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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Dahiliye vekili Tekirdağ mebusu Fayık öz-
trak'rn istifa ettiğine ve yerine Eruzum mebusu 
Dr. Fikri Tuzer'in tâyin edildiğine dair Riya
seti Cumhur tezkeresi okunduktan sonra; 

Belediye Yapı ve yollar kanununun onuncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine lüzum olmadığına 
dair Dahiliye encümeni mazbatasiyle; 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair iki kıta Adliye encümeni mazbatası kabul 
edildi. 

Madenlerin aranma ve isletilmesi hakkındaki 

kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek encü
menden gelen 9 ııeu maddesi kabul ve diğer mad
delerin tabı ve tevziinden sonra müzakeresi ta
kan ür etti. 

Nahiye kanunu lâyihasının 19 ncu maddesi 
bir müddet müzakere edildikten sonra ekseriyet 
kalmadığından pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Gazianteb 

Dr. Mazhar Germen Kemal Turan Bekir Kaleli 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya 

iblâğına dair kanun lâyihası (1/817) (İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Sümerbank sermayesinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası (1/818) (tktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine); 

Takrirler 
3. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Devlet 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 1452 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri (4/52) (Büt
çe encümenine); 

Mazbatalar 
4. — Manisa mebusu Refik Ince'nin, teşriî ma

suniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti Umu
miye kararı alınmadan tevkif edilip edilemiyece-
ğinin tefsir yoluyla halli hakkında takriri ve 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (4/48) 
(Ruznameye); 

5. — Türkiye ile İtalya arasmda mevcut 29 
ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mua
hedesinin temdidine dair teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve iktisat encümenleri mazbataları (1/775) (Ruz
nameye). .-•^ 

mtmm 

B Î R Î N C I C I L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Şemseddin Günaltay 

KATİPLER : Neemeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay). 

• * • » » 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMİ YE YE MARUZATI 

1. — Sayın üyelerden hazılartna izm veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. A. Renda 

Antalya mebusu Tayfur Sökmen, 1,5 ay, ra
hatsızlığına binaen, 

Bursa mebusu Dr. Galib Kahraman, 20 gün, 

mazeretine binaen, 
Elâzığ mebusu Sabit Sağrroğlu, 2 ay, rahat

sızlığına binaen, 
İçel mebusu Ahmed Ovacık, 15 gün, mazere

tine binaen, 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle, 2 ay, rahat

sızlığına binaen, 
Manisa mebusu Kani Karaosman, 3 hafta, 

mazeretine binaen, 
Manisa mebusu R. Nafiz Edgüer, 1,5 ay, ra

hatsızlığına binaen, 
Maraş mebusu Memed Erten, 1,5 ay, ra

hatsızlığına binaen, 
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Niğde mebusu, Halid Mengi, 2 ay, rahatsızlı- | 

ğma binaen, I 
Trabzon mebusu, Şerif Bilgin, 1,5 ay, ra

hatsızlığına binaen, I 
Urfa mebusu, Memed Emin Yurdakul, 2 ay, 

rahatsızlığına binaen, 
Van mebusu, İbrahim Arvas, 2 ay, rahatsız

lığına binaen. | 
BEİS — Ayn ayn Yüksek tasvibinize arze- [ 

diyorum. | 
Antalya mebusu Tayfur Sökmen, 1,5 ay, ra- i 

hatsızlığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Bursa mebusu, Dr. Galib Kahraman, 20 gün, 

mazeretine binaen, | 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka- I 

bul edilmiştir. 
Elâzığ mebusu Sabit Sağıroğlu, 2 ay, rahat

sızlığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. | 
İçel mebusu Ahmed Ovacık, 15 gün, mazere

tine binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka- | 

bul edilmiştir, I 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle, 2 ay, rahat

sızlığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka- I 

4. — MÜZAKERE E] 4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 

muhafaza ve muamele sınıfı teşkilatı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Gümrük 
ve inhisarlar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/788 [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri oku
yoruz. 

Emniyet umum müdürlüğü kadrosiyle Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilât kadrola-
rmdaîd memurlara birer er tayını verilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Ordu mensuplarına bir er ta

yını istihkakı verilmesi hakkındaki 4105 sayılı 
kanunun birinci maddesi hükmü, Emniyet umum 
müdürlüğü kadrosuna ve Gümrük muhafaza ve 
muamele smıfı memurları teşkilâtına dair 3944 
sayılı kanuna bağlı kadroya giren maaşlı ve dai
mî ücretli memurlar hakkmda da tatbik olunur. 

REİS — Tadil takriri yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j 1 j Birinci müzakeresi 53 ncü inikat zaptın-
dadır. 
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bul edilmiştir. 

Manisa mebusu Kani Karaosman, 3 hafta, 
mazeretine binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Manisa mebusu R. Nafiz Edgüer, 1,5 ay, ra
hatsızlığına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Maraş mebusu Memed Erten, 1,5 ay, ra
hatsızlığına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Niğde mebusu Halid Mengi, 2 ay, rahatsızlı
ğına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Trabzon mebusu, Şerif Bilgin, 1,5 ay, ra
hatsızlığına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Urfa mebusu, Memed Emin Yurdakul, 2 ay, 
rahatsızlığına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Van mebusu, ibrahim Arvas, 2 ay, rahatsız
lığına binaen. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Er tayın istihkakı mahallî ra
yiç üzerinden bedelen ödenir. Ancak askerî 
birlik bulunan yerlerde bu bedel o birlik men
suplarına ödenen er taym bedeli istihkakını 
geçemez. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 .— Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (1/472) 

REİS — Değiştirilmek üzere encümene gi-

— 83 — 



I : 56 11.5.1942 O : 1 
den maddeler encümenden gelmiştir. Onları 
okuyoruz. 

