakkında
ikamın lâyihasına ait Adliye Encümeninin
20. VII. 1959 tarih ve 63 karar sayılı mazbata
sı, encümenimizin 20. X I . 1959 gün ve ikinci içtimamda aynen takablbül edilmiş olmakla mua
meleli dosya Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere sunulmuştur.
Saygı ile arz ederim.
Adliye Encümeni Kâtibi
Aydın
C. Ülkü
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkında
kanun lâyihası

t ..

ı

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki
kanun tasarısı üzerinde Ticaret Encümeni
tarafından yapılan değişiklikler
Umumi hükümler

Kanunun şümulü

Kanunun şümulü

MADDE 1. — Türkiye'de çalışan bilûmum
sigorta şirketleri bu kanun hükümleri dâhilin
de İktisat ve Ticaret Vekâletince murakabe
olunur.
Hususi kanunlar ile kurulan sosyal sigorta
müesseselerine bu kanan hükümleri tatbik
olunmaz.

MADDE 1. — Türkiye'de çalışan bilûmum
sigorta şirketleri ve istihsal organları bu kanun
hükümleri dâhilinde Ticaret Vekâletince mura
kabe olunur.
Hususi kanunlar ile kurulan sosyal sigorta
müesseselerine bu kanun hükümleri tatbik
olunmaz.

Sigorta muameleleri yapabilecek şirket ve
müesseseler

Sigorta muameleleri yapabilecek şirket ve
müesseseler

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de Türkiye'de sigorta muameleleri yapabilmek
için sigorta şirketlerinin ya anonim şirket veya
kooperatif esasına göre kurulmuş olmaları lâ
zımdır.
Anonim şirket halinde kurulanların ödenmiş
en az 500 000 Türk liralık sermayesi bulunması
şarttır. Mütüalite esasına göre kurulan teşek
küllerin, haiz olması lâzımgelen şartlar İktisat
ve Ticaret Vekâletince hazırlanacak nizamna
mede gösterilir.

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de Türkiye'de sigorta muameleleri yapabilmek
için sigorta şirketlerinin Anonim Şirket veya
karşılıklı sigorta şirketleri olarak kurulmuş ol
maları lâzımdır. Karşılıklı sigorta şirketleri ko
operatif esasına göre kurulur.
Anonim şirket halinde kurulanların ödenmiş
en az 500 000 Türk liralık sermayesi bulunması
şarttır.
100 ortaktan az olmamak üzere karşılıklı si
gorta «Mütüalite» esasına göre kurulacak şir
ketlerin haiz olmaları lâzımgelen şartlar Tica
ret Vekâletince hazırlanacak nizamnamede gös
terilir. Bu şirketler tarafından tarifelerde ya
pılacak ayarlamalar Ticaret Vekâletince tesbit
olunur,

Türk şirketlerine ruhsat verilmesinde aranan
§artlar

Türk şirketlerine ruhsat verilmesinde aranan
şartlar

MADDE 3. — Sigorta şirketleri Türkiye'de
muameleye başlamak için İktisat ve Ticaret
Vekâletine aşağıdaki belgeleri tevdi ederek
ruhsatname almaya ve bu ruhsatnameyi usulü
dairesinde tescil ve ilân ettirmeye mecburdur
lar :
a) İkinci madde hükümlerinin yerine ge
tirildiğini,

MADDE 3. — Sigorta şirketleri Türkiye'de
muameleye başlamak için Ticaret Vekâletine
aşağıdaki belgeleri ve malûmatı tevdi ederek
ruhsatname almaya ve bu ruhsatnameyi usulü
dairesinde tescil ve ilân ettirmeye mecburdur
lar.
a) İkinci madde hükümlerinin yerine geti
rildiğini,
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Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkında
Kanun
î
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Umumi hükümler
Kanunun şümulü
MADDE 1. — Sigorta şirketleri ve istihsal or
ganları bu kanun hükümleri dairesinde Ticaret
Vekâleti tarafından murakabe olunur.
Sosyal sigorta müesseseleri kendi hususi ka
nunlanna tâbidir.

Sigorta muameleleri yapabilecek şirketler
MADDE 2. — Bu kanun hükümleri mucibin- J
ce sigorta muameleleri yapabilmek için şirket
nev'inin anonim veya karşılıklı sigorta «mütüel» olması lâzımdır.
1
Anonim şirket halinde kurulanların Ödenmiş
asgari sermayesi 1 000 000 lira olacaktır.
Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif esası
na göre kurulur. Bunların asgari ortak adedi
yüz kişi olup; tâbi olacaklan sair şartlar Ti
caret Vekâleti tarafından tanzim kılınacak ni
zamnamede gösterilir.
i
Karşılıklı sigorta şirketlerinin tatbik ede
cekleri tarife ayarlamalan Ticaret Vekâletince
. tasdik olunur.
Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'de faali
yette bulunabilmek için tabiiyetlerini taşıdık
tan memleket kanunlanna göre anonim veya
kooperatif şirket muadili bir statüye sahibolmalan mecburidir,
Sigorta şirketlerine ruhsat verilmesinde aranan
şartlar
I
MADDE 3. — Sigorta şirketleri muameleye
başlamak için :
a) 2 nci madde hükümlerinin yerine geti
rildiğini,
b) Bu kanun hükümleri dairesinde tevdii
icabeden sabit teminatın tesis edildiğini,
c) Ferdî ve kolektif hayat sigortalarında
kullanılacak vefiat ve maluliyet tablolarını, ko- 1
(S. Sayısı

20
Hü.

Ti. E.

b) Bu kanun hükümleri dairesinde tevdii
idabeden sabit teminatın tesis edildiğini,
c) Hayat sigortalarında kullanılacak ölüm
ve maluliyet tabloları, komütasyon cetvelleri,
safi prim ve tarife primi formülleri, tenzil, işti
ra ve ikraz muamelelerine mütaallik esasları,
temettüata iştirak partiyle aktolunan sigorta
larda temettiiatın hesap tarzryie tevzi suretle
rini, rant ve kapital taahhütlerine ait riyazi ih
tiyatların formülleriyle bu hesaplara tatbik
olunacak teknik faiz nispetlerini,
d) Şirketin hayat branşı dışında kalan
branşlardan, nakliyat branşında % 25 ve diğer
lerinde % 33 1/3 ten aşağı olmamak üzere, işliyecek sigorta müddetlerine mahsus olarak
bilanço tarihinde ayıracağı prim ihtiyatlarının
hesap şeklini,
mübeyyin bölgeler,

b) Bu kanunun hükümleri dairesinde tevdii
icabeden sabit teminatın tesis edildiğini,
c) Ferdi ve kollektif hayat sigortalarında
kullanılacak ölüm ve maluliyet tablolarını, komü
tasyon cetvellerini, safi prim ve tarife prim for
mül ve cetvellerini, tenzil iştira ve ikraz muame
lelerine mütaallik esasların, temettüata iştirak
şartiyle akdolunan sigortalarda temettüatm he
sap tarzı ile tevzi suretlerini, rant ve kapital ta
ahhütlerine ait riyazi ihtiyat ve muallâk hasar
formülleriyle bu hesaplara tatbik olunacak tek
nik faiz nispetlerini,
d) Şirketin hayat branşı dışında kalan
branşlardan, nakliyat branşında % 25 ve diğer
lerinde % 33 1/3 ten aşağı olmamak üzere isliyecek sigorta müddetlerine mahsus olarak bilan
ço tarihinde ayıracağı prim ihtiyatlarının hesap
şeklini gösterir tabloları,
Ticaret Vekâletine tevsik ederek ve bildirerek
ruhsatname almıya ve bu ruhsatnameyi usulü
dairesinde tescil ve ilân ettirmeve mecburdurlar,

Ecnebi şirketlerine

Ecnebi şirketlerine

ruhsat verilmesinde
şartlar

aranan

MADDE 4. — Türkiye'de çalışmak istiyen
ecnebi sigorta şirketleri ruhsatname alabilmeleri
için 3 ncü maddede yazılı belgeler ile ayrıca :
1. Statülerinin aslı ile tercümelerinin usulü
dairesinde tasdikli ikişer nüshasını,
2. Kendi memleketlerinde sigorta şirketleri
ne ait hukuku haiz bulunduklarını ve Türkiye'de
icra etmek istedikleri her türlü muamelâtı kendi
memleketlerinde fiilen ve aynı unvan altında yap
makta olduklarını müsbit resmî belgeleri,
3. Kendi memleketlerinde on senedir icrayı
faaliyette bulunduklarına dair belge ile son üç se
nelik bilançolarını,
4. Türk sigorta şirketlerinin de onların mem
leketlerinde çalışabilmelerinin tecviz edildiğini
mübeyyin, aidolduğu makamca verilmiş olan bir
belgeyi,
5. Türkiye umumi vekilinin usulü dairesin
de tasdikli vekâletnamesi aslı ile ikişer aded tas
dikli suretlerini, yabancı memleketlerden gelecek
olan ecnebi tebaasından umumi vekilin iflâs ve
emniyeti suiistimal etmediğini, dolandırıcılık,
sahtekârlık ve benzeri suçlarla mahkûm bulunma
dığını ve hüviyetini mübeyyin, o mahalde bulu-

ruhsat verilmesinde
şartlar

aranan

MADDE 4. — Türkiye'de çalışmak istiyen
ecnebi sigorta şirketleri ruhsatname alabilmek
için 3 ncü maddede yazılı belgeler ve malûmattan
başka :
1. Statülerinin aslı ile tercümelerinin usulü
dairesinde tasdikli ikişer nüshasını,
2. Kendi memleketlerinde sigorta şirketleri
ne ait hukuku haiz bulunduklarını ve Türkiye'de
icra etmek istedikleri her türlü muamelâtı kendi
memleketlerinde fiilen ve aynı unvan altında yap
makta olduklarını müsbit resmî belgeleri,
3. Kendi memleketlerinde 10 senedir icrai
faaliyette bulunduklarına dair belge ile son 3 se
nelik bilançolarını,
4. Türk sigorta şirketlerinin de onların
memleketlerinde çalışabilmelerinin tecviz edildi
ğini mübeyyin, salahiyetli makam tarafından ve
rilmiş olan bir belgeyi,
5. Türkiye umumi vek^inin usulü dairesinde
tasdikli vekâletnamesi aslı ile ikişer aded tasdikli
tercümelerini, yabancı memleketlerden gelecek
olan ecnebi tebaasından umumi vekilin iflâs ve
emniyeti suiistimal etmediğini, dolandırıcılık,
sahtekârlık ve benzeri suçlarla mahkûm bulun-
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mütasyon cetvellerini, safi prim ve tarife primi
formül ve cetvellerini, tenzil, iştira ve ikraz mua
melelerine mütaallik esaslarını, temettüata işti
rak, şartı ile akdolunan sigortalarda temettüa-tın hesap tarzı ile tevzi suretlerini, rant ve ka
pital taahhütlerine ait riyazi ihtiyat ve mual
lâk hasar formülleriyle 'bu hesaplara tatbik olu
nacak teknik faiz nispetlerini,
d) Hayat branşı dışında kalan, nakliyat
branşında % 25 ve diğerlerinde % 33 1/3 ten
aşağı olmamak üzere işliyeeek sigorta müddet
lerine mahsus olarak bilanço tarihinde prjm ih
tiyatları ayıracağını ve iştgal edilen her branşa
ait konservasyon hadlerini gösterir tablolarını,
Ticaret Vekâletine tevdi ederek ruhsatname
almaya ve usulü dairesinde tescil ve ilân ettir
meye mecburdurlar.

Yabancı şirketlere ruhsatname
aranan şartlar

verilmesinde

MADDE 4. — Yabancı sigorta şirketleri ruh
satname alabilmek için 3 ncü maddede yaz ıh vesi
kalardan başka:
a) Statülerinin aslı ile tercümelerinin tasdik
li ikişer nüshasını,
b) Memleketlerinin sigorta mevzuatına göre
kurulmuş bulunduklarını ve icra etmek istedik
leri muamelâtı kendi memleketlerinde on seneden
beri fiilen ve aynı unvan altında yapmakta bulun
duklarını müsbit resmî vesikalar ile son üç sene
lik bilançolarını,
c) Türk sigorta şirketlerinin de o memle
ketlerde çalışabilmelerinin tecviz edildiğini mübeyyin, salahiyetli makam tarafından verilmiş
olan bir vesikayı,
d) Türkiye Umumi Vekilinin hüviyetini mübeyyin salahiyetli mercilerden alınmış vesika ile,
tasdikli- vekâletnamesi aslı ve iki nüsha musaddak
tercümesini ve yabancı memleket tabiiyetinde bu
lunan Umumi Vekilin iflâs etmediğini, emniyeti
suiistimal, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet ihtilas
ve sahtekârlık suçları ile mahkûm olmadığına da
ir olan memleketin salahiyetli mercilerinden alm( S . Sayısı:

Hü.
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nan Türk sefaret ve şehbenderhaneleri tarafmve Türkiye'de ikamet edenlerden ise, mahallî en
büyük mülkiye memurunun tasdikinden geçmek
üzere, Cumhuriyet savcılığından verilmiş bir
hüsnühal şahadetnamesini.
İktisat ve Ticaret Vekâletine tevdie mecbur
durlar.

madiğim ve hüviyetini mübeyyin, o mahalde bu
lunan Türk sefaret vo konsoloslukları tarafından
ve Türkiye'de ikamet edenlerden ise, mahalli en
büyük mülkiye memurunun tasdikinden geçmek
üzere, Cumhuriyet savcılığından verilmiş bir hüs
nün al şahadetnamesini,
6. Tebligat ve takibat için esas olacak ka
nuni ikametgâh sayılmak üzere Türkiye muame
lât merkezlerinin adresini
Tieareı Vekâletine tevdie mecburdurlar.

Ruhsatname talebinin kabulü

Ruhsatname

MADDE 5. — İktisat ve Ticaret Vekâleti, 3
ve 4 ncü maddelerde yazılı vesaikin tetkiki üzeri
ne ve icabı halinde hariçten yapacağı tahkikat ne
ticesine göre, ruhsatname talebinin kabulü husu
sunda takdir hakkım haizdir.

Ecnebi sirkatler için mütekabiliyet esasi art
MADDE 6. — Türkiye'de çalışmakta- olan
veya çalışmak istiyen ecnebi sigorta şirketlerinin
rnensuboldukları memleketlerde, Türk sigorta
şirketlerinin çalışmak istemeleri halinde, o memle
ketler mevzuatına göre tâbi olacakları şartlar, bu
kanunun ecnebi sigorta şirketleri için vaz'ettiği
şartlardan daha ağır olduğu veya bilâhara ağırlaştırıldığı takdirde, İktisat ve Ticaret Vekâleti
bilmukabele alâkalı ecnebi sigorta şirketlerinden
aynı şartları yerine getirmelerini istiyebilir ve
bu talebe uymıyanların ruhsatnamelerini iptal
edebilir
Umumi

talebinin

kabulü

MADDE 5. — Ticaret Vekâleti, 3 ve 4 ncü
maddelerde yazılı vesaikin tetkiki üzerine ve icabı
halinde hariçten yapacağı tahkikat neticesine gö
re, her branş için ayrı ayrı olmak üzere, ruhsat
name verilmesi hususunda takdir hakkını haiz
dir.
ttaıebi şirketler için mütekabiliyet

(isa^lan

MADDE 6. - Türkiye'de çalışmakta olan ve
ya çalışmak istiyen ecnebi sigorta şirketlerinin
mensubolduklan memleketlerde, Türk Sigorta
şirketlerinin çalışmak istemeleri halinde, o mem
leketler mevzuatına göre tâbi olacakları şartlar,
bu kanunun ecnebi sigorta şirketleri için vaz'et
tiği şartlardan daha ağır olduğu veya bilâhara
ağırlaştığı takdirde Ticaret Vekâleti bilmukabele
alâkalı ecnebi sigorta şirketlerinden aynı şartları
yerine getirmelerini istiyebilir ve bu talebe uymı
yanların ruhsatnamelerini iptal edebilir.

vekiller

Umumi vekiller

: MADDE 7. — Yabancı sigorta şirketleri,
Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte bulunan ve
ileride yürürlüğe konacak olan bilcümle kanun,
nizamname ve talimatnameleri dairesinde işleri
yürütmek ve her türlü muamelelerden sorumlu
olmak üzere Türkiye'de bir umumi vekil bulun
duracaktır, Umumi Vekilin tâyini İktisat ve Ti
caret Vekâletinin tasvibiyle tekemmül eder.
Umumi Vekil, İktisat ve Ticaret Vekâletine
karşı şirketin mümessili olup, bu kanunun tat
bik ve icrasına mütaallik bütün muameleleri şir
ket namına yapmak yetkisini haiz olacaktır.
Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de ya- |

MADDE 7. — Yabancı sigorta şirketleri, Tür
kiye Cumhuriyetinin yürürlükte bulunan ve ileri
de yürürlüğe konacak olan bilcümle kanun, ni
zamname ve talimatnameleri dairesinde işleri yü
rütmek ve her türlü muamelelerden sorumlu ol
mak üzere Türkiye'de; bir umumi vekil bulundu
ranapaklardır. Umumi Vekilin tâyini Ticaret
Vekâletinin tasvibi ile tekemmül eder. Umumi
vekil Ticaret Vekâletine karşı şirketin mümes
sili olup, bu kanunun tatbik ve icrasına mü
taallik bütün muameleleri şirket namına yap
mak yetkisini haiz olacaktır. Yabancı sigorta
şirketlerinin Türikye'de yapacakları muamele-

(S. Sayısı -. 1)

mış ve Türk sefaret veya konsoloslukları tarafın- j
dan tasdik edilmiş vesikalarla, Türkiye'de ikamet
edenlerden ise mahkûmiyetleri bulunmadığına
dair Cumhuriyet müddeiumumiliklerinden alın
mış vesikayı,
e) Tebligat ve takibata esas olmak üzere ka
nuni ikâmetgâh adresini,
Ticaret Vekâletine tevdi etmeye ve bildir
meye mecburdurlar.

Ruhsatname talebinin kabulü
MADDE 5. — Ticaret Vekâleti 3 ve 4 ncü
maddelerde yazılı vesaikin tetkiki üzerine ve i
icabı halinde yapacağı tahkikat neticesine gö- I
re, her branş için ayrı ayrı ruhsatname veril
mesi hususunda takdir hakkını haizdir.

Yabancı şirketler İçin mAltebaküiyet esastan
MADDE 6. — Türkiye'de çalışmakta olan
veya çalışmak istiyen yabancı sigorta şirket
lerinin mensuboldukları memleketlerde, Türk
sigorta şirketlerinin çalışmak istemeleri halinde, o memleketler mevzuatına göre tâbi ola
cakları şartlar, bu kanunun yabancı sigorta
şirketleri için yaz'ettiği şartlardan daha ağır
olduğu veya bilâhara ağırlaştığı takdirde, Ti
caret Vekâleti bilmukabele alâkalı yabancı si
gorta şirketlerinden aynı şartları yerine getirmelerini istdyebilir ve bu talebe uymıyanların
ruhsatnamelerini iptal edebilir.
s
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Umumi vekiller
MADDE 7. — Yabancı sigorta şirketleri,
TürMye Cumhuriyetinin meriyette bulunan ve
y a meriyete vaz'edîlecek olan kanun, nizam*
name, kararname, talimatname ve sair mukarrerat hükümleri dairesinde işlerini yürütmek,
şirketin kanuni mümessili sıfat ve salâhiyetini
haiz ve her türlü muamelelerden mesul olmak
üzere bir umuımi vekil tâyin edeceklerdir.

I

j
1
|

Umumi vekilin tâyini, keyfiyeti Ticaret Ve
kâletinin tasvibi ile tekemmül eder.
Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'de yapacâkları muamelelere mütaallik bilcümle kayıt,
hesap, defterler ile bunlara tnüteferri vesika-

i
I
I
i

I
1
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pacakları muamelelere mütaallik bilcümle kayıt,
hesap, defter ve vesikaları ile hayat sigortalarında kargılık hesapları ve envanter kartlarının ay
nı veya bordroları umumi vekilin faaliyet icra
ettiği dairede bulundurulacaktır.
Umumi vekâletnamelerin

Ti. E.
lere mütaallik bilcümle, kayıl, hesap defter ve
vesikaları ile hayat sigortalarında karşılık he
sapları ve eırvanter kartlarının aynı veya
bordroları umumi vekilin faaliyet icra ettiği
dairede bulundurulacaktır,

şümulü

/' muini vekâ l e t nam e l erin şilm ula

MADDE 8. — Umumi Vekil, yetkilerini ve
vecibelerini gösteren şirket tarafından verilmiş
bir umumi vekâletnameyi hâmil bulunacak ve
bu umumi vekâletname, masarifi şirketçe veril
mek suretiyle, iktisat ve Ticaret; Vekâleti tara
lından ilân olunacaktır.
yabancı sigorta, şirketlerinin umumi vekille
rine verecekleri vekâletnameler :
ti) Umumi vekilin, Türkiye Cumhuriyetinin
yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe kona
cak olan bilcümle kanun, nizamname ve talimat
nameler hükümleri dairesinde işleri tedvir et
meye yetkili bulunduğu,
b) Sigorta muamelelerinden doğan bilûmum
dâvalarda, bütün mahkemelerde davacı, dâva
edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulun
maya yetkili olduğu,
c) Umumi vekilin gaybubiyeti esnasında,
kendisinin haiz olduğu hakları ve yetkileri haiz
olmak üzere muvakkaten bir vekil tâyinine ve
Türkiye'nin diğer mahallerinde acenteler tesis
ve tâli acenteler tâyinine izinli bulunduğu,
d) Türkiye dâhilinde akdolunacak bilûmum
sigorta mukavelelerini, imza ve tasdik için mer
kezlerine göndermeksizin burada imza ve hasar
vukuunda bunların bedellerini merkezden sor
maksızın derhal tediyeye yetkili bulunduğu,
Hususlarını ihtiva edecektir.

MADDE 8. — Umumi vekil, yetkilerini ve
vecibelerini gösteren şirket tarafından veril
miş bir umumi vekâletnameyi hâmil bulunacak
ve bu umumi vekâletname masarifi şirketçe
verilmek suretiyle, Ticaret Vekâleti tarafından
ilân olunacaktır. Yabancı sigorta şirketlerinin
.umumi vekillerine verecekleri vekâletnemler :
a) Umumi vekilin, Türkiye Cumhuriyetinin
yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe ko
nacak olan bilcümle kanun, nizamname ve ta
limatnameler hükümleri dairesinde işleri ted
vir etmeye, yetkili bulunduğu,
1)) Sigorta muamelelerinden doğacak bilû
mum dâvalarda, bütün mahkemelerde davacı,
dâva edilen ve. üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır
bulunmaya yetkili olduğu,
c) Umumi vekilin gaybubeti esnasında, ken
disinin haiz olduğu hakları ve yetkileri haiz
olmak üzere muvakkaten bir vekil tâyinine ve
Türikye'nin diğer mahallerinde acentalar te
sis ve tâli acentalar tâyinine izinli bulunduğu,
d) Türkiye dâhilinde akdolunacak bilûmum
sigorta, mukavelelerini, imza ve tasdik için
merkezlerine göndermeksizin burada imza ve
hasar vukuunda bunların bedellerini merkez
den sormaksızın derhal tediyeye yetkili bulun
duğu,
Hususlarım ihtiva edecektir.

İstihsal teşkilâtı

htihsal

MADDE 9. - Türkiye'de faaliyette bulunan
sigorta şirketlerinin memleket içerisinde aça
cakları şube ve acentelikler için yeniden ruhsat
name almalarına lüzum yoktur.
Ancak, acenteliğe tâyin olunacak kimsenin,
iflâs ve emniyeti suiistimal etmediğinin, dolandı
rıcılık, sahtekârlık ve benzeri suçlarla mahkûm
bulunmadığının, alâkalı şirketçe tevsiki şarttır.
Tâyin keyfiyeti, sal ahiye tleriyle beraber mua
meleye başlamadan önce usulü dairesinde tescil
ve masarifi şirkete aidolmak üzere ilan olunur.

teşkilâtı

MADDE 9.
Türkiye'de faaliyette bulu
nan sigorta şirketlerinin memleket, içerisinde
açacakları şube ve acentalıklar için yeniden
ruhsatname almalarına lüzum yoktur.
Ancak, umumi, hususi, tâli veya alelıtlak
acenteliğe tâyin olunacak kimsenin iflâs etmedi
ğinin ve emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, sah
tekârlık ve diğer şeref ve haysiyeti muhil suç
larla mahkûm bulunmadığı um alâkalı şirketçe
tevsiki şarttır. Tâyin keyfiyeti, salâhiyetleriyle
beraber muameleye başlamadan ünce usulü daire-
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lan, hayat sigortalarında karşılık hesaplan ve
envanter kartlarının aynı veya bordrolarını
umumi vekilin faaliyet icra ettiği dairede bu
lundururlar.

Umumi vekâletnamenin

şümulü

MADDE 8. — tabancı sigorta şirketlerinin
umumi vekillerine verecekleri vekâletname
ler :
a) 7 nei maddenin birinci fıkrasında yazılı
hususları,
b) Sigorta muamelelerinden doğan dâva
larda davacı, davalı veya üçüncü şahıs sıfatiyle; dâvayı kaimi, dâvadan feragat, sulh ve ib
ra gibi kanunen salâhiyeti mahsusa itasına mü
tevakkıf bulunan hususları da ifaya mezun olduklamıı,
c) Akdolunacak bilûmum sigorta mukave
lenamelerini doğrudan doğruya imza etmeye,
hasar bedellerini ve sair tediyatı merkezlerin
den sormaksızın ödemeye salahiyetli bulunduk
larını,
d) ' Türkiye'nin her yerinde accntalar ve
tâli aeeııtalar tesis ve tâyin edebileceklerini,
e) Umumi vekilin bulunmadığı ahvalde,
kendisinin haiz olduğu hak ve salâhiyetler ile
aynı evsafı haiz vekil tâyinine izinli oldukla
rını.
ihtiva edecektir.
Bu vekâletnameler masrafları şirketçe veril
mek suretiyle, Ticaret Vekâleti tarafından ilân
olunur.

istihsal

teşkilâtı

MADDE 9. — Sigorta şirketlerinin memle
ket içerisinde açacakları şube ve acentalıklar
için yeniden ruhsatname almalarına lüzum yok, tur.
Ancak; umumi, hususi, tâli veya alelıtlak
acentalığa tâyin olunacak kimselerin iflâs et
mediğine ve emniyeti suiistimal, dolandırıcılık,
hırsızlık, zimmet, ihtilas ve sahtekârlık suçlariyle mahkûm bulunmadıklarına dair Cumhu
riyet Müddeiumumiliklerinden alınmış vesika
nın ibraz edilmesi lâzımdır.
Acentalıklara verilecek salâhiyetlerin hudut
( S . Sayısı
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sinde tescil ve masarifi şirkete aidolmak üzere
mahallinde ilân olunur.

Değişikliklerin bildirilmesi

Değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 10. — Bu kanunun 3, 4, 7, 8 ve 9
ncu maddelerinde yazılı hususlarda vukua gele
cek bilcümle değişikliklerin en geç 15 gün için
de İktisat ve Ticaret Vekâletine bildirilmesi
mecburidir.
iktisat ve Ticaret Vekâleti, bu değişiklikleri
lüzum gördüğü hallerde, usulen tescil ve keyfi
yeti "masrafları şirkete aidolmak üzere gazeteler
le neşir ve ilân ettirerek müzeyyel ruhsatname
verir.

MADDE 10. — Bu kanunun 3, 4, 7, 8 ve
9 ncu maddelerinde'yazılı hususlarda vukua ge
lecek bilcümle değişikliklerin en geç 15 gün için
de Ticaret Vekâletine bildirilmesi mecburidir.
Ticaret Vekâleti bu değişiklikleri lüzum gördü
ğü hallerde usulen tescil ve keyfiyeti masrafları
şirkete aidolmak üzere gazetelerde neşir ve ilân
ettirerek ek ruhsatname veril*.

Yabancı şirketler merkezine ait değişikliklerin
bildirilmesi

Ruhsat harçları
MADDE 11. — İktisat ve Ticaret Vekâletin
ce verilecek ruhsatname ile müzeyyel ruhsatna
meler Harçlar Kanununa göre harca tabidirler.

i MADDE 11. — Türkiye'de çalışan yabancı si
gorta şirketleri, merkezlerinin muamelelerini
tatil etmeleri veya iflâs eylemeleri veyahut baş
ka bir şirketle birleşmeleri halinde, bunu der
hal Ticaret Vekâletine yazı ile bildirmeye mec
burdurlar.
Vekâlet bu değişiklikleri tetkik ile icabında
haklarında 24 ncü madde hükümlerini tatbik
eder.

tiabft ve mütehavvü teminat

Sabit ve mütehavvü teminat

MADDE 12. — Sirgorta şirketleri, yapacak
ları sigorta akitleri dolayısiyle sigortalılarına
vâki taahhütlerine karşılık olmak üzere, İkti
sat ve Ticaret Vekâleti emrine, biri sabit, diğe
ri mütehavvil iki nevi teminat göstermeye mec
burdurlar.

MADDE 12. — Sigorta şirketleri yapacakları
sigorta akitleri dolayısiyle sigortalılarına vâki
taahhütlerine karşılık olmak üzere Ticaret Vekâ
leti emrine biri sabit diğeri mütehavvil iki nevi
teminat göstermeye mecburdurlar.

1. Sabit teminat :
f

Türk lirası
Yangın branşı için
75 000
Hayat
»
»
50 000
Nakliyat »
»
50 000
Kaza ve sirkat »
50 000
Bunlardan başka her müstakil branş için te
sisi icabeden sabit teminat 25 000 Türk lirasın
dan ibarettir.
Şu kadar ki, yalnız bir branşta çalışmak isti
yen sigorta şirketlerinin verecekleri sabit temi
natın miktarı 100 000, yalnız iki branşta çalış
mak istiyen girketlerin 150 000, yalnız üç branş-

1. Sabit teminat :
75 000 Türk lirası
Yangın branşı için
Hayat branşı için
75 000
»
»
Nakliye branşı için
50 000
»
»
100 000
»
»
Kaza branşı için
Ticaret Vekâletince hazırlanacak nizamname
de bu branşlardan her birine giren sigorta nevi
leri tadadolunur. Bu tadat dışında kalan her
müstakil branş için tesisi icabeden sabit teminat
25 000 Türk lirasından ibarettir.
Şu kadar ki, yalnız bir branşta çalışmak isti
yen sigorta şirketlerinin verecekleri sabit temi
natın miktarı 150 000 yalnız iki branşta çalış
mak istiyen şirketlerin 200 000 yalnız üç branşta
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ve şümulü muameleye başlamadan önce, mahal
linde usulü dairesinde tescil ve ilân olunur.
Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 10. — Bu kanunun 3, 4, 7, 8 ve 9
ncu maddelerinde yazılı hususlarda vukua ge
lecek bilcümle değişikliklerin on beş gün için
de Ticaret Vekâletine bildirilmesi mecburidir.
Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü hallerde
bu değişikliklerin tescil ve ilânını talebeder.

Yabancı şirketlerin merkezlerine ait
değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 11. — Yabancı sigorta şirketleri,
başka bir şirketle birleşmeleri veya faaliyetleri
ni tatil veyahut iflâs etmeleri- hallerinde bun
ları derhal Ticaret Vekâletine yazı ile bildir
meye mecburdurlar.
Vekâlet bu değişiklikleri tetkik ile icabın
da haklarında 20 ilâ 25 nci maddeler hüküm
lerini tatbik eder.

Sabit ve mûtehavvü teminat
MADDE 12. — Sigorta şirketleri yapacak
ları sigorta akitleri dolayısiyle sigortalılarına
vâki taahhütlerine karşılık olmak üzere Tica
ret Vekâleti emrine biri sabit diğeri mûtehavvü
İM nevi teminat göstermeye mecburdurlar.
T - Sabit teminat :
Yangın branşı için
75 000
Hayat branşı için
75 000
Nakliyat branşı için
50 000
Kaza branşı için
100 000 liradır.
Ticaret Vekâletince hazırlanacak nizamna
mede bu branşlardan her ^birine giren sigorta
nevileri tadadolunur. Bu tadat dışında ka
lan her müstakil hranş için tesisi ica'beden sa
bit teminat 25 000 liradan ibarettir.
Şu kadar İki, yalnız ;bir hranşta çalışmak is
tiyen sigorta şirketlerinin verecekleri sabit te
minat miktarı 150 000, yalnız iki branşta ça
lışmak istiyen şirketlerin 200 000, yalnız üç
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ta çangmak istiyen şirketlerin 200 000 Türk li
rasıdır.
IX - Mütehavvil teminat :
a) Hayat branşı için, alâkalı şirketin Tür
kiye dâhilinde akdetmiş olduğu hayat sigortala
rı üzerinden her hesap senesi sonunda, tesis et
miş bulunacağı riyazi ihtiyatlar baliğinden, ha
yat poliçeleri üzerine yapılmış olan ikrazlar çı
karıldıktan sonra kalan miktardır.
b) Diğer sigorta branşları için, şirketin son
hesap senesi zarfında, Türkiye dâhilinde akdet
miş olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenle
re aidolanlar çıkarıldıktan sonra kalan primler
baliğinin % 5 idir.
İktisat ve Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü
hallerde, bu nispeti bir misline kadar artırabilir.
Mütehavvil teminat akçeleri, reasürörlerinin
hisselerini de ihtiva edecektir.

çalışmak istiyen şirketlerin 250 000 Türk lira
sıdır.
II - Mütehavvil teminat :
a) Hayat branşı için, alâkalı şirketin Tür
kiye dâhilinde akdetmiş olduğu hayat sigorta
ları üzerinden her hesap senesi sonunda, tesis
etmiş bulunacağı riyazi ihaiyatlar baliğinden,
hayat poliçeleri üzerine yapılmış olan ikrazlar
ile riyazi ihtiyat hesabında senelik olarak nazarı
itibara alınmış primlerin henüz vâdesi gelmemiş
kısımları çıkarıldıktan sonra kalan bakiye ile
hayat muallâk tazminatları ve tahakkuk* etmiş
temettü hisseleri yekûnudur.
Câri sene içerisinde akdedilen ve istisnai
ehemmiyet arz eden hayat sigortaları dolayısiyle
Ticaret Vekâleti her zaman hayat mütehavvil
teminatının itmamını sigorta şirketlerinden talebedebilir.
b) Diğer sigorta branşları için, şirketin son
hesap senesi zarfında Türkiye dâhilinde akdet
miş olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenlere
aidolanlar çıkarıldıktan sonra kalan primler ba
liğinin % 5 idir. Ancak, hayat branşi hariç, her
branşı için yatırılacak mütehavvil teminat o
branş için tesis edilmiş olan sabit teminatın
% 50 sinden dun olamaz. Mütehavvil teminat
akçelerinin hesabında primlerin mütaaddit reasürörler beyninde tevzi edilmiş olması nazarı
itibara alınmaz.
Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü hallerde ha
yat branşı hariç bu nispeti dört misline kadar
artırarak altı ay içinde teminatın itmamını talebedebilir.

Teminat karşılıklarının

tesis ve tevzii

MADDE 13. — Sigorta şirketleri mütehavvil
teminat karşılıklarını, en geç hesap senesini takibeden 5 nci ayın sonuna kadar tesis veya ik
male mecburdurlar. İktisat ve Ticaret Vekâle
tince yaptırılacak tetkikler neticesinde müte'^havvil teminat karşılıklarında her hangi bir.
noksanlık tesbit olunduğu takdirde alâkalı şir
ket, keyfiyetin kendisine vekâletçe tebliğinden
itibaren bir ay içinde bu noksanlığı ikmale mec
burdur. Vekâlet lüzum gördüğü takdirde bu
müddeti uzatabilir.

Teminat karşılıklarının

tesis ve tevzii

MADDE .13. — Sigorta Şirketleri mütehavvil
teminat karşılıklarını, en geç hesap senesini takibeden 5 nci ayın sonuna kadar tesis veya
ikmale mecburdurlar. Ticaret Vekâletince yap
tırılacak tetkikler neticesinde mütehavvil te
minat karşılıklarında her hangi bir noksanlık
tesbit olunduğu takdirde alâkalı şirket, keyfi
yetin kendisine vekâletçe -tebliğinden itibaren
bir ay içinde bu noksanlığı ikmale mecburdur.
Vekâlet lüzum gördüğü takdirde bu müddeti
uzatabilir.
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branşta "çalışmak istiyen şirketlerin 250 000 li
radır.
|
II - Mütehavvil teminat :
a) Hayat branşı için, alakalı şirketin Tür
kiye dahilinde akdetmiş olduğu hayat sigorta
larının safi primleri üzerinden her hesap senesi
sonunda, tesis etmiş 'bulunacağı riyazi ihtiyat
lar baliğinden, hayat poliçeleri üzerine yapıl
mış olan ikrazlar ile riyazi ihtiyat hesabında
senelik olarak nazarı itibara alınmış primlerin
henüz vâdesi gelmemiş kısımları çıkarıldıktan
sonra kalan bakiye ile hayat muallâk tazminat
ları ve tahakkuk etmiş temettü hisseleri yekû
nudur.
•
Cari sene içerisinde akdedilen ve istisnai
ehemmiyet arz eden hayat sigortaları dolayı- |
siyle Ticaret Vekâleti her zaman hayat müte
havvil teminatının itmamım sigorta şirketlerin
den talebedebilir.
h) Diğer sigorta branşları için, şirketin I
son hesap senesi zarfında Türkiye'de akdetmiş
olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenlere
aidolanları çıkarıldıktan sonra kalan primler
baliğinin yüzde beşidir.
Ancak, hayat branşı hariç, her branş için
yatırılacak mütehavvil teminat o branş için te
sis edilmiş olan sabit teminatın yüzde ellisin
den az olamaz.
Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında
primlerin mütaaddit reassürörler beyninde tev
zi edilmiş olması nazarı itibara alınmaz.
Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü
hallerde
hayat branşı Ihariç bu nispeti dört misline ka
dar arttırarak altı ay içinde teminatın tamam
lanmasını talebedebilir.
Teminat karşılıklarının

tesisi

MADDE 13. — Sigorta şirketleri mütehavvil
teminat karşılıklarını, en geç hesap senesini takibeden beşinci ayın sonuna kadar te'Js veya
ikmale mecburdurlar. Ticaret Vekâletince yap
tırılacak tetkikler neticesinde mütehavvil temi
nat karşılıklarında her hangi bir noksanlık tesbit olunduğu takdirde alâkalı şirket, keyfiyetin
kendisine vekâletçe tebliğinden itibaren bir ay
içinde bu noksanlığı ikmale mecburdur. Vekâ
let lüzum gördüğü takdirde bu müddeti uzata
bilir.
I
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Tesis edilen karşılıkların tutarı, ayrılması
gereken mütehavvil teminat miktarından fazla
ise, fiyat temevvücat marjı olarak vekâletçe tesbit edilecek nispete tekabül eden miktar düşül
dükten sonra, fazlası iktisat ve Ticaret Vekâle
tince verilecek izinle serbest bırakılır.