MADDE 10. — İmtiyazlı madenlerin herhan
gi bir suretle Devlete intikal etmiş hisseleri
nin Devlet iştirakiyle işletilmesinde menfaat 
mevcut olmadığı İktisat vekâletince tesbit edi
lirse bu hisseler diğer hissedarlara hisseleri nis-
betinde devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mukabil imra-r olu
nan madenden devredilen hisse nisbetindeki mik
tarına ait nispî resmin yüzde ellisini geçme
mek üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit 
olunacak bir meblâğ nispî resimle birlikte Ha
zineye ödenir. 

İmtiyaz sahipleri Devletin kendilerine dev
rettiği hisseleri almak istemedikleri veya ma
deni işletmedikleri takdirde imtiyaz fesholunur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim; bu 

Maadin nizamnamesinin istihdaf ettiği şey sırf 
% 90 nını Kütahya Linyit madenleri... (İşitmi
yoruz sesleri). Bu Maadin nizamnamesinin böyle 
alelacele gönderilip de kanun halinde değil, 
nizamnamenin tadili halinde gelmesinin sebebi, 
Kütahya'daki o meşhur Linyit kömür maden
lerini Devlet eliyle topluca harekete getirmek 
içindir. Bununla Eskişehir'de de, Kütahya'da 
da alâkalılar vardır. Encümenden sordum. Bazı 
hukukçular tereddüt ediyorlar. Bu madenciler 
içinde ruhsatname almış, imtiyaz almış fakat he
nüz işletmeye başlamamış ve Etibank'la falan 
alâkası kesilmemiş olanlar vardır. Öğrendiği
mize göre bu adamların hakkı mahfuz kalıyor. 
Yani hukukçularımız diyor ki; bu sarih olmaz
sa yarın tekrar huzuru âlinize tefsir suretiyle 
gelmektense bunlarm hakkı mevcut ise saraha
ten bunun burada tavzih edilmesinde lüzum 
vardır. Ben de arzediyorum, ve vekil beyden 
rica ediyorum; bunların hakkı mahfuz mudur, 
değil midir? Bunu izah etsinler. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Bu onuncu madde, imtiyazlı maden
lerde, herhangi bir suretle Devlet» işletmesinde 
fayda görmüyor. Görmeyince nihayet diğer his
sedarlara teklif ediyor. Onlar kabul ederse his
sesini ona devrediyor. Kakat bu hisseye mukabil 
de verilen nispî resmin o devredilen hissenin 
yarısını, % 50 sini tecavüz etmemek üzere bir 
menfaati ayrıca alıyor nispî resimden maada. 
Yalnız burada bir eksik nokta kalıyor. 

Hükümet diğer hissedarlara teklif ediyor. 
Buradaki tâbir umumidir. Bu hissedarların dört 
tanesi kabul eder de iki tanesi kabul etmezse 
vaziyet ne olacaktır? Maddei kanuniye buna ce
vap vermiyor. Bu vaziyette kabul edilmemiş 
mi, kabul edilmiş mi farzedilecek? Bu cihet 
maddei kanuniyede meskûttur. Onun için encü
menden rica ediyorum; şuraya «istekli hisse
darlar arasmda mütenasiben taksim olunur» 

kaydını koyalım. Yani Hükümet hissesini diğer 
hissedarlara vermek isterde ve bu hissedarlar 
faraza on tane ise bunlardan üç tanesi Hükü
metin hisselerini almak istemezse diğer yedi 
hiüse sahibi almışsa o vakit Hükümet hissesinin 
istekli olan diğer yedi hissedara taksimi sure
tiyle muamele yapılmak icabediyor. Yani 
hissedarlardan bir kısmı kabul ediyorsa, 
bir kısmı da istemiyorsa istekli hissedar
lara taksim olunur, diyelim. Kanun bunu 
ifade etmiyor. Fakat hiç bir hissedar 
almak istemiyorsa o vakit aşağıdaki mad
de mucibince Hükümet imtiyazı feshetsin. 
Onun için şuraya, «Tesbit edilen bu hisseler di
ğer hissedarlara hisseleri nisbetinde devrolu
nur» yerine «Bu hisseler diğer istekli hissedar
lara hisseleri nisbetinde devrolunur» şeklinde 
konulursa mesele hallolunur zannederim. En
cümen mutabık ise, hiç mesele kalmaz. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Abdurrahman Naci arkadaşımızın 
burada mevzuubahis ettiği mesele yerindedir. 
Hakikaten Devlete ait hisselerin iadesi icabet-
tiği vakit madenin mütebaki hissedarlarından 
bir kısmı bunu almak istemedikleri takdirde 
ne olacaktır? O takdirde bunun taksimi istek
liler arasmda olması pek tabiidir. Onun için 
«İstekli» kelimesinin konmasında Encümeni
miz tamamiyle mutabıktır. 