Tesis edilen karşılıkların tutan, ayrılması
gereken mütehavvil teminat miktarından faz
la ise, fiyat temevvücat marjı olarak vekâlet
çe tesbit edilecek nispete tekabül eden miktar
düşüldükten sonra fazlası Ticaret Vekâletince
verilecek izinle serbest bırakılır.

Teminat akçelerinin kvllanümast

Teminat akçelerinin kullanılması,

MADDE 14. — Teminat akçeleri hangi branş
için tesis edilmiş ise evvel emirde bu kısım için
teminat olarak kullanılır.
Fesih* tasfiye veya iflâs halinde - her sigorta
branşı alacaklılarının o branş teminatı üzerinde
ki rüçhan hakkı mahfuz olmak kaydiyle - temi
nat akçelerinin bakiyelerinden hâsıl olan yekûn
kül halinde açık kalacak sigorta taahhüt ve ve
cibelerinin garameten karşılığıdır.
Teminat akçeleri, şirketin sigorta taahhüt ve
vecibeleri tamamen tasfiye edilmedikçe, başka
alacaklar için karşılık tutulamıyacağı ve haczedilemiyeceği gibi, yabancı bir memlekette açıla
cak iflâs masasına da sokulamaz.
Bilûmum sigorta taahhüt ve vecibelerinin
tasfiyesini tamamen ikmal ettiği vekâletçe tesbit
olunan sigorta şirketlerinin teminat akçeleri,
tasfiye bittikten sonra vekâletçe serbest bıra
kılır.
Her hangi bir branş üzerindeki faaliyetin ih
tiyari olarak tatili halinde, o branşa ait bütün
taahhüt ve vecibeler tasfiye edilmek ve 20 nci
maddede derpiş edilen zaıf hali de vâridolma
mak şartiyle, o branş için tesis edilmiş bulunan
teminat akçaleri vekâletçe iade edilir.

MADDE 14. — Teminat akçeleri hangi branş
için tesis edilmiş ise evvel emirde bu kısım için
teminat olarak kullanılır.
Fesih, tasfiye ve iflâs halinde - her sigorta
branşı alacaklılarının o branş teminatı üzerin
deki rüçhan flhakkı mahfuz olmak kaydiyle - te
minat akçelerinin bakiyelerinden hâsıl olan ye
kûn kül halinde açık kalacak sigorta taahhüt
ve vecibelerinin garameten karşılığıdır.
Teminat akçeleri, şirketin sigorta taahhüt ve
vecibeleri tamamen tasfiye edilmedikçe, başka
alacaklar için karşılık tutulamayacağı ve haczedilemiyeceği gibi. yabancı bir memlekette açıla
cak iflâs masasına da sokulamaz.
Bilûmum sigorta taahhüt ve vecibelerinin
tasfiyesini tamamen ikmal ettiği vekâletçe tes
bit olunan sigorta şirketlerinin teminat akçe
leri tasfiye bittikten sonra vekâletçe serbest bı
rakılır.
Her hangi bir branş üzerindeki faaliyetin
ihtiyari olarak tatili halinde, o branşa ait bü
tün taahhüt ve vecibeler tasfiye edilmek ve 20
nci maddede derpiş edilen hal vâridolmamak
şartiyle o branş için tesis edilmiş bulunan temi
nat akçeleri vekâletçe iade edilir.

Teminat akçelerinin yatırım nevileri

Teminat akçelerinin yatırım nevileri

MADDE 15. — Sabit ve mütehavvil tebinat
akçeleri ancak aşağıdaki kymetlere yatırıla
bilir:
1. Tiirk lirası olarak nakden tevdiat,
2. Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri ile
ârhortisman ve kredi sandğı tahvilleri,
3. Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete
ait teşekküllerle, belediyelerin ve İktisat ve Ti
caret Vekâletinin tensibiyle Türk şirketlerinin
borsada kote olan tahvilleri ve hisse senetleri,
4. Türkiye'deki gayrimenkuller,
5. Gyrimenkullerin muhammen satış kıy-

MADDE 15. — Sabit ve nnütehavvil teminat
akçeleri ancak aşağıdaki «abalara ve kıymetlero
yatırılabilir.
1. Türk lirası olarak nakden tevdiat,
2. Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri ile
amortisman ve kredi sandığı tahvilleri,
3. Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete
ait teşekküllerle, belediyelerin ve Ticaret Vekâle
tinin tensibiyle Türk şirketlerinin borsada kote
olan tahvilleri ve hisse senetleri,
4. Türkiye'deki gayrimenkuller,
5. Gayrimenkullerin muhammen satış kıy-.
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Tesis edilen karşılıkların tutan, ayrılması
gereken mütehavvil teminat miktarından fazla
ise, fiyat temevvücat marjı olarak vekâletçe
tesbit edilecek nispete tekabül eden miktar dü
şüldükten sonra, fazlası Ticaret Vekâletince
verilecek izinle serbest bırakılır.
Teminat akçelerinin kullanılması
MADDE 14. — Teminat akçeleri hangi branş
için tesis edilmiş ise evvelemirde bu kısım için
teminat olarak kullanılır.
Fesih, tasfiye ve iflâs halinde her sigorta
branşı alacaklılarının o branş teminatı üzerin
deki rüçhan hakkı mahfuz olmak kaydiyle te
minat akçelerinin bakiyelerinden hâsıl olan ye
kûn kül halinde açık kalacak sigorta taahhüt
ve vecibelerinin garameten karşılığıdır.
Teminat akçeleri, şirketin sigorta taahhüt
ve vecibeleri tamamen ifa edilmedikçe, başka
alacaklar için karşılık tutulamayacağı ve haczedilemiyeceği gibi, yabancı bir memlekette açı
lacak iflâs masasına da sokulamaz.
Bilûmum sigorta taahhüt ve vecibelerini ta
mamen ifa ettiği tesbit olunan sigorta şirketle
rinin teminat akçeleri tasfiye bittikten sonra
Vekâletçe serbest bırakılır. Her hangi bir branş üzerindeki faaliyetin
ihtiyari olarak tatili halinde, o branşa ait bü
tün taahhüt ve vecibeler tasfiye edilmek ve 20
nci maddede derpiş edilen hal vâridolmamak
şartı ile o branş için tesis edilmiş bulunan teminat akçeleri Vekâletçe iade edilir.

Teminat akçelerinin yatırım nemleri
MADDE 15. — Sabit ve mütehavvil teminat
akçeleri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırıla
bilir.
a) Türk lirası olarak nakden tevdiat,
b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleriyle
amortisman ve kredi sandığı tahvilleri,
c) Sermayesi tamamen veya kısmen Dev
lete ait teşekküllerle, belediyelerin ve Ticaret
Vekâletinin tesbit ve kabul edeceği şekil ve mik
tarda Türk şirketlerinin borsada kote edilmiş
olan tahvilleriyle hisse senetleri,
d) Türkiye'deki gayrimenkuUer.
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metlerinin % 50 sini aşmamak üzere ipotek
metlerinin % 50 sini aşmamak üzere ipotek mu
mukabili ikrazlar.
kabili ikrazlar.
Şu kadar ki, gayrimenkullerl e ipotek mu- i
Şu kadar ki, gayrimeukullerlc ipotek mukabili
kabili ikrazat olarak gösterilecek teminat kar
ikrazat olarak gösterilecek teminat karşılıkları,
şılıkları, sabit ve miitehavvil teminat tutarının
sabit ve miitehavvil teminat tutarının yarısını ge
yarısını geçmez.
çemez.

Teminat akçeleri karşılığı menkul
blokajı

kıymetlerin

I
Teminat akçeleri karşılığı menkul
blokajı

kıymetlerin

MADDE 16. — Sabit ve miitehavvil teminat
MADDE I fi. — Sabit ve miitehavvil teminat
karşlığı olmak üzere gösterilecek kıymetlerden,
karşılığı olmak üzere gösterilecek kıymetlerden,
Türk lirası olarak nakden yapılacak tevdiat ile
Türk lirası olarak nakden yapılacak tevdiat ile
menkul kıymetlerin iktisat ve Ticaret Vekâleti
menkul kıymetlerin, Ticaret Vekâleti emrine blo
emrine bloke olarak vekâletçe gösterilecek millî
ke olarak vekâletçe gösterilecek millî bankalardan
bankalardan birine yatırılması lâzımdır.
birine yatırılması lâzımdır.
İktisat ve Ticaret Vekâletince karşılık ola
Ticaret Vekâletince karşılık olarak kabul edi
rak kabul edilecek kıymetler, sigorta şirketleri
lecek kıymetler, sigorta şirketlerine ve millî ban
ne ve millî bankalara bildirilir.
kalara bildirilir. Teminat karşılığı olarak gösteri
len esham ve tahvilâtın kıymetleri, bidayeten
Teminat karşılığı olarak gösterilen esham ve
bankaya tevdi edildikleri tarihe tekaddünı eden
tahvilâtın kıymetleri, bidayeten bankaya tevdi
son muamele gününün ve müteakiben Haziran ve
edildikleri tarihe tekaddünı eden son muamele
Aralık aylarının sonunda, borsadaki son muamele
gününün ve müteakiben Haziran ve Aralık ay
gününün kapanış fiyatlarına göre tesbit olunur.
larının sonunda son muamele gününün, borsa
kapanış fiyatlarına göre tesbit olunur.
Ticaret Vekâleti bloke edilen kıymetler için
her zaman yeniden takdiri kıymet yaptırılmasını
Bu kıymetlerde vâki tenezzüllere tekabül
talebedebilir.
eden farklar, alâkalı şirketçe bir ay zarfında
Bu kıymetlerde vaki tenezzüllere tekabül eden
ikmal olunur.
farklar, alâkalı şirketçe bir ay zarfında ikmal
Bu madde hükmüne göre, millî bankalara ya
olunur.
pılacak tevdiat ınıjkabilinde iki nüsha olarak tan
zim edilecek makbuzlardan bir nüshası, bankalar
Bu madde hükmüne göre, millî bankalara ya
tarafından İktisat ve Ticaret Vekâletine gönde
pılacak tevdiat mukabilinde iki nüsha olarak tan
rilir. İktisat ve Ticaret Vekâletince emir ve mü
zim. edilecek makbuzlardan bir nüshası bankalar
saade edilmeksizin işbu tevdiat hiçbir
suretle
tarafından Ticaret Vekâletine gönderilir. Ticaret
hiçbir tarafa verilemez ve iade olunmaz.
Vekâletince emir ve müsaade edilmeksizin işbu
tevdiat hiçbir suretle hiç. kimseye verilemez ve
Ancak, millî bankalardan bloke edilmiş olan
iade olunamaz.
menkul kıymetlerin, nakit dâhil, kısmen veya
Ancak, millî bankalardan bloke edilmiş olan
tamamen değiştirilmesi veya satılması alâkadar I
menkul
kıymetlerin, nakit dâhil, kısmen veya ta
sigorta şirketi tarafından talebedildiği takdir
mamen değiştirilmesi veya satılması alâkadar si
de, müstevdi banka bu muameleleri İktisat ve
gorta şirketi tarafından talebedildiği takdirde,
Ticaret Vekâletinden müsaade almaksızın yap
müstevdi banka bu muameleleri Ticaret Vekâle
maya mezundur. Şu kadar ki, değiştirilen veya
satılan menkul kıymetler yerine muamele tari- I tinden müsaade almaksızın yapmaya mezundur.
Şu kadar ki, değiştirilen veya satılan menkul kıy
hinde muteber listede yazılı muadil kıymette, di
metler yerine muamele tarihinde muteber listede
ğer kıymetlerin veya bu miktara tekabül edçp
yazılı muadil kıymette, diğer kıymetlerin veya bu
nakdin veya kıymetin âzami üç gün
zarfında
miktara tekabül eden nakdin veya kıymetin yatıİktisat ve Ticaret Vekâletine banka tarafından
I| rılması ve keyfiyetin âzami üç gün zarfında Ticaihbarı ve yeni makbuzun gönderilmesi şarttır.
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e) Gayrimenkullerin muhammen satış kıy
metlerinin yüzde ellisini aşmamak üzere ipotek
mukabili ikrazlar,
Şu kadar ki, gayrimenkullerle ipotek muka
bili ikrazat olarak gösterilecek teminat karşılık
ları, sabit ve mütehavvil teminat tutarının ya
nsını geçemez.
Teminat akçeleri karşılığı menkul kıymetlerin
blokajı
MADDE 16. — Sabit ve mütehavvil teminat
karşılığı olmak üzere gösterilecek kıymetlerden,
Türk lirası olarak nakden yapılacak tevdiat ile
menkul kıymetlerin Ticaret Vekâleti emrine
bloke olarak göstereceği millî bankalardan bi
rine yatırılması lâzımdır.
Ticaret Vekâletince karşılık olarak kabul
edilecek kıymetler, sigorta şirketlerine ve millî
bankalara bildirilir. Teminat karşılığı olarak
gösterilen esham ve tahvilâtın kıymetleri, bidayeten bankaya tevdi edildikleri tarihe takad
düm eden son muamele gününün ve mütaakıben Haziran ve Aralık ayları sonunda, borsa
daki son muamele gününün kapanış fiyatlarına
göre tesbit olunur.
Ticaret Vekâleti bloke edilen kıymetler için
her zaman yeniden takdiri kıymet yapılmasını
talebedebilir.
Bu kıymetlerde vâki tenezzüllere tekabül
eden farklar, alâkalı şirketçe bir ay zarfında
ikmal olunur.
Bu madde hükmüne göre, millî bankalara
yapılacak tevdiat mukabilinde iki nüsha olarak
tanzim edilecek makbuzlardan bir nüshası ban
kalar tarafından Ticaret Vekâletine gönderilir.
Bu tevdiat, Ticaret Vekâletinin emir vemüsaadesi olmaksızın hiçbir suretle iade olunamaz.
Ancak; millî bankalardan, bloke edilmiş
olan menkul kıymetlerin (Nakit dâhil) kısmen
veya tamamen değiştirilmesi veya satılması alâ
kadar sigorta şirketi tarafından talebedildiği
takdirde, müstevdi banka bu muameleleri Tica
ret Vekâletinden müsaade almaksızın yapmaya
mezundur.
Şu kadar ki, değiştirilen veya satılan men
kul kıymetler yerine muamele tarihinde mute
ber listede yazılı muadil kıymette, diğer kıy
metlerin veya bu miktara tekabül eden nakdin
(S. Sayısı
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Teminat akçeleri karşılığı
blokajı

Ti. E,
ret Vekâletine banka tarafından bildirilerek yeni
makbuzun gönderilmesi şarttır.

gayrimenkulucrnı

MADDE 17. -- Sabit ve mütehavvil teminat
karşılığı olmak üzere gösterilecek gayri menkul
ler, teminat gösterilecekleri miktar için, İktisat
ve Ticaret Vekâleti lehine birinci derecede ve
sırada ipotek edilir ve ipotek belgesinin tapuca
musaddak bir sureti mezkûr vekâlete tevdi olu
nur.
Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetine,
fktisat ve Ticaret Vekâletince itiraz edildiği tak
dirde, alâkalı şirket bu kıymeti, gayrimenkulun
bulunduğu mahalde ticaret dâvalarını görmekle
vazifeli mahkeme marifetiyle takdir ettirir, Mah
keme, basit usule göre bu talebi tetkik ve karara
bağlar.
Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetin
de tahavvül olduğu takdirde, şirket isterse, gay
rimenkulun kıymetini ikinci fıkra hükmüne gö
re .yeniden takdir ettirebilir.
Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı göste
rilen gayrimenkullcr takdir edilen kıymetlerinin
ancak % 80 i nispetinde karşılık gösterilebilir.
Kıymet takdiri masrafları alâkalı şirkete aittir.
Takdir edilen kıymetler,
gayrimenkullerin
vergiye matrah teşkil eden kıymetleri üzerine te
sir icra etmez.
Kıymet tahavvüllerindcn dolayı, teminat kar
şılıklarında husule gelebilecek noksanlar, alâkalı
şirketçe, yeni kıymetin tebliğinden itibaren bir
ay içinde ikmal olunur.
Kıymette vâki olan değişiklik,
karşılıklarda
fazlalık husule getirirse, fark vekâletçe serbest
bırakılır.

Riyazi ihtiyatların

serbest

bırakılması

MADDE 18. —- Hesap senesi içinde, hayat;
branşmdaki tahsilatım tecavüz edecek surette
bu branşta sigortalılara tediye yapmak mecbu
riyetinde kalan şirketlerin, mezkûr branşa ait

Teminat akçeleri karşılığı
blokajı

gayrîmenkııllerin

MADDE 17. — Sabit ve mütehavvil teminat
ikarşılığı olmak üzere gösterilecek gayrimenkul
ler teminat gösterilecekleri miktar için. Ticaret
Vekâleti lehine birinci derecede ve sırada ipo
tek edilir ve ipoteik belgesinin tapuca masaddak
bir sureti mezkûr vekâlete tevdi olunur.
Teminat (olarak gösterilen gayrimenkulun
(kıymeti, İstimlâk Kanununun 15 nci maddesi
mucibince düzenlenen listeden seçilecek üç ye
minli ehlivukuf »marifetiyle notere tesbit etti
rilir.
Tesbit edilen bu. kıymete karşı Ticaret Ve
kâleti ve alâkalı şirket, gayrimenkulun bulun
duğu mahal Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz
'edebilirler. Mahkeme itirazı basit usulü muhake
meye göre -tetkiık eder. Mahkeme, İstimlâk Ka
nununun 15 nci maddesindeki usule tevfikan
kıymeti takdir ettirir. Verilecek, karar katidir.
Gayrimenkulun kıymetinde tahavvül husule
i

j
i
j

j
i
j
!
i
j
I
I
|
i

<v *

-

. . . . . .

geldiği takdirde alâkalı şirket veya Ticaret Ve
kâleti yu'kardaki fıkra hükmüne göre yeni kıymeta mahkemeye tesbit ettirebilir.
Sabit ve "mütehavvil teminat- karşılığı gÖsterilen gayr5meiik.wH.er takdir edilen kıymetlerin
ancak % 80 i nispetinde karşılık gösterilebilir*.
Kıymet takdiri masrafları falakalı şirkete aittir.
Takdir edilen .kıymetler, gayrimenkullerin
vergiye matrah teşkil eden 'kıymetleri üzerine
tesir icra 'etmez.
Kıymet tahavvül terinden dolayı, teminat karsılıklarında husule gelebilecek noksanlar, alakalı şirketçe, yeni kıymetin tebliğinden itibaren
bir ay içinde ikmal olunur.
Kıymette vâki olan değişiklik, 'karşılıklarda
fazlalık 'husule getirirse, fark vekâletçe serbest
bırakılır.
Riyazi ihtiyatların

serbest bırakılması

j
MADDE 18. — Hesap senesi içinde, hayat
' branşmdaki tahsilatını (tecavüz edecek: surette
ı bu branşta sigortalılara tediye yapmak anecbu' riyetinde kalan şirketlerin, mezkûr branşa ait
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j
yatırılması ve keyfiyetin âzami üç gün zarfında
••Ticaret- Vekâletine banka tarafından bildirile- j
rek yeni makbuzun gönderilmesi şarttır.
!
Temimi

akçeleri karşılığı yayrimenkullerin
blokajı

•
\

MADDE 17. — Sabit ve mütehavvil teminat
karşılığı olmak üzere gösterilecek gayrimenküller, teminat gösterilecekleri miktar için, Ticaret Vekâleti lehine birinci derecede ve sırada
ipotek edilir ve ipotek akdini mutazammm bulunan tapu sicil sureti tevdi olunur.
Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetine Ticaret Vekâletince itiraz edildiği takdirde,
alâkalı şirket bu kıymeti, gayrimenkulun bulunduğu mahalde Ticaret dâvalarını görmekle
vazifeli mahkeme marifetiyle takdir ettirir.
Mahkeme, basit usule göre bu talebi tetkik
ve karara bağlar.
Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetinde tahavvül olduğu takdirde, şirket isterse, gayrimenkulün kıymetini ikinci fıkra hükmüne göre
yeniden takdir ettirebilir. Sabit ve mütehavvil
teminat karşılığı gösterilen gayrimenkuller takdir edilen kıymetlerinin ancak yüzde sekseni rüspetinde karşılık gösterilebilir.
Kıymet takdiri masrafları alâkalı şirkete ait. tir.
Takdir edilen kıymetler, -gayrimenkullerin
vergiye matrah teşkil eden kıymetleri üzerine tesir icra etmez.
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Kıymet tahavvüllerinden dolayı teminat karşılıklarmda husule gelebilecek noksanlar, alâkalı
şirketçe yeni kıymetin tebliğinden itibaren bir ay
içinde ikmal olunur.
Kıymette vâki olan değişiklik, karşılıklarda
îazlahk husule getirirse, fark Vekâletçe serbest
bırakılır.
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Riyazi ihtiyatların serbest bırakılmam
MADDE 18. — Hesap senesi içinde, hayat
bransmdaki tahsilatını tecavüz edecek surette bu
branşta sigortalılara tediye yapmak mecburiye
tinde kalan şirketlerin- mezkûr branşa ait riyazi
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riyazi ihtiyat akçeleri kargılıklarından, müteca
viz miktar dâhilinde iktisat ve Ticaret Vekâle
tince tensip edilecek kısım serbest bırakılır.

riyazi ihtiyat akç/eleri karşılıklarından, müteca
viz miktar dâhilinde Ticaret Vekâletince tensîlbedilecek kısım serbest bırakılır.

İstihkak

sahiplerince aranmıyan

paralar

MADDE 19. — Sirgorta şirketlerince Öden
mesi lâzımgelip de, istihkak sahiplerince aran
mıyan her türlü tazminat, prim iadeleri ve saireden mütevellit paralar, vacibüttediye olduk
ları tarihten itibaren onseno geçtikten sonra
onuncu seneyi takibeden altı ay zarfında Maliye
Vekâleti emrine, T. C. Merkez Bankasına tevdi
olunur. T. C. Merkez Bankası kendine tevdi
olunan bu paraları, şirketlerce tevdi tarihin
den iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet
zarfınla sahip veya varislerini tahkike çalışmak
la beraber, her takvim senesi sonunda, sahip
lerine tebligat icra ve gazetelerle de sahip veya
varislerinin bankaya müracaatlarını ilân eder.
îki senenin sonunda hak sahipleri bulunmıyan
paralar Devlete intikal eder.

Islah

İstihkak sahiplerince aranmıyan

MADDE 19. — Sigorta şirketlerince öden
mesi lâzımgelip de, istihkak sahiplerince aran
mıyan her türlü (tazminat, prim iadeleri ve saireden mütevellit paralar, vaciıbüttediye olduk
ları tarihten itibaren 10 sene geçtikten sonra 10
ncu seneyi takiibeden takvim yılı başından iti
baren 6 ay zarfında Maliye Vekâleti 'enirine
T. C. Merkez Bankasına İt evdi olunur. T. C. Mer
kez Bankası kendine tevdi 'olunan bu paraları,
şirketlerce tevdi tarihinden iki sene müddetle
muhafaza ve müddet zarfında sahip veya vâris
lerini tahkike çalışmakla Iberaber, her takvim
senesi sonunda, sahiplerine tebligat icra veya ga
zetelerle sahip veya vârislerinin bankaya smiiraeaatlerini ilân eder. İki senenin sonunda hak sa
hipleri bulunmıyan paralar Amortisman ve Kre
di Sandığına intikal eder.

Islâh

tedbirleri

MADDE 20. ,— Sigorta şirketlerinin duru
mu, sigortalıların ve diğer alacaklıların hak
larını karşılıyabilmek bakımından zaıf arz et
tiği takdirde, İktisat ve Ticaret Vekâleti du
rumun ıslahı için gerekli tedbirlerin alınmasını
alâkalı şirketten talep ve bunun için de bir
mehil tâyin edebilir.
icabında şirket umumi
heyetini fevkalâde toplantıya çağırabilir.

paralar

tedbirleri

MADDE 20. — Sigorta şirke »erinin duru
mu, sigortalıların ve diğer alacaklıların hakla
rını karşılıyabilmek bakımından kâfi teminat
arz etmediği takdirde, Ticaret Vekâleti duru
mun düzeltilmesini iteminen ıgerekli tedbirlerin
alınması için alâkalı şirkete bir mehil verir ve
bu maksatla :
a) iSalâhiyetli şirket organ v^ya organları
nı fevkalâde toplantıya çağırabilir,
b) Mütehavvil teminatın ikmaline mahsus
mehli uzatabilir,
c) Hayat sigorta poliçelerine mütaaliik ik
raz ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan tediyeleri
durdurabilir.

Tasfiye

Tasfiye

MADDE 21. — Durumu 20 nci maddede der
piş olunan tedbirlere rağmen sigortalıların ve
diğer alacaklıların haklarını karşılıyabilmek
bakımından zaıf arz etmekte devam eden sigorta
şirketlerinin feshine, iktisat ve Ticaret Vekâ-

MADDE 21. —• Durunıu 20 nci maddede der
piş olunan tedbirlere rağmen sigortalıların ve
diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek
bakımından kâfi teminat arz etmemekte devam
eden sigorta şirketleri hakkında Ticaret Vekâ-»
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ihtiyat akçeleri karşılıklarından, mütecaviz mik
tar dâhilinde Ticaret Vekâletince tensibedilecek
kısam serbest bırakılır.
İstihkak sahiplerince aranmıyan paralar
MADDE 19. — Sigorta şirketlerince ödenme
si lâzımgelip de, istihkak sahiplerince aranmıyan
her türlü tazminat, prim iadeleri ve saireden
mütevellit paralar, vacübüttediye oldukları tarih
ten itibaren on sene geçtikten sonra onuncu se
neyi takibeden takvim yılı başından itibaren
altı ay içinde sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve
malûm olan adresleri ve haklarının faizleriyle
birlikte baliğ olduğu miktarlar gösterilerek tan
zim olunacak bir cetvel ile, Maliye Vekâleti em
rine T. C. Merkez Bankasına tevdi olunur.
T. C. Merkez Bankası bu paraları, tevdi tari
hinden itibaren iki sene müddetle muhafaza ve
bu müddet zarfında sahip ve vârislerini tahkike
çalışmakla beraber, her takvim senesi sonunda,
sahiplerine tebligat icra veya gazetelerle sahip ve
vârislerinin Bankaya müracaatlarını ilân eder.
İki senenin sonunda hak sahipleri bulunmıyan
paralar Devlete intikal eder.
Isİah tedbirleri
MADDE 20. — Sigorta şirketlerinin durumu
sigorta]ıların ve diğer alacaklıların haklarını karşıhyabilmek bakımından kâfi teminat arz etmedi
ği takdirde, Ticaret Vekâleti durumun düzeltil
mesini temin için gerekli tedbirlerin alınması
hakkında şirkete münasip bir mehil verir ve bu
maksatla •
a) Salahiyetli şirket organ veya organlarını
fevkalâde toplantıya çağırabilir.
b) Mütahavvil teminatın ikmaline mahsus
mehli uzatabilir.
c) Hayat sigorta poliçelerine mütaallik ik
raz ve iştirakleri ve riyazi ihtiyattan tediyeleri
durdurabilir.
Tasfiye
MADDE 21. — Durumu, 20 nci maddede
derpiş olunan tedbirlere rağmen sigortalıların
ve diğer alacaklıların haklarını karşılıyabilmek bakımından kâfi teminat arz etmemekte
devam eden şirketler hakkında, Ticaret Vekâ(Sv Sayısi
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letinee vâki olacak talep üzerine yetkili mahke
mece hükmolunur .
Sigortalılar, teminat akçeleriyle karşılannıaifiıış olan alacaklarının şirket serbest ak
tifinden istifasında, iflâs masasına üçüncü
sırada iştirak ederler.
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iflâsta vekâletin muvafakatini istihsal şarh

|

ieti, yeni sigorta mıta/melesi yapmaktan ineni
kararı verebileceği gibi fesihlerine hükmolunnıa'k üzere yetkili mahkemeye de 'müracaat edebilir.
Sigortalılar, teminat akçeleriyle karşılanın amış olan alacaklarının, şirket 'serbest aktifinden istifasında, iflâs masasına üçüncü sırada
iştirak ederler.
.

İflâsta Vekâletin muvafakatini

istihsal şartı

MADDE 22. — Bir sigorta şirketinin iflâ i
MADDE 22. - - Bir sigorta şirketinin iflâ
sına, ancak İktisat ve Ticaret Vekâletinin mu
sına, ancak Ticaret Vekâletinin muvafakatiyle
vafakatiyle karar verilir.
karar verilir.
Tasfiye ve iflâs merasimi

Tasfiye ve iflâs merasimi

MADDE 23. — Türkiye'deki faaliyetine ni
hayet veren veya ruhsatnamesi geri alman veya
hut infisah veya iflâs eden şirketlerin bu du
rumları İktisat ve Ticaret Vekâletince her defa
sında biri resmî gazete olmak üzere, üç gazetede
ve 15 er gün fasıla ile dört defa ilân olunur.
Sigorta şirketleri, tasfiye ve iflâs süresi içe
risinde müracaat etmiyen hak sahiplerini veya
hut mirasçı bırakmadan ölenlere ait sigorta po
liçelerini gösteren bir cetvel tanzim ederek İkti
sat ve Ticaret Vekâletine tevdi ederler. Şirket
ler hak sahiplerine ödemeye mecbur bulunduk
ları mebaliği, sahipleri zuhurunda kendilerine
verilmek üzere, İktisat ve Ticaret Vekâletince
gösterilecek bir millî bankaya yatırırlar.
19 ncu madde hükümleri bu paralar hakkın
da da tatbik olunur.

MADDE 23. — Türkiye'deki faaliyetine ni
hayet veren veya ruhsatnamesi geri alman ve
yahut infisalh veya iflâs öden şirketlerin bu du
rumları Ticaret Vekâletince her defasında biri
Resmî ffaeztede olmak üzere, üç gazetede 15
çer gün fasıla ile dört defa ilân olunur.
Sigorta şirketleri, tasfiye ve iflâs süresi içe
risinde müracaat etmiyen hak sahiplerini veya
hut mirasçı bırakmadan ölenlere ait sigorta po
liçelerini gösteren bir cetvel tanzim ederek Ti
caret Vekâletine tevdi ederler. Şirketler hak
sa'hiplerine ödemeye mecbur 'bulundukları me
baliği sahipleri zuhurunda 'kendilerine verilmek
üzere, Ticaret Vekâletince gösterilecek bir mil
lî bankaya derhal yatırırlar.
19 ncu madde hükümleri bu paralar hak
kında da tatfbik olunur.
Tasfiye halinde en son ilân tarihinden iti*'
baren bir sene geçtikten sonra sabit ve mütehavvil teminat akçeleri bütün vecibelerin ifa
edildiğinin tevsiki suretiyle alâkadarlara iade
olunur.

iflâs halinde hayat portföyünün devri ve teminat
akçeî&rinin itmamt

İflâs halinde hayat portföyünün devri ve teminat
akçelerinin itmamı

MADDE 24. — Bir sigorta şirketinin iflâsı
halindeı hayat sigorta portfmyünün bütün hak
ve vecibeleriyle devrini kabul eden bir veya bir
kaç şirket bulunduğu takdirde, tasfiye sonucu
beklenmeksizin İktisat ve Ticaret Vekâletinin
izin ve muvafakatiyle devir yapılır.
Bu suretle devrolunan sigortaların mütehav-

MADDE 24. — Bir sigorta şirketinin iflâsı
halinde, hayat sigorta portföyünün bütün hak ve
vecibeleriyle devrini kabul eden bir veya birkaç
şirket bulunduğu takdirde, tasfiye sonucu beklen
meksizin Ticaret Vekâletinin izin ve muvafaka
tiyle devir yapılır.
Bu suretle devrolunan sigortaların mütehav-
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leti yeni sigorta muamelesi yapmaktan meni ka
r a n verebileceği gibi fesihlerine hükmolunmak
üzere salahiyetli mahkemeye de müracaat edebilir.
Sigortalılar, teminat akçeleri ile karşılanmamış olan alacaklarının şirket serbest akdinden
istifasında, iflâs masasına üçüncü sırada iştirak ederler.
tflâşta vekâletin muvafakatini

istihsal şartı
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MADDE 22. — Sigorta şirketlerinin iflâsı- [
na, ancak Ticaret Vekâletinin muvafakati ile I
karar verilir.
Tasfiye ve iflâs merasimi

j

MADDE 23. — Faaliyetine nihayet veren j
veya ruhsatnamesi geri alman veyahut infisah j
veya iflâs eden şirketlerin bu durumları Tica
ret Vekâletince biri Resmî Gazetede olmak üzere, üç gazetede on beşer gün fasıla ile dört de
fa ilan olunur.
Sigorta şirketleri, tasfiye ve iflâs muamele- j
1 erinin cereyanı sırasında müracaat etmiyen j
hak sahiplerini veya mirasçı bırakmadan ölen
lere ait sigorta poliçelerini gösteren bir cetvel 1
tanzim ederek Ticaret Vekâletine tevdi eder- ı
ler. Şirketler hak sahiplerine ödemeye mecbur |
bulundukları mebaliği, sahipleri zuhurunda
kendilerine verilmek üzere, Ticaret Vekâletin
ce gösterilecek, bir millî bankaya yatırırlar. 19 |
nen m adıl e. hükümleri İm paralar hakkında da
tatbik olunur.
Tasfiye halinde en son ilân tarihinden iti
lin ren bir sene. geçtikten sonra sabit ve mütelıavvil teminat akçeleri bütün A^ecibelerin ifa
edildiğinin tevsiki suretiyle alâkadarlara iade
olunur.
t flâş halinde hayat portföyünün devri ve teminat
akçelerinin itmamı
MADDE 24. — Bir sigorta şirketinin iflâsı
halinde, hayat sigorta portföyünün bütün hak
ve vecibeleriyle devrini kabul eden bir veya birkaç şirket bulunduğu takdirde, tasfiye neticesi beklenmeksizin Ticaret Vekâletinin izin ve
muvafakati ile. devir yapılır.
Bu suretle devrolunan sigortaların müte-
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vil teminat akçelerinin karşılıkları da birlikte
devredilir veya devralan şirket tarafından tesis
olunur. Mütahavvil teminat akçeleri, devralı
nan portföylerin devri anındaki taahhütlerini
karsılıyamıyaeak durumda ise, farkı devreden
şirketin bu branşa ait sabit teminat akçelerin
den itmam olunur.

vil teminat akçelerinin karşılıklan da birlikte
devredilir veya devralan şirket tarafından tesis
olunur. Mütehavvil teminat akçeleri, devralman
portföylerin devri anındaki taahhütlerini karşılayamıyacak durumda ise, farkı devreden şirke
tin bu branşa ait sabit teminat akçelerinden it
mam olunur.

Portföy devirleri

Portföy devirleri

MADDE 25. — Sigorta şirketleri malik ol
dukları sigorta portföylerini, kısmen veya tama
men, iktisat ve Ticaret Vekâletinin tasvibiyle
Türkiye'deki diğer bir sigorta şirketine devre
debilirler.
Devir talebi, birer hafta fasıla ile ve biri
Besmî Gazete olmak üzere, en az iki gazete ile
dört defa ilân olunması ve devredilecek hayat
portföyü ise sigortalıların ayrıca, devreden şir
ketçe yazılacak taahhütlü birer mektupla haber
dar edilmeleri şarttır.
İlgililer, ilk ilân tarihinden itibaren üç ay
içinde devir keyfiyetine, İktisat ve Ticaret Ve
kâleti nezdinde itiraz edebilirler. İktisat ve Ti
caret Vekâleti, ilk ilân tarihinden itibaren üç
aylık müddet geçtikten ve sigortalıların itiraz
larını tetkik ederek devir keyfiyetinin «sigor
talıların menfaatlerini muhil olmadığına kana
at getirdikten sonra» devire muvafakat eder.
Devredilecek portföylere ait mütehavvil te
minat akçelerinin karşılıkları da, birlikte dev
redilir veya devralan şirketler tarafından tesis
olunur.