Emin Sazak arkadaşımızın mütalâalarına 
gelince; o bu madde ile alâkadar... 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Ben vekâletten 
istedim. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Emin 
Sazak arkadaşımızın bahsettikleri hâdise bu 
madde ile değil, kanunun dördüncü maddesiyle 
ilgilidir. Bundan sonra veya bundan evvel 
taharri ruhsatnamesine binaen çalıştırılmakta 
olan ve fakat henüz imtiyaza bağlanmamış 
olan bir madenin imtiyazının ruhsatname sa
hibine değil, Etibank'a verilmesi halinde kanu
nim 4 ncü maddesinde derpiş edilen hüküm
ler bugün henüz imtiyazı verilmemiş olan ma
denlere de şâmil olduğu aşikârdır. Bu itibarla 
endişelerine de mahal yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Naci Demir-
ağ'm birinci fıkraya «İstekli» kelimesinin ilâvesi 
hakkındaki teklifini Encümen de kabul ediyor. 
Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — İkinci maddede yazılı maden
lerin işletilmesi 60 yıl müddetle ihale olunur. 
Krom, zımpara gibi damar halinde olmayıp 
yığın halinde bulunan madenlerde bu müd
det kırk yıldan az olmamak üzere İktisat ve
kâletince takdir edilir. 

Madenler üzerindeki haklar İcra Vekilleri 
Heyetinin izniyle başkasına devredilebilir. 
Miras yoluyla da bu haklar intikal eder. 
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Devir suretiyle vukubulacak intikaller il^i- | 

tilerin huzurunda Maden idaresince hususi def- j 
tere kaydedilmek suretiyle yapılır. Bu intikal
ler madenler hakkındaki hükümlerin yürütülme
sini geciktiremez. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, burada; «. . . . miras yoluyla da bu hak
lar intikal eder» deniyor, bu doğrudur. Altında; 
«devir suretiyle vukubulacak intikaller . . . » de
niyor; bu «nakiller» olacak. Encümen bunu lüt
fen tashih etsin. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Muvafık efendim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) —Bu 25 nci maddede «ikinci maddede ya
zılı madenlerin işletmesi 60 yıl müddetle ihale 
olunur» denmektedir. Fakat aşağıda: «krom, 
zımpara gibi damar halinde olmayıp yığm ha
linde bulunan madenlerde bu müddet 40 yıldan 
az olmamak üzere İktisat vekâletince takdir 
edilir» diyorlar. Evvelce bu gibi imtiyazlar 99 
sene için verilirdi. Kanunun esbabı mucibesini 
okudum, çoktur diyorlar. Doğrudur. Yalnız bu 
«yığın halinde bulunan madenlerde bu müddet 
40 yıldan az olmamak üzere İktisat vekâletince 
takdir edilir» kaydın m mânasını anlryamadım. 
Maksat 40 la 60 arasındaki had midir? Yoksa 
yüze kadar gider mi? Bunu tavzih etsinler ve 
zapta geçsin. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Feridun Fikri arkadaşımızın mevzuuba-
his ettiği nokta yerindedir. Bunu bu tarzda ya
ni «nakiller» tarzında tashih etmek muvafık 
olur. Encümence de muvafık görülmüştür. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O halde madde nasıl olacaktır? En son fıkradaki 
«bu intikaller» den sonra «ve nakiller» mi ola
caktır? 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Evet, «intikaller ve nakiller» olacaktır. 

Abdurrahman Naci arkadaşımızın mevzmı-
bahis ettiği noktaya gelince; 40 la 60 arasında
dır. Bu had İktisat vekâleti tarafından tâyin 
edilecektir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Eskiden 99 seneye kadar idi. Şimdi 40 
la 60 arasında tahalüf edeceğini söylüyorsunuz. 
Aynı zamanda bunu yığm halinde olanlara has
rediyorsunuz. Ben bu maddeyi iyi anlryamadım. 
Madde vazıh değildir, vazıh bir şekle sokunuz. 

İKTİSAT En. M. M. KASIM GÜLEK (Bi
lecik) — Esasen zapta geçti. Sonra zannedi
yorum, kâfi derecede vazıhtır. « Yığın halinde 
bulunan madenlerde bu müddet 40 yıldan az 
olmamak üzere îktisa.t vekâletince takdir edi
lir » deniyor. Daha evvel de « 60 » m âzami had 
olduğu söylenmiştir. Zannederim kâfi derecede 
vazıhtır. 

REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur. 
Feridun Fikri « devir suretiyle vukubulacak in
tikaller » yerine « nakiller » lâfzınm konulma
sını teklif ediyor. Encümende bunu kabul et-
rnektedır. Bu teklif Heyeti muhteremece de 
kabule şayan görüldüğü takdirde aşağıya da 
« intikaller » den sonra « ve nakiller » kelimele
rinin ilâvesi lâzımgelmektedir. Maddeyi bu şe
kilde yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Maden işletenler hasta olan 
ve kazaya uğrayan işçileri parasız tedavi etir-
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukarı işçisi olan madenler yüz kişiye bir 
yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. 