MADDE 25. — Sigorta şirketleri malik ol
dukları sigorta porföylerini, kısmen veya tama
men Ticaret Vekâletinin tasvibiyle Türkiye'de
ki diğer bir veya birkaç sigorta şirketine devre
debilirler. Devir talebinin birer hafta fasıla ile
ve biri Resmî Gazetede olmak üzere en az iki ga
zete ile dört defa ilân olunması ve devir edile
cek hayat portföyü ise sigortalıların ayrıca dev
reden şirketçe yazılacak taahhütlü birer mek
tupla haberdar edilmeleri şarttır.
ilgililer, ilk ilân tarihinden itibaren üç ay
içinde devir keyfiyetine, Ticaret Vekâleti nez
dinde itiraz edebilirler. Ticaret Vekâleti ilk ilân
tarihinden itibaren üç aylık müddet geçtikten
ve sigortalıların itirazlarını tetkik ederek devir
keyfiyetinin sigortalıların menfaatlerini muhil ol
madığına kanaat getirdikten sonra devre muva
fakat eder.
Devredilecek portföylere ait mütehavvil te
minat akçelerinin karşılıklan da birlikte devre
dilir veya devralan şirketler tarafından tesis
olunur.

Risturn ve iskonto memnuiyeti

Risturm ve iskonto memnuiyeti

MADDE 26. — Sigorta şirketleriyle bilûmum
sigorta istihsal organları, tanzim edilecek poliçe
ve zeyilnameler dolayısiyle sigortalılara veya
sigorta emrini verenlere, doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle her ne şekilde olursa olsun ris
turn ve iskonto yapamıyacakları gibi, bu mahi
yette telâkki edilebilecek terk, tenzil ve ödeme
lerde bulunamaz, bu gibi menfaatler sağlıyamaz
ve Vekâletçe tesbit olunacak mehillerden fazla
ödeme mehli veremezler. Siyorta istihsalciliğini
meslek ittihaz etmiyen ve bu mevzu ile bilfiil
uğraşmıyan gerçek ve tüzel kişilere (Bakanlar
hariç) sigorta istihsal organı vasfını vererek

MADDE 26. — Hükümetin 26 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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havvil teminat akçelerinin karşılıkları da bir- i
likte devredilir veya devrolan şirket tarafın
dan tesis olunur. Mütehavvil teminat akçeleri,
devralman portföylerin devri tarihindeki taah
hütlerini karşıhyamıyacak durumda ise, farkı
devreden şirketin bu branşa ait sabit teminat
akçelerinden itmam olunur.
Portföy devirleri
MADDE 25. — Sigorta şirketleri malik ol
dukları sigorta portföylerini, kısmen veya ta
mamen Ticaret Vekâletinin tasvibi ile Türki
ye'deki diğer bir veya birkaç sigorta şirketine
devredebilirler.
Devir talebinin birer hafta fasıla ile ve biri
Resmî Gazetede olmak üzere en az iki gazete ile
dört defa ilân olunması ve devredilecek hayat
portföyü ise sigortalıların ayrıca devreden şir
ketçe yazılacak taahhütlü birer mektupla ha
berdar edilmeleri şarttır.
Alâkalılar son ilâm tarihinden itibaren iki
ay içinde devir keyfiyetine, Ticaret Vekâleti
nezdinde itiraz edebilirler, Ticaret Vekâleti son
ilâm tarihinden itibaren iki aylık müddet geç
tikten ve sigortalıların itirazlarını tetkik ede
rek devir keyfiyetinin sigortalıların menfaatle
rini muhil olmadığına kanaat getirdikten son
ra devre muvafakat eder. Devredilecek port
föylere ait mütehavvil teminat akçelerinin kar
şılıkları da birlikte devredilir veya devralan
şirketler tarafından tesis olunur.

Risturn ve ıskonto memnuiyeti
MADDE 26. — Sigorta şirketleriyle bilûmum
sigorta istihsal organları, tanzim edilecek poliçe,
tecditname, temditname, zeyilname ve sair mua
meleler dolayısiyle sigortalılara veya sigorta em
rini verenlere, doğrudan doğruya veya dolayı
siyle her ne şekilde olursa olsun risturn ve iskonto yapamıyacakları gibi bu mahiyette telâkki
edilecek terk, tenzil, ve ödemelerde de buluna
maz, bu gibi menfaatler sağlıyamaz ve vekâletçe
tesbit olunacak mehillerden fazla ödeme mehli
veremezler.
Sigorta istihsalciliğini meslek ittihaz etmiyen
ve bu mevzu ile bilfiil uğraşmıyan hakiki ve I
(S; Sayısı : 1 )
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konıüsyon ödemek birinci fıkra hükmüne aykırı
hareket sayılır.

Azami komüsyon hadleri ve ödeme mehilleri

Âzami komisyon hadleri ve ödeme mehilleri

MADDE 27.
Sigorta şirketlerinin istihsal
organlarına, bu organların durumlarına göre
verebilecekleri
komüsyonların
âzami
nispetleriyle prim tahsil
ve
ödeme
mehil
leri,
İktisat; ve
Ticaret
Vekâletince tesbit olunur. Bu
nispetler
veya
mehiller
fevkinde muamele ifası memnudur. Vekâletçe
bu suretle tesbit olunan nispetlerde komüsyonlardan. gayrı, şirketlerin istihsal organlarına
rapel, sürkomüsyon, sürrapel, tahsisat, maktu
aidat, maaş, ikramiye, vergi, kira ve idare
masraf lan karşılığı, alacaklarından bonil'ikasyon ve sair her ne nam ve şekilde olursa olsun
ödemelerde ve tavizde bulunmaları, menfaat te
min etmeleri, Vekâletçe tesbit edilen nispetler
fevkinde komüsyon ödeme sayılır.
Hayat sigortaları istihsali için yapılacak se
yahatler d olay isiyle, istihsal organlarına ödene
bilecek masraf karşılıkları ile şirketlerce yeni
tesis olunacak acenteliklere ilk sene için ödene
bilecek tesis masrafları miktarları İktisat vo
Ticaret Vekâletince tesbit olunur ve bunlar,
kabul olunan hadler dâhilinde (1) nci fıkraya
göre tesbit edilen nispetler fevkinde komüsyon
ödeme sayılmaz.
Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele
lı ükümleri bâtıldır.

MADDE 27. — Sigorta şirketlerinin istihsal
organlarına, bu organların durumlarına göre ve
rebilecekleri komisyonların âzami nispeti eriyle
prim tahsil ve ödeme mehilleri, Ticaret Vekâletin
ce tesbit olunur.
Bu nispetler veya mehiller fevkinde muamele
ifası memnudur. Vekâletçe, bu suretle tesbit olu
nan nispetlerde komisyonlardan gayri şirketlerin
istihsal organlarına, rapel, sürkomisyoıı, sürrepel,
tahsisat, maktu aidat, maaş, ikramiye, vergi, kira
ve idare masrafları karşılığı, alacaklarından bonifikasyorı ve sair her ne nam ve şekilde olursa
olsun ödemelerde ve tâvizde bulunmaları, men
faat temin etmeleri, vekâletçe tesbit edilen nis
petler fevkinde komisyon ödeme sayılır.
Hayat sigortaları istihsali için yapılacak se
yahatler dolayısiyle, istihsal organlarına ödenebi
lecek masraf karşılıkları ile şirketlerce yeni tesis
olunacak acentalıklara ilk sene için ödenebilecek
tesis masrafları miktarları Ticaret Vekâletince
tesbit olunur ve bunlar, kabul olunan hadler dâ
hilinde 1 nci fıkraya göre tesbit edilen nispetler
fevkinde komisyon ödeme sayılmaz,
Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele
hükümleri bâtıldır.

Umumi şartlarla tarife talimatı
MADDE 28. — Sigorta umumi şartları ve
tarifeleriyle bunlara ait talimat İktisat ve Tica
ret Vekâletince tanzim veya tasdik olunur. İk
tisat ve Ticaret Vekâletince tanzim veya tas
dik olunan tarifelerle talimatına aykırı muamele
yapılması ve vekâletçe tanzim veya tasdik olun
muş veya istimali kabul edilmiş bulunan umu
mi şartlar yerine başka umumi şartlar kullanıl
ması memnudur.
İktisat ve Ticaret Vekâleti tarifelerin tanzi
mi ve tatbikatı sırasında doğacak icap ve ihti
yaçlara göre ikmali, tenzili veya tezyidi mahi
yette tadili hususunda herh angi bir organı vazifelendirebilir.
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hükmi şahıslara (Bankalar hariç) sigorta istihsal .
organı vasfını vererek komüsyon ödemek birinci !
fıkra hükmüne aykırı hareket sayılır.
j
Âzami komüsyon hadleri ve ödeme mehilleri
MADDE 27. — Sigorta şirketlerinin istihsal
organlarına, bu organların durumlarına göre
verebilecekleri komüsyonların âzami nispetleriyle prim tahsil ve ödeme mehilleri. Ticaret
Vekâletince tesbit olunur.
Bu nispetler veya mehiller fevkinde muamele ifası memnudur. Vekâletçe bu suretle teşbit olunan nispetlerde komüsyonlardan gayrı
şirketlerin istihsal organlarına, rapel, sürkomüsyon, sürrapel, tahsisat, maktu aidat, maaş,
ikramiye, vergi, kira ve idare masrafları karşılığı, alacaklarından bonifikasyon ve sair her
ne nam ve şekilde olursa olsun ödemelerde ve
tavizde bulunmaları, menfaat temin etmeleri,
Vekâletçe tesbit edilen nispetler fevkinde komisyon ödeme sayılır.
Hayat sigortaları istihsali için yapılacak
seyahatler dolayısiyle, istihsal organlarına öde
nebilecek masraf karşılıklariyle yeni tesis olu
nacak acentalıklara ilk sene için ödenebilecek
tesis masrafları miktarları Ticaret Vekâletince
tesbit olunur ve bunlar, kabul olunan hadler
dâhilinde birinci fıkraya göre tesbit edilen
nispetler fevkinde komisyon ödeme sayılmaz.
Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele
hükümleri bâtıldır.
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Hayat sigorta kombinezon ve tarifeleri alâ
kalı şirketlerce tanzim ve vekâletin tasdikiyle
tekemmül eder.
İktisat ve Ticaret Vekâleti indelhace dile
diği sigorta branşlarında sigorta şirketlerini, ta
rifelerini, tanzim ve tatbika serbest bırakabilir
ve bu serbestiyi kaldırabilir.
İstihsal organları nezdindeki şirket matlubatı
MADDE 28. — istihsal organlarının yaptık
ları sigorta tahsilatı, emanet para hükmünde olup
mukavelelerinde yazılı ödeme mehilleri ve bir me
hil tâyin edilmemiş olduğu hallerde 27 nci mad
deye göre Ticaret Vekâletince tesbit edilecek öde
me mehilleri içerisinde alâkalı sigorta şirketine
ödenir.
Umumi ve hususi şartlarla, tarife talimatı
MADDE 29. — Sigorta umumi ve hususi şart
ları ve tarifeleriyle bunlara ait talimat 35 nci
maddede zikredilen tarife komitelerinin mütalâ
ası alınmak suretiyle Ticaret Vekâletince tanzim
ve tasdik olunur. Sigorta şirketleri gerek bu şart
ların ve gerekse tarife ve talimatların- dışında
muamele yapamazlar.
Hayat sigorta kombinezon ve tarifeleri alâkalı
şirketlerce tanzim ve vekâletin tasdikiyle tekem
mül eder.
Ticaret Vekâleti ihtiyaç halinde dilediği si
gorta branşlarında sigorta şirketlerini tarifeleri
ni tanzim ve tatbikte serbest bırakabilir ve bu
serbestiyi kaldırabilir.
Türkiye'de yaptırılması mecburi sigortalar

Türkiye'de yaptırılması mecburi sigortalar

MADDE 29. — Türkiye'de ikamet eden veya
çalışan hakiki ve hükmi her şahıs, bilûmum sigor
talarını ancak, Türkiye'de faaliyette bulunan
ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptı
rabilir.
iktisat ve Ticaret Vekâletince tesbit ve tâyiı^
edilecek esaslara göre, ithalât ve ihracat mevzuu
nakliyat sigortalariyle hayat sigortaları ve dış
memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıra
cakları bedeni kaza ve otomobil sigortaları mem
leket dışında da akdedilebilir.
Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigor-

MADDE 30. — Türkiye'de ikamet eden veya
çalışan hakiki ve hükmi her şahıs, bilûmum sigor
talarını ancak Türkiye'de faaliyette bulunan ruh
satlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırabi
lir. Ticaret Vekâletince tesbit ve tâyin edilecek
esaslara göre, ithalât ve ihracat mevzuu nakliyat
sigortalariyle hayat sigortaları ve dış memleket
lere seyahat edenlerin orada yaptıracakları be
deni kaza ve otomobil sigortaları memleket dışın
da da akt edilebilir.
Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigor
ta şirketlerine Türkiye'de yaptırılacak her nevi
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İstihsal organları nezdindeki şirket matlubatı
MADDE 28. — istihsal organlarının yaptık
ları sigorta tahsilatı, emanet para hükmünde
olup mukavelelerinde yazılı ödeme mehilleri
ve bir mehil tâyin edilmemiş olduğu hallerde
27 nci maddeye göre Ticaret Vekâletince tesbit edilecek ödeme mehilleri içerisinde alâkalı
sigorta şirketine ödenir.
Umumi şartlarla tarife talimatı
MADDE 29. — Sigorta umumi şartları ve
tarifeleriyle bunlara ait talimat Ticaret Ve
kâletince tanzim veya tasdik olunur. Sigorta
şirketleri gerek bu şartların ve gerekse tarife
ve talimatların dışında muamele yapamazlar.
Hayat sigorta kombinezon ve tarifeleri alâ
kalı şirketçe tanzim ve Vekâletin tasdiki ile
tekemmül eder.
Ticaret Vekâleti ihtiyaç halinde dilediği si
gorta branşlarında sigorta şirketlerini, tarife
lerini tanzim ve tatbikte serbest bırakabilir
vo bu serbestiyi kaldırabilir.

Türkiye'de

yaptırılması mecburi sigortalar

•

MADDE 30. — Türkiye'de ikamet eden ve
ya çalışan hakiki ve hükmî her şahıs, bilûmum
sigortalarını ancak Türkiye'de faaliyette bulu
nan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de
yaptırabilir.
Ticaret Vekâletince tesbit ve tâyin edilecek
esaslara göre ithalât ve ihracat mevzuu nakli
yat sigortalariyle hayat sigortaları ve dış mem
leketlere seyahat edenlerin orada yaptıracak
ları bedeni kaza ve otomobil sigortaları mem
leket dışında da akdedilebilir.
Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı si< S. Saym* 1 )
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ta şirketlerine yaptırılacak her nevi hayat sigor
talarının Türk lirası üzerinden yapılması mec
buridir.

hayat sigortalarının Türk lirası üzerinden yapıl
ması mecburidir.

Yabanm şirketler

merkezine ait
bildirilmesi

değişikliklerin

MADDE 30. — Türkiye'de çalışan yabancı
sigorta şirketleri, merkezlerinin muamelelerini
tatil etmeleri ve iflâs eylemeleri veyahut başka
bir şirketle birleşmeleri halinde, bunu derhal Ik i
tisat ve Ticaret Vekâletine yazı ile bildirmeye
mecburdurlar.
Vekâlet bu değişiklikleri tetkik ile icabında
haklarında 24 neü madde hükümlerini tatbik
eder.

I

I
j
Murakabe teşkilâtı ve aidatı
j
MADDE
31. — Ticaret Vekâleti sigorta şırMADDE 31. — İktisat ve Ticaret Vekâleti si
gorta şirketlerini, teftiş heyeti ve teşkil edeceği i ketlerini ve istihsal organlarının bilûmum raııa| melâtını, teftiş heyeti ve teşkil edeceği murakabe
murakabe kurulu ile teftiş ve murakabe eder.
kurulu ile teftiş ve murakabe eder.
Murakabe kurulunu teşkil edecek zevatın tf'i
Murakabe kurulunu teşkil edecek zevatın ıâyin ve intihap şartları ile vazife, salâhiyet ve me
i
-yin-ve.
intihap şartları ile vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri, İktisat ve Ticaret Vekâletince hazır
|
suliyetleri
Ticaret Vekâletince hazırlanacak ni
lanacak nizamnamede gösterilir.
Murakabe kurulunun masraf 1 anna karşılık zamnamede gösterilir.
Murakabe kurulunun masraflarına karşılık
olarak sigorta şirketlerinden senelik prim hasıla
olarak
sigorta şirketlerinden senelik prim tahaktının binde üçünü geçmemek üzere, âzami ve as
•kukatınden,
iptaller tenzil edildikten sonra kalan
gari hadleri İktisat ve Ticaret Vekâletince, mu
i
safi
primler
tutarının binde üçünü geçmemek
rakabe kurulunun masraflarına göre. tcsbit edi
üzere aidat alınır.
lecek miktarda bir aidat alınır.
|
Murakabe aidatı iki taksitte Ticaret Vekâleti
Murakabe aidatı iki taksitte Maliye Vekâleti
emrine
tâyin edeceği bir Bankada tesis edilecek
emrine yatırılır ve bütçeye irad kaydolunur.
fon
hesabına
yatırılır. Bu fondan tediye edilecek
Masraflar da bütçeden yapılır.
ücretler için 3656 ve 3659 sayılı Kanun hüküm
leri tatbik olunmaz. Her 5 senede bir fonda teMwakabe

teşkilâtı ve aidatı

I

*

raküm edecek bakiye Maliye Vekâleti emrine ya
tırılarak bütçeye irat kaydolunur. Bu fon her
hangi bir sebep ve vesile ile başka bir tarz ve
maksat için kullanılamaz.
Faaliyet raporu

Faaliyet raporu

MADDE 32. — Murakabe kurulu tarafından,
murakabeye tâbi bulunan bilûmum sigorta şir
ketlerinin faaliyet neticeleri hakkında her sene
bir rapor hazırlanır. Vekâlet bu raporu kısmen
veya tamamen neşredebilir.

MADDE 32. — Hükümetin 32 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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gorta şirketlerine Türikye'de yaptırılacak her
nev'i hayat sigortalarının Türk lirası üzerinden
yaptırılması mecburidir.