Birbirine yakın olan madenleri işletenler 
müşterek bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altındaki işçilere aşağıdaki ücretler 
verilir. 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden : 

a) Bekâr olanlara % 25 
b) Evli ve çocuksuz olanlara % 50 
e) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamıyacakları günler için ayakta tedavi 

edilenlerden : 
a) Bekâr olanlara % 40 
b) Evli ve çocuksuz olanlara % 60 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim; bu 26 ncı madde ilâve maddedir, 
yeni bir tadil maddesidir. Bundan başka 11 nci 
madde vardır ki, Adliye encümeninin noktai 
nazarı alınsın diye bundan evvelki celselerde 
Adliye encümenine verilmiştir. Bu, herhangi 
bir kazaya uğrıyan ameleye verilecek tedavi üc
reti hakkındadır. Diğeri ameleye verilecek taz
minata dairdir. Bu, bu gün Adliye encümenin
de mevzuu müzakere oldu. Ben de samiin sıfa-
tiyle bulundum. İntaçedemediler, belki Maz
bata muharriri de söyliyecektir. Binaenaleyh, 
ikisi birbiriyle alâkadar olduğu için, bu madde
nin de şimdi müzakere edilmiyerek diğer mad
de geldiği zaman müzakere edilmesi muvafık 
olur kanaatindeyim. Eğer Adliye encümeni nok
tai nazarmı tesbit etmişse şimdi müzakere edil
sin. Etmemişse bu da kalsın, ikisi beraber mü
zakere edilsin. Çünkü birbirleriyle yakın alâka
sı vardır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; on birinci maddenin Ad
liye encümeninde tetkikini tasvip buyurmuştu
nuz. Bu sabah encümen toplandı ve İktisat en
cümeni tarafından tanzim edilmiş bir formül 
vardı, onu da beraberce mütalâa etti. Haki-
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katen bası mühim meselelerin nazara alınması 
ve katî bir şekle sokulması ve yüksek huzuru
nuza arzedilmesi neticesine varıldı. Fakat encü
men saat 12, 30 a kp.dar devanı etti, bu esasları 
ihtiva edecek alelacele bir formülü huzurunuza 
getirmektense, yarmki içtimada katî şekilde bu 
formülü tanzim ederek yüksek huzurunuza ar-
zedecektir. 

Bu maddeye gelince, bu madde zarar ve taz
minat mevzuundan ayrılabilir. Çünkü bu mad
de hastalığa j^ardıma aittir. Adliye encümeni 
bakımından tehirinde bir zaruret görmiyoruz. 
Maahaza takdir Yüksek Heyetindir. Zarar ve 
tazminat mevzuu ayrı bir madde ile arzedilecek-
tir. Binaenaleyh, bu madde ayrı olarak da mü
talâa edilebilir. 

ABDURRAHMAH NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Bendeniz de bu iki maddenin birleşti
rilmesinin lâzım olduğu seklinde bir şey söyle
medim. Fakat her iki madde de birbirini alâka
dar eder mütalâasında bulundum. Bu itibarla 
her ikisinin beraber müzakere edilmesinde fay
da olduğunu mülâhaza ederek arzettim. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK ( Bile
cik ) — Efendim; Abdurrahman Naci arkadaşı
mızın teklifi üzerine karar bittabi Heyeti Celi-
lenindir. Fakat bizirn de kanaatimiz, Adliye 
encümeni mazbata muharririnin de söylediği 
gibi, bu iki meselenin tamamiyle ayrı olduğu 
ve ayrı tezekkür edilebileceği mahiyetindedir. 
On birinci maddede mevzuubahis olan; kısmen 
veya tamamen malûl kalanlara veya ölenlere ve
rilecek tazminat hakkındadır. Buradaki me
sele ise, yaralanan işçiye verilece ücrettir. Bir 
işçi yaralanıp çalışamazsa ne kadar ücret veri
lecektir, bu madde bunu tesbit etmektedir. 
Eğer tasvip buyurursanız bu ayrıca müzakere 
edilebilir. Fakat karar bittabi Heyeti Celilenin-
dir. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT ( Zonguldak ) — Efendim; bu madde 
yalnız hastalıktan bahsetmiş olsaydı, o vakit 
ayrı müzakere edilmesi mevzuubahis olurdu. 
Fakat ayrıca kazaya uğrıyanlardan da bahsedi
yor. On birinci maddede kazaya uğrıyanlardan 
bahis vardır. Onun için iki maddeyi bir arada 
müzakere etmenin faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Abdurrah
man Naci Bey, takririniz var mı? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Takrir vereceğim, ikisi beraberdir. Büs
bütün ayrı şeyler değildir. Binaenaleyh bera
ber müzakere edilmesi faydalı olur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Encümenden bir sual soracağım. 

Burada «Yiyecekleri temin edilmek şartiyle 
hastane veya revirlerde tedavi edilenlerden 
evli ve çocuklu olanlara % 75 nisbetinde ücret 
verilir» diyor. İş kanuniyle, Borçlar kanunu

nun hizmet faslında bu gibi işçilere ait birtakım 
hükümler vardır. Onun için bendenizce Adliye 
encümenine gitmesinde fayda vardır. Çünkü 
buradaki hüküm İş ve Borçlar kanununlarındaki 
hükümleri daha azaltıcı bir mahiyette madde 
çıkmış olmasın. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK ( Bile
cik ) — Efendim; Borçlar kanunu bu gibi hâdi
selerde sunu taksir arar. Burada ise sunu taksir 
aramaksızın mutlak olarak işçiye verilecek üc
ret mevzuubahistir. Onun için İş kanununu alâ
kadar eden bir mesele mevzuubahis olmadığı 
gibi esasen bunu İş kanunu derpiş de etmemiştir. 
Bunlar Zonguldak havzai fahmiyesine ait mev
cut bir kanunda tatbik edilmekte olan hükmün 
ufak bazı tadilâtla buraya konmasından ibaret
tir. Zonguldak havzai fahmiyesine ait olan bu 
hüküm şimdiye kadar tatbik edilmekte ve iyi 
netice vermekte olduğu için buraya konmasın
da encümen fayda mülâhaza etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bendenizin arzetiğim bu değildir. Hatırımda 
kaldığına göre Borçlar kanununda bir hizmet 
faslı vardır. Orada, hizmetinde bulunan kim
senin hastanede geçirdiği müddet vesaire hak
kında hükümler vardır sanıyorum. O faslı, 
yani Borçlar kanununun hizmet akdi faslını 
tetkik buyurdunuz mu? Lütfen kısaca cevap ve
riniz tetkik ettinizse oturayım. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Tetkik ettik efendim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Havzai fahmiyeye 
ait 151 numaralı kanunda böyle bir cetvel yok
tur. Feridun Fikri arkadaşımızın fikrine uyu
larak bir tetkik mevzuu yapılmasında fayda gör
mekteyim. Zaten encümene madde gitmiştir. 
Bu da gider ikisini birlikte çıkarırız. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) —Kanunda filhakika bu cetvel yok
tur, fakat o kanuna istinaden hazırlanan tali
matnamede bu cetvel vardır ve elimdedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kanunda var bu-
yurdunuzda. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Affedensiniz, sürcü lisan olmuş
tur. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde kanuni 
mahiyetini tetkik etmek lâzımdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim; Şinasi arkadaşımız anlattı. Hakikaten, di
ğer madde büyük prensip meselelerine dokunur 
bir iştir. Fakat bu, tamamiyle esaslı bir iş
tir. Bu madde, memlekette ilk defa böyle iha
talı bir surette bize getirdiği bir iştir. Bundan 
dolayı Hükümeti hakikaten takdir ve tebcil 
ederim. Eğer bugün madenlerimizde ve ağır 
işlerde amele fikdanmdan dolayı işimiz kalı
yorsa bunun sebeplerinden biri de böyle mühim 
ve hastalık zamanlarında parasız kalıp sefa
lete uğramaları endişesiydi. Şimdi bu madde 
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bunu kökünden hallediyor. Herhangi bir ka
za ile işsizliğe düşmesi halini çocuklarına va
rıncaya kadar düşünerek böyle mühim bir içti
mai meseleyi kökünden halletmekteyiz. Öteki 
mesele ile katiyen alâkası yoktur. Takdir ile 
tebcil ile kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Bir takrir vardır, okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

26 ncı maddenin Adliye encümenine havale 
olunarak 11 nci madde ile birlikte müzakere
sini rica ederim. 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri yüksek takdirinize arzedi-
yorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmıştır. 

Maddeyi Adliye encümenine veriyoruz. 
MADDE 27. — Maadin nizamnamesinin 6, 7, 

18, 29,52, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 82 
ve 99 ncu maddeleri ile bu kanunun üçüncü 
maddesinin B ve C bentleri ve 5, 6, 9 ve 11 nci 
maddeleri hükümleri işletme ruhsatnameleri 
hakkmda da tatbik edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Maadin nizamnamesinin 1, 2, 
3, 4, 5, 31, 32, 41, 45, 51, 61, 70, 77, 78, 87 ilâ 
97 nci maddelerini ihtiva eden 9 ncu faslı ve 
608 ve 3504 numaralı kanunlar mülgadır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın encümene giden maddeleri gel
dikten sonra müzakeresine devam edeceğiz. 

3. — Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/589) [İ] 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim; malûmu âliniz encümenin bundan 
önce Yüksek Heyetinize sunmuş ve elan Yüksek 
Heyetinizin elinde bulunan 13 ncü maddesinde 
«Kurum memurlarından iken 2 ve 23 ncü mad
delerde yazılı kanunlarda idare meclisi reis ve 
âzalığına veya murakıplığına seçilenlerin teka
ütlük hakkı 12 nci maddedeki kayıtlarla yürü
tülür » denilmektedir. 

Bu madde Yüksek heyetinizin huzuruna gel
di ve maddede mevcut olan hükmün aleyhinde 
hiç bir arkadaş söz söylemedi. Encümen dahi, 
yüksek heyetinize sunmuş bulunduğu bu lâyiha

mı] 117 •sayılı hasmayazıya, ek zaptın sonun-
dadır. 

nm bu maddesinin geri alınması hakkmda bir 
teklifde bulunmadı. Bendeniz bazı mülâhazalar 
serdetim ve bendenizin mâruzâtımı Maliye ve
kili Bey teyit ettiler ve bu suretle diğer arka
daşlar da bendenizin noktai nazarına iltihak 
ettiler. Bu suretle 13 ncü maddedeki, kaydın 
Devlet memuriyetlerinde bulunup da bu kurum
lara gelenlere de teşmilinin faydalı olacağını 
mülâhaza ettim ve Yüksek heyetiniz de ekse
riyetle takririmi tasvip etti. ve encümene git
ti. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Tasvip değil, nazarı itibare aldı. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Nazarı itibare almak, tasvibin hiç değilse süt 
kardeşidir, hattâ ana baba bir kardeşidir. 