Murakabe teşkilâtı ve aidatı

\
i
MADDE 31. — Ticaret Vekâleti sigorta'gir- [
s

ketlerinin ve istihsal organlarının bilûmum muaınelâtım, murakabe kurulu ve icabında Teftiş Heyeti marifetiyle teftiş ve murakabe eder.
Murakabe kurulunu teşkil edecek zevatın tâyin
ve intihap şartlariyle, vazife, salâhiyet ve mesul iyetleri Ticaret Vekâletince hazırlanacak nizamnamede gösterilir.
Murakabe Kurulunun masraflarına karşılık
olarak sigorta şirketlerinden senelik prim tahakknkatmdaıı, iptaller tenzil edildikten sonra kalan
safi primler tutarının binde üçünü geçmemek
üzere aidat alınır.
Murakabe aidatı Ticaret Vekâleti emrine tâ
yin edeceği bir bankada tesis edilecek fon hesa
bına yaptırılır. Bu fondan tediye edilecek ücret
ler için 3656 ve 3659 sayılı Kanun hükümleri tat
bik olunmaz. Her beş senede bir fonda teraküm
edecek bakiye Maliye Vekâleti emrine yatırıla
rak bütçeye irat kaydolunur. Bu fon her hangi
bir sebep ve vesile ile başka bir tarz ve maksat
için kullanılamaz.
Faaliyet

:
j
|
j
j
j
!
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j
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raporu

MADDE 32. — Murakabe Kurulu tara.nndan,
murakabeye tâbi bulunan bilûmum sigorta şirket
lerinin faaliyet neticeleri hakkında her sene bir
rapor hazırlanır. Vekâlet bu raporu kısmen veya
tamamen neşredebilir.
, ( S . Sayısı
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Malûmat verilmesi ve ibraz mükellefiyeti

Malûmat verilmesi ve ibraz mükellefiyeti

MADDE 33. — Sigorta şirketleri iş bu kanu
nun sureti tatbik ve murakabesiyle alâkalı olarak
İktisat ve Ticaret Vekâletince istenilecek her tür
lü malûmatı vermeye ve salahiyetli murakabe
elemanlarına talebedecekleri bütün hesap, kayıt,
defter ve vesikaları ibraza mecburdurlar.

MADDE 33. — Sigorta şirketleri ve istihsal
organlan işbu kanunun sureti tatbik ve mura
kabesiyle alâkalı olarak Ticaret Vekâletince iste
nilecek hayat sigortalılarının ve müteneffilerinin isimlerinden başka her türlü malûmatı ver
meye ve salahiyetli murakabe elemanlarına taleb
edecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesika
ları ibraza mecburdurlar.

Sigorta tetkik kurulu

Sigorta Tetkik Kurulu

MADDE 34. — İktisat ve Ticaret Vekâleti İç
Ticaret Umum Müdürünün riyaseti altında vekâ
let mümessilleriyle sigortacılık sahasında tanın
mış ilim ve iş adamlarından teşekkül etmek üzere
bir «Sigorta teknik kurulu» teşkil eder.
Sigorta Tetkik Kurulunun vazifesi aşağıdaki
hususları incelemek ve mütalaalannı vekâlete
bildirmektir :
a) Bilûmum sigorta kısımlarına ait tarife
ler, umumi şartlar ve talimatnameler;
b) İktisat ve Ticaret Vekâletince havale
edüeeek, sigortacılığa mütaallik bilûmum mesele
ler;
c) Türk sigortacılığının kalkınma ve inkişa
fı hakkında mütalâa ve teklifler;
d) Üyeler tarafından yapılacak teklifler;
e) Yapılcaak müracaatlar.

MADDE 34. — Ticaret Vekâletince İç Tica
ret Umum Müdürlüğünün riyaseti altında Ve
kâlet mümessilleriyle sigortacılık sahasında ta
nınmış ilim ve iş adamlaraıdan teşekkül etmek
ve üye sayısı 15 ten az olmamak üzere bir «si
gorta Tetkik Kurulu» teşkil edilir.
Sigorta Tetkik Kurulunun vazifesi aşağıda
ki hususları incelemek ve mütalâalarını Vekâlete bildirmektir.
a) Bilûmum sigorta branşlarına ait tarife
ler, umumi şartlar ve talimatnameler,
b) Ticaret Vekâletince havale edilecek si
gortacılığa mütaallik bilûmum meseleler,
c) Türk sigortacılığının kalkınma ve inkişa
fı hakkında mütalâa ve teklifler,
d) Üyeler tarafından yapılacak teklifler.
e) Yapılacak müracaatler.

Tarife komiteleri

Tarife Komiteleri

MADDE 35. — İktisat ve Ticaret Vekâleti,
28 ııci maddenin ikinci fıkrası hükümleri dai
resinde, sigorta tarifeleri ve bu tarifelerle alâ
kalı hususi şartlan tanzim etmek üzere «Tarife
komiteleri» kurar.

MADDE 35. — Ticaret Vekâleti sigorta umu
mi ve hususi şartları ve tarifeleriyle bunlara
ait talimatı tanzim veya tatbikat sırasında gö
rülecek lüzum ve ihtiyaca göre tadilinde istişari
mütalâasını almak üzere Ticaret Vekâletinin bir
temsilcisi ile sigorta mevzuunda ihtisası bulunan
4 azadan müteşekkil lüzumu kadar tarife komi
tesi kurar.

Tetkik kurulu ve tarife komiteleri talimatnamesi

Tetkik Kurulu ve tarife komiteleri talimatnamesi

MADDE 36. — Sigorta Tetkik Kurulu ile
MADDE 36. — Sigorta Tetkik Kurulu ile
Tarife komitelerinin vazife ve salâhiyetlerini ve
tarife komitelerinin vazife ve salâhiyetlerini ve
çalışma şekillerini, İktisat ve Ticaret Vekâleti
çalışma şekillerini, Ticaret Vekâleti bir talinıatbir talimatname ile tâyin eder.
I name ile tâyin eder.
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MADDE 33. — Sigorta şirketleri ve istihsal
organları işbu kanunun sureti tatbik ve mürakabesiyle alâkalı olarak Ticaret Vekâletince isteni
lecek - hayat sigortalarının ve müteneffüerinin
isimlerinden başka - her türlü malûmatı voımeye
ve salahiyetli murakabe elemanlarına talep ede
cekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesikaları ib
raza mecburdurlar.
Sigorta Tetkik Kurulu
MADDE 34. — Ticaret Vekâletince, îvj Tica
ret Umum Müdürlüğünün riyaseti altında vekâ
let mümessilleriyle, sigortacılık sahasında tanın
mış ilim ve iş adamlarından teşekkül etmek ve
adedi yediden az ve on beşten fazla olmamak üze
re bir sigorta tetkik kurulu teşkil edilir.

Tarife komiteleri
MADDE 35. — Ticaret Vekâleti, sigorta
umumi ve hususi şartları ve tarifeleriyle bunla
ra ait talimatı tanzim veya tatbikat sırasında
görülecek lüzum ve ihtiyaca göre tadilinde istişari mütalâası alınmak üzere Ticaret Vekâleti
nin bir temsilcisinin dâhil bulunduğu, sigorta
mevzuunda ihtisası olan azalardan müteşekkil
beşer kişilik lüzumu kadar tarife komitesi kura
bilir.
Tetkik Kurulu ve Tarife Komitesi Talimatnamesi
MADDE 36. — Sigorta Tetkik Kurulu ile Ta
rife Komitelerinin vazife ve salâhiyetlerini ve
çalışma şekillerini, Ticaret Vekâleti bir talimat
name ile tâyin eder.

(& Sayı».- 1)
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cemiyetleri

MADDE 37. — Sigorta şirketleri, aralarında
meslekî cemiyetler kurabilirler. Bu cemiyetle
rin faaliyete geçebilmeleri için statülerinin ik
tisat ve Ticaret Vekâletince tasdiki lâzımdır.
Meslek cemiyetlerinin, statüleri hükümlerine ri
ayetlerini murakabe etmek üzere vekâlet daimî
bir murakıp bulundurur. Bu murakıbın ücreti
vekâletçe tesbit ve alâkalı cemiyetçe tediye olu
nur. Murakıbın salâhiyet ve vazifeleri vekâlet
çe bir talimatname ile tesbit edilir.

Sigorta Şirketleri

MADDE 37. — Sigorta şirketleri arasında
nizamnamesi Ticaret Vekâletince tasdik edilecek
bir Birlik kurulur.
Sigorta ve Reassürans Şirketlerinin bu Bir
liğe kaydedilmesi mecburidir. Birliğin nizam
namesi hükümlerine riayetini murakabe etmek
üzere vekâlet daimî bir murakıp bulundurur.
Bu murak bm ücreti vekâletçe tesbit ve Birlik
çe tediye olunur. Murakıbın salâhiyet ve vazi
feleri Birlik nizamnamesi ile tesbit edilir.

Sigorta

Prodüktörler
MADDE 38. — Sigorta prodüktörlüğünün ta
rifi, prodüktörlerin vasıfları, çalışma şekil ve
şartları ve tâbi olacakları murakabe esasları, ik
tisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanacak talimat
name ile tesbit olunur.

Birliği

Prodüktörleri

MADDE 38. — Her hangi bir sigorta şir
ketinde doğrudan doğruya - memur ve müstah
dem olmıyarak - mutavassıt sıfatiyle muhtelif
sigorta branşları hakkında sigorta olmak istiyenlere malûmat vererek sigorta mukavelesinin
şartlarını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve hu
susiyetlerine göre sigorta teklifnamesini ihzar sa
lâhiyetini alan ve teşebbüslerin neticesi olarak
sigorta şirketlerine komisyonlarını almak suretiy
le iş temin eden hakiki ve hükmi şahıslara sigor
ta prodüktörü denir.
Prodüktörlerin vasıfları, çalışma şekil ve
şartları ve tâbi olacakları murakabe esasları
Ticaret Vekâletince hazırlanacak talimatname
ile tesbit olunur.

(S, Sayısı: 1)
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Sigorta Şirketleri

Birliği

MADDE 37. — Bu kanunun meriyete vazi
tarihinden itibaren üç ay içinde sigortacılık mes
leğinin inkişafı, sigorta şirketleri arasında tesa
nüt temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek ted
birleri ittihaz ve tatbik etmek masadiyle hükmi
şahsiyeti haiz bir sigorta ve reassürans şirketi eri
birliği kurulur.
Birliğin ana nizamnamesi Ticaret Vekâletinin
teklifi ve îcra Vekilleri Heyetinin kararı ile mer
iyete vaz'edilir.
Türkiye'de faaliyette bulunan bütün sigorta
ve reassürans şirketleri bu Birliğe âza olmakla
mükelleftirler.
Sigorta ve ressürans şirketleri bu mükellefi
yetleri kuruluşları tarihinden itibaren üç ay için
de yerine getirirler.
Sigorta ve reassürans şirketleri birlik nizam
namesi hükümlerine riayet ve birliğin salahiyet
li organlarının alacalı kararları tatbike mecbur
durlar.
Sigorta ve reassürans şirketleri birliğinin
masrafları her takvim yılı başında âza şirketler
arasında ana nizamname mucibince tesbit oluna
cak rey adedine göre mütenasiben taksini edilir.
Sigorta ve reassürans şirketleri kendilerine isa
bet eden masraf hisselerini her sene Şubat ayı
sonuna kadar Birlikçe tâyin olunacak bir banka
nezdinde açılacak hususi bir hesaba yatırmaya
mecburdurlar.

Sigorta

Prodüktörleri

MADDE 38. — Her hangi bir sigorta şirke
tinde doğrudan doğruya memur ve müstahdem
bulunmıyan (mutavassıt sıfatiyle) muhtelif si
gorta branşları hakkında sigorta olmak istiyenlere malûmat vererek sigorta mukavelesinin şart
larını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve husu
siyetlerine göre sigorta teklifnamesini ihzar sa
lâhiyetini haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak
komüsyon almak suretiyle iş temin eden hakiki
ve hükmi şahıslara sigorta prodüktörü denir.
Prodüktörlerin vasıfları, çalışma şekil ve şart
ları ve tâbi olacakları murakaibe esasları Ticaret
Vekâletince hazırlanacak Talimatname ile tesbit
olunur.
( S . Sayı» : 1 )
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Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekkülleri
ne ve meslek teşekküllerinin de Ticaret Vekâle
tinin göstereceği lüzum üzerine bir federasyona
bağlanmaları mecburidir. Bu teşekküllere ve
federasyona ait nizamname Ticaret Vekâletince
tasdik olunur.
Bilûmum sigorta prodüktörleri Ticaret Ve
kâletince tâyin edilecek defterleri tutmaya ve
3 000 liradan az olmamak üzere vekâlet tara
fından tâyin edilecek teminat akçelerini çalış
tıkları sigorta şirketlerine tevdi etmeye mec
burdurlar. Teminat akçesi tevdi etmemiş si
gorta prodüktörü istihdam •edilmesi memnudur.

Sigorta eksperleri

Sigorta eksperleri

MADDE 39. — Sigorta eksperliğinin tarifi,
sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekil ve
Şartları ve tâbi olacakları murakabe esasları, İk
tisat ve Ticaret Vekâletince hazıırlanacak tali
matname ile tesbit olunur.

MADDE 39. — Sigorta mevzuunda vâki ziya
ve (hasarları sebep ve mahiyetler/i itibariyle tes
bit ve bunların miktarını tâyine dair her türlü
hıısusat ve muamelâtı ifa etmeyi kendisine mû
tat meslek ittihaz öden kimseye sigorta eksperi
d'enir.
Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekil
ve şartları ve tâbi olacakları murakabe esasları,
Ticaret Vekâletince hazırlanacak talimatname
ile tesbit ve meslek cemiyetine ait nizamname
Ticaret Vekâletince tasdik olunur.

Tip bilanço ve kâr ve zarar hesaplan ve neşir ve
ilân mükellefiyeti

Tip bilanço kâr ve zarar hesapları ve neşir üân
mükellefiyeti

MADDE 40. — Sigorta şirketlerinin bilanço,
kâr ve zarar hesaplariyle birlikte vekâlete gönder
meleri icabeden müfredat cetvellerini ve bilanço
ve kâr ve zarar hesaplarının neşir ve ilân edi
lecek tiplerini İktisat ve Ticaret Vekâleti, Maliye
Vekâletinin de mütalâasını alarak tesbit eder.
Sigorta şirketleri her takvim yılı sonunda bilan
ço, kâr ve zarar hesaplarını tesbit olunan for
müle uygun olarak tanzim etmeye ve umumi he
yetlerinin bunları tasdiki tarihinden itibaren bir
ay içinde ikişer nüshasını İktisat ve Ticaret Ve
kâleti ile Maliye Vekâletine göndermeye ve bilan
ço, kâr ve zarar hesaplarının aynı müddet zar
fında en az iki gazete ile neşir ve ilân etmeye
mecburdurlar.
Ecnebi sigorta şirketleri Türkiye'deki mua
melelerine ait bilanço, kâr ve zarar hesaplarına
ilâveten merkezlerine ait bilanço, kâr ve zarar he
saplarını da İktisat ve Ticaret Vekâletine tevdie

MADDE 40. — Sigorta şirketlerinin bilanço,
kâr ve zarar hesapları 'ile birlikte vekâlete gön
dermeleri icabeden müfredat cetvellerini ve bi
lanço ve kâr ve zarar hesaplarının neşir ve ilân
edilecek tiplerini Ticaret Vekâleti, Maliye Ve
kâletinin de mütalâasını alarak tesbit eder. Si
gorta şirketleri her takvim yılı sonunda bilâııeok, kâr ve zarar hesaplarını tesbit olunan for
müle uygun olarak tanzim etmeye ve umumi
heyetlerinin bunları tasdiki tarihinden itibaren
bir ay içinde ikişer nüshasını Ticaret Vekâle
tiyle Maliye Vekâletine göndermeye ve bilanço,
kâr ve zarar hesaplarını aynı müddet zarfında
en az iki gazete ile neşir ve ilân etmeye mecbur
durlar.

x& s

Ecnebi sigorta şirketleri Türkiye'deki mua
melelerine ait bilanço, kâr ve zarar hesaplanııa
ilâveten merkezlerine ait bilanço ve kâr ve za
rar hesaplarını da Ticaret Vekâletine tevdie ve
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I
Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekkülleri
ne ve meslek teşekküllerinin de Ticaret Vekâleti
nin göstereceği lüzum üzerine bir federasyona
bağlanmaları mecburidir, bu teşekküllere ve fe
derasyona ait nizamname Ticaret Vekâletince tas
dik olunur.
Bilûmum sigorta prodüktörleri Ticaret Vekâ
letince tâyin edilecek defterleri tutmaya ve 3 000
liradan az olmamak üzere Vekâlet tarafından tâ
yin edilecek teminat akçelerini çalıştıkları sigor
ta şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar.
Teminat akçesi tevdi etmemiş sigorta prodük
törü istihdam edilmesi memnudur.
Siporta eksperleri
MADDE 39. — Sigorta mevzuunda vâki zıya j
ve hasarları, sebep ve mahiyetleri itibariyle tesbit ve bunların miktarını tâyin ile diğer hususat ve muamelâtı mûtat meslek halinde ifa eden
lere sigorta eksperi, denir.
|
Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şe
kil ve şartları ve tâbi olacakları murakabe esas
ları, Ticaret Vekâletince hazırlanacak talimat
name ile tesbit ve meslek cemiyetlerine ait ni
zamname Ticaret Vekâletince tasdik olunur.

Tip bilanço, kâr ve zarar hesaplan ve neşir ve
ilân mükellefiyeti
MADDE 40. — Sigorta şirketlerinin bilanço,
kâr ve zarar hesaplariyle birlikte vekâlete gön
dermeleri icabeden müfredat cetvellerini ve bi
lanço ve kâr zarar hesaplarının neşir ve ilân
edilecek tiplerini Ticaret Vekâleti, Maliye Vekâletinin de mütalâasını alarak tesbit eder. Sigorta şirketleri her takvim yılı sonunda bilânço, kâr ve zarar hesaplarını tesbit olunan formüle uygun olarak tanzim etmeye ve riyazi
ihtiyat hesaplarını bir aktüere tasdik ettirmeye ve umumi heyetlerinin bunları tasdiki tarihinden itibaren bir ay içinde ikişer nüshasını
Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâletlerine gön
dermeye ve bilanço, kâr ve zarar hesaplarını
aynı müddet zarfında en az iki gazete ile neşir
ve ilân etmeye mecburdurlar.
Yabancı sigorta şirketleri Türkiye'deki
muamelelerine ait bilanço, kâr ve zarar hesap
larına ilâveten merkezlerine ait bilanço ve kâr
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ve yukardaki esaslar dairesinde neşir ve ilâna
Türkiye muamelâtına aidolanlannı yukardaki
I esaslar dairesinde neşir ve ilâna mecburdur.
mecburdurlar.
Neşir ve ilânlar sigorta şirketlerinin Türkiye
Neşir ve ilânlar sigorta şirketlerinin Türkiye
dahilindeki merkezlerinin bulunduğu mahal ga
dahilindeki merkezlerinin bulunduğu mahal ga
zeteleriyle yapılır.
zeteleriyle yapılır.