Şimdi bendeniz encümenin bu hareketini, bu 
na,ktai nazarını anlamıyorum. Encümen ne ya
pıyor? Biz takriri verdik diye bu sefer mad
deyi tayyediyor. Bendeniz kendimi hakikaten 
bir kabahat işlemiş vaziyetinde addediyorum. 
Hiç değilse işin bir kısmınm olması için çok 
sıkışırsam bu maddeyi kabul edip takririmden 
vaz geçerim. (Gülüşmeler). Samimiyetle söy
lüyorum, takriri vermekle bendeniz fenalık mı 
ettim? Yüksek heyetinizden hürmetle rica ede
rim, encümenden de rica ederim, muhterem ar
kadaşlar, mazbatada gerçi ekseriyetle denmiş
tir, fakat bir tek fazla reyle olmuştur. Yani 
10 muhalif reye karşı 11 rey ile vâki olduğunu 
muhterem encümenimiz takdir buyururlar. 
Daha samimi söyliyeyim; tay teklifi, 10 muhalif 
reye karşı 11 rey ile kabul edildi. Onun için 
müsaade buyurursanız öbür arkadaşsa ben 
olayım da yüksek Encümen, ne maksatla Heye
ti Celileye 13 ncü maddenin tayymı sundu? 
bendenizce yanlışlıkla olduğu anlaşılıyor, ver
diğim takrir yüzünden bankacılar neye mağdur 
olsunlar? bunu izah buyursun. Maliye vekili 
Beyden soracağım İktisat vekilinden de ayrıca 
soracağım. Çünkü kürsüye gelmişken inmiye-
yim iki defa da çıkmış olmrya.yım. (Gülüşme
ler). 

Bir kere samimi olarak soracağım : Yüzlerce 
milyon lirayı bu işe koymuş olan Devlet bu mü
esseselere kendi memurlarından tâyin edeceği 
kimselerin tekaüt hakkından mahrum edilme
leri takdirinde; bu memurlardan istifade et
mezse Maliye vekili ne suretle murakabesini ya
pabilir? Bunu izah buyursunlar. Bu bir. 

İktisat vekilinden soruyorum: Etibank ka
nunu bu, Sümerbank kanunu şu. Bu kanunlarda 
yazılı vazifelere, idare meclislerine, eğer Hükü
metin tekaüt hakkına malik memurlarından 
adam alınamazsa, bu kanun ve Sümerbank ka
nunu ve 3460 numaralı İktisadi teşekkülleri hak
kındaki kanun 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Ki
me soyuyorsun? Bize söyle. 
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FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 

İktisat vekilinden soruyorum. Etibank kanunu, 
Sümerbank kanunu ve 3460 numaralı İktisadi 
teşekküller kanunu idare meclislerine bir takım 
vezaif veriliyor. Eğer Hükümet bu kurumlar
daki idare meclisleri asalarını seçmekte bu ka
dar takyide girerse, eli kolu bağlanırsa, memle
ketin bir çok elemanları ya Devlet yahut İkti
sadi Devlet kadrosunda bulunduklarından , bu 
idare meclislerine avukatlardan başka alınacak 
kimse kalmıyor. Bunları bizim gibi avukatlar
dan seçerlerse teşekkür ederiz. Bir de, hürmetle 
telâkki ettiğimiz mütekait! zevat kalıyor. Çün
kü Hükümet memurları ve Devlet İktisadi teşek
küllerinde çalışan zevat bu idare meclislerine 
giremiyor. Hükümet buna razı görünüyorsa bir 
diyeceğim yok. Gerek Hükümetten, gerek encü
menden izahat istirham ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Muhterem arkadaşımız;, evvelâ usule te
mas eder bir mevzu ortaya attılar. Böyle encü
mene havale buyurulan bir madde üzerinde en
cümenin tasarrufu doğru mudur, değil inidir? 
Heyeti Celile maddenin aslı hakkında beyanı 
fikretmiş olsaydı bittabi encümeniniz bıraun hi 
lâfına bir karar almaktan hazer ederdi. Fakat 
öyle bir mesele varit değildir. Muhterem arka
daşım bilir ki, encümenler tadilnarne ile de mu
kayyet değildir. Tadilnarne ki Heyeti Oelilenin 
fikir ve reyini az çok ima eder mahiytte olduğu 
halde, çünkü kabul edilmiştir, encümenlerin sa
lâhiyetini tahdit etmesini vazıı kanun doğru bul
mamış, onların serbestçe müzakere etmelerine 
imkân vermiştir. Şimdi burada mademki tak
rir nazarı mütalâaya alındı, artık encümen bu 
madde üzerinde hiç bir harekette bulunamaz, 
onu aynen kabul eder demek, hiç bir zaman varit 
değildir. Nerde kaldı ki muhterem, arkadaşım 
bu noktaya temas ederken, hic olmazsa, takriri
mi alm, encümende bir defa daha tetkik edin, 
hakikat tavazzuh etsin demişlerdi. Binaenaleyh 
bu nokta hakkmda söyledikleri sözlerin Nizam-
namei dahilimiz mucibince varit olmaması lâ
zımdır. Meclisi Âlinin kararına rağmen encü
men böyle bir karar ittihaz etti yolundaki söz
lerinin mânasını anlıyamadım. Encümenimizin 
ne derece hakşinaslıkla hareket etmekte olduğu
nu ümit ederim ki, takdir ederler. 

Zatî meseleye gelince; encümenimizi bu ka
rara sevkeden âmilleri muhterem arkadaşımız 
mazbatamızda da okudular. Orada diyoruz ki, 
bunların vazifelerinin, mahiyet itibariyle, me
murlara katiyen benzemeyişi ve kanunlarımızda 
bunlar hakkında vazedilmiş olan hükümlerin 
memurlarla tezat teşkil eder mahiyette olması 
ve binaenaleyh bütün bunlar için memurlar
dan başka hükümler vazedilmiş olması göste
riyor ki, bunların tekaütlüklerini vazı kanım hiç 
bir zaman düşünmemiştir. Maddeleri okuyaca
ğım: 

Birincisi; müesseseler bareminin üçüncü mad
desidir: « . . . İdare meclisleri reis ve âzalarma 
ve murakıplara verilecek aylıklar bu kanunun 
tahdidatına tabi olmaksızın İcra Vekilleri Heye
tince tâyin olunur.» 

Muhterem arkadaşlar; Taadül kanununa 
Yüksek Heyetinizin verdiği ehemmiyet bundan 
iki, üç sene evvel burada cereyan eden müzake
relerle meydanı sübuta varmıştır. Orada göste
riliyor ki bunları Taad'dl kanunu hükümlerine 
tabi tutmak hatırımızdan geçmemiştir. Bunla
rı imtiyazlı bir mahiyette bırakmağı vazıı ka
nım daha muvafık bulmuştur. Çünkü vaziyetle
ri baremin hükümlerine tekabül etmemektedir. 
Kanunun 13 ncü maddesi: «Bu müesseseler me
murlarına - idare meclisi reis ve azaları hariç -
almakta oldukları aylıklardan başka:» 

Yani idare meclisi reis ve azaları bu hüküm
den de istisna edilmiştir. Çünkü onlar bir ta
raftan maaşlarını çok almaktadırlar, amma bu
na mukabil de mesken zammmdan mahrum kal
maktadırlar. Yani kanımda kendilerine ayrılan 
hükümler ayrıdır. 

Sonra, yine 3659 u kastediyorum, çünkü bu 
müesseselere taallûk eden kanun numarası bu
dur, bu kanunun 17 nci maddesi: «Mütekaitle
rin bu kanıma tabi müesseselerde bir vazifeye 
alınmaları halinde bunlara en çok tekaütlükle
rine mesnet olan memuriyet veya rütbe derece
leri maaşına tekabül eden ücret verilebilir.» 

Bir mütekait bir memuriyete alınırsa ona 
evvelce hizmette bulunduğu zaman aldığı dere
ce maaşına tekabül edecek bir memuriyet ma 
ası verilir.- Halbuki berikiler yani Meclisi idare 
reir ve azaları bu kayıttan tamamiyle vareste 
o-arak Hükümetçe tesbit edilen maaşı almak
tadırlar. îşte gfine bir aykırılık. Sonra 3460 nu
maralı kanunun 45 nci maddesi «Umumî mura-
kubo heyeti reis ve âzası ile bürosunda çalışan
ların ve teşekküllerle kurdukları müesseselerin 
umum müdürleri ve muavinleriyle idare komi
tesi reis ve âzası ve diğer bütün memur ve 
müstahdemleri başka hiç bir isle meşgul olamaz
lar.:- diyor. Gene bunlar vazifelerinin mahiyeti 
itibariyle büyük bir fark gösteriyorlar. Diğer 
memurlar kendi vazifelerinden maada hiç bir iş 
göremezler iken berikiler istedikleri işi görmek 
imkânına malik oluyorlar. Elverir ki bulunduk
ları müesseselerin rakibi olan bir müessesede 
çalınmasınlar, Aksi takdirde icrayı ticaret dahi 
edebilirler. Yine 3460 numaralı kanunun mu
vakkat maddesinin (E) fıkrasında « ... teşek
küllerle kuracakları müesseselerin daimî ve mü-
soccel memurlar ve müstahdemleri için dahi 
frnktın şahsiyeti haiz olmak üzere, her bir te
şekkül tarafından bir tekaüt sandığı kurulur.» 
diyor, 