Memurların

Türklerden

Memurların

olması

MADDE 41. —* Sigorta şirketlerinin memur
ve müstahdemleri ve istihsal organları ve hasar
ve sair işlerinde çalıştıracakları eksperler Türk
lerden olacak, ancak iktisat ve Ticaret Vekâletin»den izin almak suretiyle yabancı tebaasından me
mur ve mütehassıs istihdam edilebilecektir. Ya
bancı sigorta şirketlerinin umumi vekilleri, ya
bancı tebaasından olabilir.

milliyeti

MADDE 41. •— Sigorta şirketlerinin memur
ve müstahdemleri ve istihsal organları ve hasar
ve sair işlerinde çalıştırılacakları eksperler Türk
vatandaşı olacak, ancak Ticaret Vekâletinden
izin almak suretiyle yabancı tebaasından memur
ve mütehassıs istihdam edilebilecektir.
Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekilleri,
yabancı devlet tâbiiyetinde olabilir.

Cezai

Cezai müeyyideler

müeyyideler

MADDE 42. — 3 ncü maddedeki mecburiyete
aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta mua
meleleri yapanlara, 6 aya kadar hapis veya 1 000
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası ve
rilir.
Ruhsat alıp da usulü dairesinde tescil ve ilân
ettirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara, 250
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur.

MADDE 42. — 3 ncü maddedeki mecburi
yete aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta
muameleleri yapanlara, altı aya kadar hapis ve
5 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para
cezası verilir,
Ruhsat alıp da usulü dairesinde tescil ve
ilân ettirmeksizin sigorta muameleleri yapan
lara, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para
cezası hükmolunur.

MADDE 43. — 7 nci maddenin son fıkrası ile
30 ncu maddedeki mecburiyetlere riayet etmeyen
lerden, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para
cezası alınır.

MADDE 43. — 7 nci madde ile 11 nci mad
dedeki mecburiyetlere riayet etm iyenlerden 1 000
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası
alınır.

MADDE 44. — 10 ncu maddedeki değişik
liklerin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirmiyenlere, 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır
para cezası hükmolunur.

MADDE 44. — 10 ncu maddedeki değişiklik
lerin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirmiyenlere, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezası hükmolunur.

MADDE 45. — 12 nci maddeye aykırı olarak
sabit ve mütehavvil teminat akçesi tesis etmiyenlere veya mezkur teminatları kasden noksan he
sap veya tesis edenlere, bir aydan bir seneye ka
dar hapis veya 2 000 liradan 20 000 liraya kadar

MADDE 45. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

( S . Sıayısı : 1 )
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ve zarar hesaplarını da Ticaret Vekâltine tev
die ve Türkiye muamelâtına aidolanlarım yukardaki esaslar dairesinde neşir ve ilâna mec
burdurlar.
Neşir ve ilânlar sigorta şirketlerinin Türkiye
dahilindeki merkezlerinin bulunduğu mahal ga
zeteleri ile* yapılır.
Tâbiiyet

şartı

MADDE 41. — Sigorta şirketlerinin memur
ve müstahdemleri ve istihsal organları ve hasar
ve sair işlerinde çalıştıracakları eksperler Türk
vatandaşı olacak, ancak Ticaret Vekâletinden
izin almak suretiyle yabancı tebaasından memur
ve mütehassıs istihdam edilebilecektir.
Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekil
leri, yabancı devlet tâbiiyetinde olabilir.
Sigorta şirketlerinin

faaliyet sahası

MADDE 42. — Sigorta şirketleri bizzat işti
gal mevzulariyle alâkası olmıyan taahhüt ve
muamelelere girişemezler.
Cezai

müeyyideler

MADDE 43. — 3 ncü maddedeki mecburi
yete aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta
muameleleri yapanlar üç aydan bir seneye kadar'
hapis ve 5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır
para cezasiyle cezalandırılırlar.
Ruhsat alıp da usulü dairesinde tescil ve
ilân ettirmeksizin sigorta muameleleri yapan
lara, 1 000 liradan 5 000 liraya Ikadar ağır pa
ra cezası hökmolunur.
MADDE 44. — 7 nci maddenin son fıkrasiyle 11 nci maddedeki mecburiyetlere riayet etmiyenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezasına mahkûm edilirler.
MADDE 45. — 10 ncu 'maddedeki değişik
liklerin 'bildirilmesi mecburiyetini yerine getirmiyenlere, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 46. — 12 nci maddeye aykırı ola
rak sabit ve mütehavvil teminat akçesi tesis etmiyenlere veya mezkûr teminatları kasden nok
san hesap veya tesis edenlere altı aydan üç se
neye kadar hapis veya 10 000 liradan aşağı ol( S . Sayısı: 1 )
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ağır para cezası veya bunların her ikisi birden
hükmolunur.
MADDE 46. — 13, 16 ve 17 nci maddelerde
ki mecburiyetlere riayet etmiyenlere, 2 000 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir.
Aynı fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak pa
ra cezası 10 000 liradan aşağı olamaz ve 6 aydan
3 seneye kadar da yeni sigorta muamelesi yap
maktan men olunurular.

MADDE 46. — 13, 16 ve 17 nei maddeler
deki mecburiyetlere riayet etmiyenlere, 2 000 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir,
Aynı fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak pa
ra cezası 10 000 liradan aşağı olamaz.

MADDE 47. — 19 ncu maddede hükümleri
ne aykırı hareket edenlere, 250 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 47. — 19 ncu madde hükümlerine
aykırı (hareket edenlere, 500 liradan 2 000 lira
ya, ikaıdar ,ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 48. — 26 ve 27 nci maddelerdeki hü
kümlere aykırı hareket edenlere, 1 000 liradan
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
Aynı fiilin tekerrürü halinde, alınacak para
cezası evvelkinin iki mislinden aşağı olamaz.
Mükerrir sigorta şirketleri ise, 6 aydan 3 se
neye kadar yeni iş yapmaktan, istihsal organı ise,
aynı müddetle icrayı faaliyetten m«nolunurlar.

MADDE 48. — 26, 27 ve 28 nci maddelerdeki
hükümlere aykırı hareket edenlere, 5 000 lira
dan aşağı olmamak üzere 20 000 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
Aynı fiilin tekerrürü halinde, alınacak para
cezası evvelkinin iki mislinden aşağı olamaz.

MADDE 49. — 28 nci maddedeki memnuiyetlere kasden muhalif hareket edenler, 1 000 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına çarp
tırılır. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelki
nin iki mislinden aşağı olamaz."

MADDE 49. — 29 ncu maddedeki memnuiyetlere 'kasden muhalif hareket edenler 1 000
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına
çarptırılır. Tekerrürü halinde verilecek -ceza ev
velkinin iki mislinden aşağı olamaz.

MADDE 50. — 29 ncu madde hükmüne aykırr hareket edenlere, 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 50. — 30 ncu madde hükmüne ay
kırı hareket edenlere, 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para «ezası hükmolunur. Ancak
hükmolunacak para cezası tahsil olunan primin
10 mislinden az olamaz.

MADDE 51. — Bir sigorta şirketinin itiba
rını kırabilecek mahiyette hakikate uygun olmıyan şayia çıkaran ve bilerek yanlış fyaberler ya
yan kimseler, üç aydan üç seneye kadar hapis
ve 1 000 liradan az olmamak üzere para ceza
sına mahkûm edilirler.
Bu hareket Matbuat Kanununda yazılı neşir
vasıtalariyle yapılırsa, bir seneden beş seneye

MADDE 61. — Bir sigorta şirketinin itiba
rını kırabilecek «veya şöhretine zarar verebile
cek bir hususu isnadeden veya bu yolda asılsız
haberler yayanlar 6334 sayılı Kanunun hüküm
leri dairesinde 6 taydan 3 seneye kadar hapis,
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler.
Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir va-
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mamak üzere ağır para cezası veya bunların
her ikisi birden hükmolunur.
MADDE 47. — 13,16 ve 17 nci maddeler
deki mecburiyetlere riayet etmiyenler 2 000
liradan 10 000 liraya 'kadar ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. Aynı fiilin tekerrürü ha
linde hükmolunacak para cezası 10 000 lira
dan aşağı olamaz.
MADDE 48. — 19 ncu madde (hükümlerine
aykırı hareket edenlere, 1 000 liradan 10 000
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Aynı fiilin tekerrürü halinde, alınacak para
cezası evvelkinin iki mislinden aşağı olamaz.
MADDE 49. — 26 ve 27 nci maddelere ay
ları hareket edenlere 5 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
Bu fiilin tekerrürü halinde hükm olunacak
ağır para cezası evvelce verilen ağır para cezasının
iki mislinden aşağı olamaz.
Sigorta şirketleri namına muamele yaparak
tahsil ettikleri paralar üzerinde emniyeti suistimal eden istihsal organları hakkında Türk
Ceza Kanununun 510 ncu maddesi tatbik olu
nur.
MADDE 50. — 29 ncu maddedeki memnuiyetlere muhalif hareket edenlere, 1 000 liradan
10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur.
Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelkinin
iki mislinden aşağı olamaz.
MADDE 51. — 30 ncu madde hükmüne ay
kırı hareket edenlere 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak
hükmolunacak para cezası tahsil olunan primin
on mislinden az olamaz.
MADDE 52. — Sigorta şirketlerinin itibarı
nı kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek
bir hususu isnadeden veya bu yolda asılsız ha
berler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis,
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasına
mahkûm edilirler.
Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir vası
talarından biri .üe veya radyo ile işlenmesi ha-

Hü.
kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 liraya ka
dar para cezası hükmolunur.
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sıtalarmdan biri ile veya radyo ile işlenmesi ha
linde bir seneden ü'ç seneye 'kadar hapis ve 2 500
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına
hükmolunur.

MADDE 52. — Bu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesiyle mükellef olanlardan vazifeleri
dolayısiyle ifşasında zarar melhuz olan bir sır
ra vâkıf olup da meşru bir sebebe müstenidolmaksızm o sırrı ifşa edenler, üç aydan bir se
neye kadar* hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu
gibiler Devlet hizmetinde bir daha istihdam edil
mezler.

MADDE 52. — ıBu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesiyle mükellef olanlardan vazifeleri
dolayısiyle ifşasında zarar melhuz olan bir sırra
vâkıf «olup da meşru bir sebebe müstenidolmaksızm o sırrı salahiyetli mercilerden gayrısma if
şa edenler, üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle 'cezalandırılırlar. Bu gibiler Devlet hizım'etinde bir daha istihdam edilmezler. Bunlar
dan murakabe vazifesinden ayrılanların bu
memnuiyeti beş sene için devam eder. Ve hilâ
fına hareketleri bu madde hükmüne göre ceza
landırılır.

MADDE 53. — 33 ncü maddedeki mecburi
yetlere riayet etmiyenlere, 300 liradan 3 000 li
raya kadar ağır para cezası verilir.
Murakabe organlarının yapacakları tetkikatı
kasten yanlış yola sevk edenlere,
yakardaki
cezadan başka, ayrıca bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur.

MADDE 53. — 33 ve 62 nci maddelerdeki
mecburiyetlere riayet etmiyenlere, 300 liradan
3 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Mu
rakabe organlarının yapacakları tetkikatı kasden yanlış yola sevk edenlere, yukardaki ceza
dan Ibaşka, ayrıca bir aydan bir seneye kadar
hapis cezası hükmolunur.

MADDE 54. — 38 ve 39 ncu maddelere isti
naden vekâletçe hazırlanacak nizamname hü
kümlerine aykırı hareket edenlere, 200 liradan
2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur.

MADDE 54 — 37, 38 ve 39 ncu maddelere
istinaden vekâletçe hazırlanacak nizamname hü
kümlerine aykırı hareket edenlere, 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur.

MADDE 55, — 40 neı maddedeki mecburi
yetleri yerine getirmiyenlerle, 41 nci maddeye
aykırı hareket edenlere, 250 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 55. — 40 neı maddedeki mecburi
yetleri yerine getirmiyenlerle, 41 nci maddeye
aykırı hareket edenlere 1 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 56. —• Yeni sigorta muamelesi yap
maktan iki defa menolunan şirketin, üçüncü defa
aynı fiili işlemsei halinde, ruhsatnamesi bir da
ha iade edilmemek üzere mahkemece geri alınır
ve şirket bu kanun hükümlerine göre tasfiye
olunur.

MADDE 56. — 46, 48 ve 49 ncu maddelerde
derpiş edilen riayetsizliklerin tekerrürü halinde
ya ısigor'fra şirketi yeni sigorta muamelesi yap
maktan menedilir veya ruhsatnamesi istirdadoiunur. 'Ruhsanetnamenin istirdadı halinde bu
kanun hükümlerine göre şirketin tasfiyesine gi
dilir.
Mükerrir istihsal organı ise icrai faaliyetten
menolunur.

MADDE 57. — Bu kanunda ve bu kanuna
müsteniden çıkarılacak nizamname ve talimatnamelerdeki sair memnuniyet ve mecburiyetlere

MADDE 57. — Bu kanunda ve bu kanuna
müsteniden çıkarılacak nizamname ve talimatnamelerdeki; sair memnuiyet ve mecburiyetlere ria-
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Jinde iki aydan altı aya kadar hapis ve 2 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 53. — Bu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesi ile mükellef olanlar ile bu teşkilâtta
çalışan diğer memurlardan, vazifeleri dolayısiyle
ifşasında zarar nıelhus olan bir sırra vâkıf olup
da meşru bir sebebe müstenidolmaksızm o sırrı
salahiyetli mercilerden gaynsına ifşa edenler hak
kında Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesi
tatbik edilir ve muvakkaten memuriyetten mah
rumiyetlerine de karar verilir.

MADDE 54. — 33 ncü maddede yazılı mec
buriyetle 42 nci maddedeki memnuiyete riayet etmiyenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezasına mahkûm edilirler.
Murakabe ve teftişle vazifelilere mümanaat
edenlere veya yapacakları tetkikatı kasden yanlış
yola sevk edenlere, yukardaki cezadan başka, ay
rıca bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
MADDE 55. — 2, 37, 38 ve 39 ncu maddeler
de geçen nizamname hükümlerine aykırı hareket
edenlere 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezası hükmolunur.
MADDE 56. — 40 nci maddedeki mecburiyet
leri* yerine getirmiyenlerle, 41 nci maddeye ay
kırı hareket edenlere 1 000 liradan 5 000 liraya
kadar ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 57. — .46, 47 ve 49 ncu maddelerde
yazılı fiillerin üçüncü defa işlenmesi halinde Ti
caret Vekâletinin talebi ile sigorta şirketinin ruh
satnamesi mahkeme kararı ile istirdadoluımr.
Ruhsatnamenin istirdadı halinde bu kanun hü
kümlerine göre şirketin tasfiyesine gidilir.
Mükerrir istihsal organı ise icrayı faaliyetten
menolunur.
MADDE 58. — Bu kanunda yazılı cürümlerin
mesulleri şahsan tâyin edilmemiş bulunan hal
lerde, cezai mesuliyet, bu kanunun hükmünü ye- J
'
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riayet etmiyenlere, 100 liradaan 500
kadar hafif para cezası verilir.

liraya

yet etmiyenlere, 500 liradan 2 000 liraya kadar
ağır para cezası verilir.

MADDE 58. — Bu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı, iktisat ve Ticaret Vekâletince
evvel emirde yapılacak tahkikat üzerine, keyfi
yet bir müzekkere ile Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine bildirilerek gerekli takibatın yapılması
istenir. Ademitakip kararı verildiği takdirde,
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 165 nci
maddesine göre, vekâletin itirazda bulunmak
hakkı mevcuttur.
Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine doğrudan
doğruya yapılan ihbarlar da, gerekli tahkikat
için, İktisat ve Ticaret Vekâletine intikal et
tirilir.
Bu kanuna göre açılacak dâvalara asliye
ceza mahkemesinde bakılır.

MADDE 58. — Bu (kanunda yazılı suçlardan
dolayı, Ticaret Vekâletince evvelemirde yapıla
cak tahkikat üzerine, [keyfiyet (bir »müzekkere ile
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilerek ge
rekli taJkrilbatm yapılması istenir. Ademitakip
kararı verildiği takdirde, Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 165 nci maddesi hükmüne gö
re, vekâletin itirazda (bulunmak hakkı mev
cuttur.
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine doğrudan
doğruya yapılan ihbarlar da, gerekli tahkikat
ve te'tkilkat için Ticaret Vekâletine intikal et
tirilir.
Bu kanuna ıgöre açılacak dâvalara Asliye Ce
za mahkemelerinde ibakılır.

MADDE 59. — Bu kanunda yazılı cürümle
rin mesulleri şahsan tâyin edilmemiş bulunan
hallerde, cezai mesuliyet, kanun/ hükmünü
yerine getirmekle mükellef olan idare meclisi
reis ve azalardan ve imzalariyle şirketi ilzame
selâhiyetli müdür ve memurlardan, ceazeyı müş
tekim fiilî işlemiş ve buna iştirak etmiş veya
bu hususta emir vermiş olanlara racidir.

MADDE 59. — Bu kanunla yazılı cürümle
rin mesulleri şahsan tâyin edilmemiş bulunan
hallerde, cezai mesuliyet, bu kanunun hükmü
nü yerine getirmekle mükellef olan idare (mec
lisi reis ve azalardan ve imzalariyle şirketi ilza
ma salahiyetli müdür ve memurlardan, cezayı
müstelzim fiili işlemiş ve buna iştirak etmiş veya
bu hususta emir vermiş olanlara racidir. '

Müteferrik

Müteferrik

hükümler

MADDE 60. — Münhasıran reasürans mua
melâtı ile iştigal eden şirketler yalnız aşağıdaki
hususlarda bu kanun hükümlerine tabidirler
1. Türkiye'de
faaliyette bulunabilmeleri
için anonim şirket halinde kurulmuş olmaları ve
en az 1 000 000 lira ödenmiş sermayesi bulun
ması.
2. Türkiye'de muameleye başlamak için
ruhsatname almaları ve bu ruhsatnameyi usulü
dairesinde tescil ve ilân ettirmeleri.
3. 40 ncı madde hükümleri dairesinde tan
zim edecekleri blânço kâr ve zarar hesaplarını
neşir ve ilân etmeleri.
şarttır.

hükümler

MADDE 60. — Münhasıran reassürans mua
melâtı ile iştigal eden şirketlerin Türkiye'de
faaliyette bulunabilmeleri için anonim şirket
halinde kurulmuş olmaları ve en az 1 000 000
lira ödenmiş sermayesi 'bulunması ve bu kanu
nun 3, 4, 5, 37 ve 40 ncı maddeleri hükümleri
ne tâbi olmaları şarttır. Reassürans şirketleri
12 nci maddenin birinci fıkrasındaki sabit te
minat akçesini de tesis etmekle mükelleftir. Ti
caret Vekâleti tesis edilecek hu teminat akçesi
ni bir misline kadar artırabilir.
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rine getirmekle mükellef olan idare meclisi reis
ve azalardan ve imzalariyle şirketi ilzama salahi
yetli müdür ve memurlardan, cezai müstelzim
fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hu
susta emir vermiş olanlara râcidir.
MADDE 59. — Bu kanunda yazılı suçlardan
dolayı takibat Ticaret Vekâletince yapılarak key
fiyet bir müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumu
miliğine bildirilir. Bu müzekkere ile Ticaret Ve
kâleti müdahil sıfatını iktisabeder.
Cumhuriyet müddeiumumiliğince ademitakip kararı verildiği takdirde Ticaret Vekâletince
itiraz edilebilir.
Kanuna aykırı fillere, ihbar veya sair suretle
ıttıla kesbeden Cumhuriyet müddeiumumiliği işin
takibi için keyfiyeti Ticaret Vekâletine intikal
ettirir. Tehirinde mazarrat umulan hallerde Cum
huriyet müddeiumumisi gerekli tedbirleri almaya
salahiyetlidir.
Vekâletçe yapılan tahkikat sonunda evrak
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur.

Müteferrik

hükümler

MADDE 60. — Münhasıran reassürans mua
melâtı ile iştigal eden şirketlerin Türkiye de faa
liyette bulunabilmeleri için anonim şirket halinde
kurulmuş olmaları ve en az 1 000 000 lira öden
miş sermayesi bulunması ve bu kanunun 3, 4, 5,
37 ve 40 ncı maddeleri hükümlerine tâbi olmala
rı şarttır.
Eeassürans şirketleri 12 nci maddenin 1 nci
fıkrasındaki sabit teminat akçesini de tesis etmek
le mükelleftir. Ticaret Vekâleti tesis edilecek bu
teminat akçesini bir misline kadar artırabilir.
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MADDE 61. — Bu kanunun tatbik suretini
gösterir nizamname, kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir sene zarfında İktisat ve
Ticaret Vekâletince hazırlanarak yürürlüğe ko
nur .

MADDE 61. — Bu (kanunun tatbik suretini
gösterir nizamname, kanun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir sene zarfında Ticaret Ve
kâletince hazırlanarak yürürlüğe konur.

\
İ
Sigorta şirketlerinin faaliyet sahası
MADDE 62. — Sigorta şirketleri bizzat işti
gal mevzuları ile ilgisi olımıyan taahhüt ve mu
amelelere girişemezler.

Mülga hükümler
MADDE 62. — 25 Haziran 1927 tarihli ve
1149 sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Mu
rakabesi hakkındaki Kanun ile 1149 sayılı Ka
nunun Bâzı Maddelerinin Tadiline ve Mezkûr
Kanuna Bâzı Hükümler İlâvesine dair olan
28 Mayıs 1938 tarihli ve 3392 sayılı Kanun me
riyetten kaldırılmıştır.

MADDE 63. — Sigorta şirketlerinin teftiş
ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarih
ve 1149 sayılı Kanun ve bu kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve mezkûr kanuna bâzı mad
deler ilâvesine dair olan 28 Mayıs 1938 tarih ve
3392 sayılı Kanunun hükümleriyle 29.VI. 1956
tarih ve 6752 sayılı Türk Ticaret Kanununun
42 nci maddesinin ecnebi 'sigorta şirketleri hak
kındaki Kanunu muvakkattin 7 - 15 nci madde
lerini mahfuz tutan son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır.

İntikal hükümleri

İntikal hükümleri

MUVAKKAT MADDE 1. — Türkiye'de fa
aliyette bulunmaya ruhsatlı sigorta şirketleri,
bu kanunun neşri tarihinden itibaren en geç bir
sene içinde sabit ve mütehavvil teminat akçele
rini 12 nci maddede yazılı miktarlara iblâğ ede
ceklerdir.

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin
muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 2. —Sigorta şirket
leri ile istihsal organları arasında mevcut mu
kavelenamelerin 27 nci maddeye aykırı hüküm
leri, işbu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren üç ay sonra hükümsüz kalır. Bu maddeye
aykırı muameleler ve mukavele hükümleri bâtıl
dır.

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 2
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 61. — Heyeti Vekilece kabul oluna
cak fevkalâde hallerde Ticaret Vekâleti umumi
menfaat ve sigortalıların lehine lüzumlu göreceği
sair tedbirleri de almaya yetkilidir.
MADDE 62. — 31 nci maddenin ikinci fık
rası hükümlerine muhalif olarak murakabe kuru
lu aidatınım zamanında ödemiyen sigorta şirket
lerinden, tahakkuk eden aidat borçları yüzde on
fazlasiyle Âmme alacaklılarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre tahsil oıunur.

MADDE 63. — Bu kanunun tatbik suretini
gösterir nizamname, kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir sene zarfında hazırlanarak
tatbik mevkiine konur.
Mülga

hükümler

MADDE 64. — Sigorta şirketlerinin teftiş
ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarih
ve 1149 sayılı Kanun ve bu kanunun bâzı madde
lerinin tadiline ve mezkûr kanuna bâzı maddeler
ilâvesine dair olan 28 Mayıs 1938 tarih ve 3392
sayılı Kanun hükümleri ile, 29 Haziran 1956 ta
rih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42
nci maddesinin Ecnebi sigorta şirketleri hakkın
daki Kanunu muvakkatin 7 - 1 5 nci maddelerini
mahfuz tutan son fıkrası meriyetten kaldırılmış
tır.
İntikal

Hükümleri

MUVAKKAT MADDE 1. — Türkiye'de faa
liyette bulunmaya ruhsatlı sigorta şirketleri, bu
kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene içinde
2 nci maddede yazılı sermayeleri ile 12 nci mad
dede yazılı sabit ve mütehavvil teminat akçelerini
mezkûr maddelerde tesbit olunan miktarlara iblâ
ğa mecburdurlar.
MUVAKKAT MADDE 2. — Sigorta şirketle
riyle istihsal organları arasında mevcut mukave
lenamelerin 27 nci maddeye aykırı hükümleri, iş
bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç
ay sonra hükümsüz kalır.
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MUVAKKAT MADDE 3. — 28 nci madde
gereğince sigorta umumi şartları, tarife ve tali
matnameleri, iktisat ve Ticaret Vekâletince tan
zim edilinceye kadar halen tatbik edilmekte bu
lunanlar meriyette kalır.

MUVAKKAT MADDE 3. — 29 ncu madde
gereğince sigorta umumi şartları, tarife ve tali
matnameleri, Ticaret Vekâletince tanzim edilin
ceye kadar halen tatbik edilmekte bulunanlar
meriyette kalır. Ve bunlar 29 ncu madde muci
bince tanzim ve tasdik edilmiş tarifeler hükmüne
tâbidir.
MUVAKKAT MADDE 4. — Reassürans in
hisar rejimi gereğince evvelce Millî Reassürans
Şirketine devrolunan hayat sigortalarının riyazi
ihtiyat akçeleri mezkûr şirket tarafından işbu
kanunun hükümlerine uygun olarak aynı esaslar
dairesinde tesis edilecek ve Ticaret Vekâleti em
rine teminat olarak gösterilecektir.
Sigorta şirketleri bu işler için Millî Re
assürans'a devredilen kısımdan mütebakisi icra
riyazi ihtiyat tesis ederler.

Meriyet hükmü
MADDE 63. — Bu kanun
meriyete girer.

Yürürlük hükümleri
neşri

tarihinde

MADDE 64. — Hükümetin 64 ncü
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 64. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 65. — Hükümetin 65 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

29 . XI . 1955
Başvekil
A. Mendereg

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı ve
Millî Müdafaa V. V.
F. Köprülü

Devlet Vekili ve
Hariciye V. V.
F. R. Zorlu

Devlet Vekili
F. Ulaş

Devlet Vekili

Adliye Vekili
0. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
E. Menderes

Millî Müdafaa Vekili

Hariciye Vekili

Maliye Vekili
H. Polatkan
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
C. Yardımcı
K. Zeytinoğlu
tkt. ve Ticaret Vekili Sıh. ve iç. Mua. Vekili
8. Yırcalt
Dr. B. Uz
Güm. ve İn. Vekili
Ziraat Vekili
E. Kalafat
N. ökmen
Münakalât Vekili
Oalışma Vekili
H. Erkmen
M. Çavu§oğlu
işletmeler Vekili
8. Ağaoğlu

( a Sayısı J 1)
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MUVAKKAT MADDE 3. — 29 ncu madde
gereğince sigorta umumi şartları, tarife ve talimatnemclcri Ticaret Vekâletince tanzim edilin
ceye kadar halen tatbik edilmekte bulunanlar me
riyette kalır ve bunlar 29 ncu madde mucibince
tanzim ve tasdik edilmiş tarifeler hükmüne tâbi
dir.
MUVAKKAT MADDE 4. — Reassürans in
hisar rejimi gereğince evvelce Millî Reassürans
Şirketine devrolıınan hayat sigortalarının riyazi |
ihtiyat akçeleri mezkûr şirket tarafından işbu ka- I
nunun hükümlerine uygun olarak aynı esaslar
dairesinde tesis edilecek ve Ticaret Vekâleti emri
ne teminat olarak gösterilecektir.
Sigorta şirketleri bu işler için Millî Reassü
rans'a devredilen kısımdan mütebakisi için ihti
yat tesis ederler.
Meriyet

hükümleri

MADDE 65. — Bu kanun
itibaren meriyete girer.

neşri tarihinden

MADDE 66. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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Gölhisar'ın Armutlu mahallesinden Şakiroğlu, Ayşe'den doğma
1336 doğumlu Hüseyin Erarı'nm affına dair Arzuhal ve Adliye
encümenleri mazbataları ( 5 / 3 8 )

Arzuhal Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Erzuhal Encümeni
Zat ve Evrak No. : 5485
Arzuhal En. No. : 5485

10 . VI . 1959

Adliye Encümeni Reisliğine
Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm
edilmiş bulunduğu 7 ay hapis ve 200 lira ağır
para cezasının; hâdisenin tarzı cereyanından da
anlaşılacağı üzere; hatayı adlîye müstenit bulun
muş olduğu ve içtimai durumu nazara alınmak
sureti ile affedilmesini istiyen Burdur İl Daimî
Encümen Âzası Hüseyin Erarı'nm Yüksek Reis
likten muhavvel 4 . V . 1959 tarihli arzuhali ve
bu baptaki dosya; Dahilî Nizamnamenin 54 ncü
maddesine tevfikan encümenimizin 3 . V I . 1959
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere olundu.
21 . I . 1959 tarihli bahis konusu mahkûmi
yet kararı münderecatına nazaran; müstedi fil
hakika; yılbaşı gecesi mütecaviz sarhoş bir du
rumda saat 24 ten sonra arkadaşları ile birlikte
bir düğün eğlencesinden dönmekte ve aynı gece
kumarda yakalanmış olan ve bunu kendisinin ih
bar ettiğini zannederek evinin önünden geçer
ken kendisine sövüp sayan ve kapısını tekmele
yip giden müşteki Şükrü Ertilâv ve arkadaşları
nın bu tecavüzi hareketlerinden duyduğu teessür
ile arkalarından giderek bunlara aleni hakarette
bulunduğu ve korkutmak maksadiyle tabancası
ile ateş ettiği için mahkûm edilmiş bulunmak
tadır.
Mezkûr kararda görüleceği üzere; hakaret
iddia ve isnadından dolayı hükmolunan ceza ıs
kat olunduğu gibi. kusurun tamamiyle müşteki
de bulunduğu, ve müstedinin haysiyet ve şere
finin ihlâl olunduğu belirtilerek tazminat talebi
de reddedilmiştir.
Şu oluşa göre; suç mevzuunu teşkil eden fi
tiller, müşteki ve arkadaşlarının kanunen suç

teşkil eden haksız fiil ve hareketlerinden doğ
muştur.
Bundan başka
hâdisede atıldığı iddia ve
beyan olunan tabancanın da kimin tarafından
atıldığını katî olarak tes'bit etmek mümkün bu
lunamamıştır. Tabancanın müsaderesine hükmolunmaması da bu görüşü haklı kılmaktadır.
Arz ve izaih olunan bu sebeplere binaen; 6
çocuk babası ve mevkii içtimai sahibi bir kimse
olduğu anlaşılan 'müstedinin, meskenine, şeref
ve haysiyetine karşı işlenen bu tecavüz sebebi
ile vâki hareketlerimden dolayı böyle bir ceza
ya muhatap tutulmasını adalet hisleri ile gayrikabili izah gören encümenimiz; Reis Hüse
yin Ortakciioğlu 'nun istinikâfına ve azadan
Osman Nuri Lermioğlu'nun muhalefetine karşı
hususi affa mevzu teşkil eden muhik ve tipik
bir ihâdise ve talep karşısında bulunulduğuna
ekseriyetle karar verilmiştir.
Bu maksatla tanzim kılman işbu inha maz
batası encümeninize takdim kılındı.
Mazbata Muharriri
Arzuhal Encümeni Reisi
Samsun
Çorum
N.
Ulusoy
Müstenkifim
H. Ortakctoğlu
Kâtip
Bingöl
Çanakkale
M. N. Okcuoğlu
Ahmet Haindi Sezen
imzada 'bulunamadı
Erzurum
Bolu
Diyarbakır
M. Eyiiboğlu
M. Dayıoğlu
K. Tay§i
Trabzon
Konya
Muhalifim
8. Sayın
O. N. Lermioğlu
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Adliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye Encümeni
Esas No: 5485/5485
Karar No: 61
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15 . VII . 1959

Yüksek Reisliğe
Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesinin 21.1.1959
tarih • ve 959/1 esas ve 959/12 karar sayılı ilâmiyle yedi ay hapis ve 200 lira ağırpara cezası
na mahkûm, edilen Gölhisar'm Armutlu mahal
lesinden Şakiroğlu, Ayşe'den doğma 1336 do
ğumlu evli, 6 çocuklu, okuryazar, sabıkasız
Hüseyin Erarı'nm mezkûr mahkûmiyetinin affı
na dair Yüksek Reislikten muhavvel dilekçesi
Arzuhal Encümenince kabul edilerek dosaynm
encümenimize tevdii üzerine gereği tetkik ve
müzakere edildi :
31 . X I I . 1958 günü yılbaşı gecesi Gölhisar
Armutlu mahallesinde umuma mahsus Hüseyin
Erçakır'a ait kahvede bu kahvecinin müşteki
Şükrü Ertilâv ve arkadaşı Mehmet Erdemh'e
kumar oynattığı ve oynadıkları sırada zabıtaca
yakalanmaları üzerine karakola getirildikleri ve
kefalete bağlanarak serbest bırakılmaları üzeri
ne Armutlu mahallesine döndükleri ve arkadaş
ları Veli Ergün'ün daveti üzerine İbrahim'in dü
ğününe gittikleri ve Masala denilen mahallî eğ
lencede aldıkları şarapları içerek sarhoş olduk
ları ve oradan müşteki ve arkadaşlarının evleri
ne gitmek üzere ayrıldıkları ve yolda gelirken
yol üzerinde bulunan hükümlü Hüseyin Erarı'
nm evi yanma geldikleri ve kumarda kendilerini
ihbar edebilecek şahsın Hüseyin Erarı olabilece
ğini zan ve tahmin ederek Hüseyin Erarı'nm he
nüz yatmadığını da görünce söylemekte olduk
ları şarkıyı kuvvetlendirerek ayrıca ona haka
rette bulunup kapıSını da tekmeleyip oradan ay
rıldıkları bir sırada bu tecavüz ve hakareti gö
ren mahkûm Hüseyin Erarı'nm cümle kapısına
inerek mütecavizlere, işte indim ne yapacaksanız
yapınız, diyerek hâmil bulunduğu tabancasını
havaya iki el ateş ettiği anlaşılmakla mahkû

mun hareketine uyan Türk Ceza Kanunundur
466/2, 51/2 ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi mucibince neticeten yedi ay müddetle hapis
ve 200 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine
karar verildiği işbu hükmün Temyiz Mahkemesi
3 ncü Ceza Dairesinin 28 . III . 959 tarih ve
3203/4291 sayılı ilâmiyle tasdik edilmek sure
tiyle kesinleştiği; hakaretten ise hakaretin kar
şılıklı olması ve müştekinin kendisinin sebebiyet
vermesi dolayısiyle tâyin edilen cezanın Türk
Ceza Kanununun 485 nci maddesi mucibince ıs
katına karar verildiği anlaşılmıştır.
Müstedi 4 . V . 1959 günlü dilekçesinde adli
bir hatanın mevcudiyeti ve içtimai mevkii itiba
riyle cezanın afini talebetmiştir.
Mumaileyhin mahkûmiyetini havi mahkeme
kararında ve dosya münderecatmdan da anlaşı
lacağı üzere hakaret iddia ve isnadından dolayı
hükmolunan cezanın ıskat olunduğu ve kabaha
tin tamamiyle müştekide bulunduğu ve müstedi-dinin gece vakti evinin kapısının tekmelenerek
küfür ve hakarete mâruz kalmak suretiyle şeref"
ve haysiyetinin ihlâl edilmesiyle müştekinin taz
minat talebinin de reddedildiği görülmüştür.
Şu hale göre tabancanın elde edilememişve müsaderesine dahi karar verilmemiş olduğu
gibi müstedinin kapısının gece vakti hakaret ve
küfürle tekmelenerek kırılan haysiyet ve şerefi
ni korumak istemesi hali ve Vilâyet Daimî Encü
men Âzası bulunmasiyle içtimai mevkii ve altı ço
cuklu, dürüst bir aile reisi oluşu da nazara alına
rak Yüksek Meclisin atıfetine mazhar olacağı'
kanaat ve düşüncesiyle encümenimizce müstedi
Hüseyin Erarı'nın mezkûr cezasının affına?
12 . VI . 1959 tarihinde ekseriyetle karar veril
miştir.
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Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Beisliğe sunulur.
Adliye Encümeni Eeisi
Bu M. Muharriri
îçel
Aydın
M. Dölek
C. Ülkü
Kâtip
Burdur
Manisa
Aydın
Â. Akın
İV. Geveci
B. Kayaalp

Bursa
H. Bayrı

II.

Kırşehir
Çopuroğlu
Siird
F. Sendur

Denizli
Söz hakkım
mahfuzdur
/. Hadımlıoğlu
Sakarya
T. Barış

Kastamonu
H. Dura

Gazianteb
A. Şahin
Yozgad
M. Ataman

ADLİYE ENCÜMENİNİN T E K L İ F İ .
Gölhisar'm Armutlu
mahallesinden
Şakiroğiu,
Ayşe'den doğma 1336 doğumlu Hüseyin Erari'nın affına dair Kanun
MADDE 1. — Gölhisar'm Armutlu mahal
lesinden Şakiroğiu, Ayşe'den doğma 1336 do
ğumlu Hüseyin Erarı/nm Gölhisar Asliye Ceza
Mahkemesinin 21 . I . 1959 tarih ve 959/1 esas,
959/12 karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu
7 ay hapis ve 200 lira ağır para cezası affedil

miş tir.
MADDE 2.
riyete girer.

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur.
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