Muhterem arkadaşlar; bu hükme dikkat 
buyurulsun, Günki vazıı kanun «teşekküllerin 
kuracakları müesseselerin daimî ve müseccel 
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memurlar ve müstahdemleri için dahi hükmi 
şahsiyeti haiz olmak üzere» her bir teşekkül ta
rafından bir tekaüt sandığı kurulup» diyor. 
Bu hükümde yalnız ücretliler vardır. Bu hü
kümden vazu kanunun Kasdettiği, tekaüt hak
kına bunlann malik cv^adiKİarını tesbit etmek 
değil midir? Sonra öL. bu r.aadeyi kaldırmakla 
muhterem heyetin anmfiuca yerine getirmiş 
olduk. Bundan evvel kabul edilen 3 ncü mad
de ile reis ve azalara tekaüt hakkı tanınmamıştır. 
Yani 13 ncü maddede Heyeti Oelilenin fikri 
ve mütalâası malûm değildir. Fakat öbür tarafta 
muhakkaktır ki, Heyeti Celile, meclisi idare 
reis ve âzalarının tekaütlüklerini kabul etme
miştir. Üçüncü madde sarihtir. O maddenin 
müzakeresinde bunu söyledik. Şimdi doğru 
mudur ki, barem kuyudatına tabi olmasın, sin 
tahdidine tabi olmasın, iş yapmakta tamamiyle 
serbest bulunsun, ondan sonra gelsin tekaüt
lük hakkını alsm. Arkadaşlar niçin korku
yorlar? Bu sandıkların, bu kurumların mec
lisi idare âza ve reislerinden mahrum kalacak
larını mı zannediyorlar? Bilâkis bu kadar yük
sek haklar, salâhiyetler, imtiyazlar verilen 
bir vazifeye kim teşne değildir? Şimdiye ka
dar hangisi boş kalmıştır? Binaenaleyh bu 
iddialar varit olmryan şeylerdir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, biz buraya, bu 
idare meclisi reisi ve âzalıklarına biraz da te
şebbüs kudretine malik olan kimselerin geti
rilmesini istiyoruz. Elde ettiğim rakamlara 
göre, eğer biz bu hakkı bunlara şimdi tanrya-
cak olursak yukarıda, üçüncü maddede ka
bul ettiğimiz prensibin hiç hükmü kalmaz. 
Memuriyetten yetişenlerin yekûnu yüzde dok
san beşi teşkil ediyor. Yani bu yüzde doksan 
beşi biz burada istisnai bir kayıtla bundan 
müstefit edeceğiz. Bir prensip koyuyoruz. O 
halde prensibi yüzde beş için mi koyacağız. 
Ve % 95 ni istisnai hükmemi tabi tutacağız? 
O halde aslolan bu olması lâzımgelir. Heyeti 
Celilenizin elbette böyle yanlış kanaatle karar 
verdiğine hiç bir zaman ihtimal veremeyiz. 
Encümeninizin kabul etmiş olduğu esas çok ye
rindedir ve arzettiğim gibi, idare meclisleri âza 
ve reislerinin hakkı tekaüde mâlik olmıya-
caklan hakkındaki encümenin düşüncesi bu say
dığım mevzuata istinat etmektedir ve hakikate 
uygundur. Yüksek Heyetinizin mazbatamızı lüt
fen kabul buyurmasını rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim; sabredemediğimden dolayı affmızı 
rica ederim. Üstadın beyanatı bendenize o 
kadar tesir etti ki, Maliye ve İktisat vekille
rinden evvel kürsüye çıktığımdan dolayı af-
lannızı talep ederim. 

Evvelâ arkadaşım usul meselesinden bah
setti. Bendeniz usul meselesinden bahsetme
dim, usulün yanmdan geçtim. Şimdi müsaade 
buyurursanız içine gireceğim. 
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Mesele şudur: Dediler M, encümen, Heye

ti umumiyede mevzuubahis olan takrirle, yani 
Heyeti Umumiyece nazarı mütalâaya alman tak
rirle mukayyet değildir. Geçen gün encümen
de, Nizamnamei dahilî işlerinde üsdat olan ve 
bu meselede ekalliyete dâhil bulunan muhterem 
İsmet Eker dediler ki; eski nizamnamede, yani 
Nizamnamei dahilide - Şimdi Dahilî nizamname 
diyoruz - onda encümenlerin ısrar hakkı varmış. 
Teşkilâtı esasiye Encümeninin eski reisi Yunus 
Nadi Beyefendi de burada dinliyorlar. Vazi
yeti bilirler. EsM nizamnamei dahilide, encü
menlerin, Heyeti Umumiyeden havale edilen 
takrir üzerine, onu nazara alarak, o suretle 
kaydmı tanzim etmeleri iktiza etmekteydi . 0-
nun için encümen ısrar edebilirdi. Halbuki 
Dahilî nizamname, bu elimizde mer'i olan Da
hilî nizamname tanzim edilirken bu kayıt kal
dırılmıştır. Bugün Nizamnamei dahiliden, yal
nız bu mesele münasebetiyle arzetmiyorum, bir 
kaide ve mevzuu aydınlatmak için arzediyorum, 
Dahilî nizamname yapılırken bu prensip kal
dırılmıştır. Fakat 1937 senesinde, muhterem 
üstadımız Hüsnü Kitabcı'nm şeker işine dair 
vermiş olduğu takrir encümene gitmiş ve en
cümence muvafık görülmiyerek Yüksek huzu
runuza getirilmişti. O hâdisede Yüksek Heye
tiniz şöyle bir karar vermiştir. Encümen, 
Heyeti umumiyeden * gönderilen takrirle 
mukayyet değildir. Bu şekilde bir karar verilr 
mis. Fakat verilen karar, mutlak olarak, encü
mene gönderilen takrirlerle encümen mukey-
yet değildir şeklinde değil. Şeker meselesinde 
Hüsnü Kitabcı'nm takriri üzerinde encümence 
yapılan tetkikat neticesinde onun doğru olma
dığı ve fakat encümeninin eski noktai nazarının 
doğru olduğu şeklinde kabul edilmiş. Şuhalde 
görülüyor ki, Muhterem Meclisçe verilmiş bir 
ana karar yoktur. Nizamnamei dahilinin 119 
ncu maddesinin altında şöyle bir meşruhat şek
linde bahsediliyor, olduğu gibi arzediyorum: 
«Encümen nazarı mütalâaya alman tadilname 
ile mukayyet değildir. 3101 numaralı kanun, 
25 .1.1937 tarih». Pekâla buna bendeniz hiç bir 
şey demiyorum. Nizamname değildir, amma 
Meclisçe böyle bir şey geçmiştir. Biz buna iti
raz etmemişiz. Nizamnamenin asıl metninde 
böyle bir şey yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — 119 ncu maddenin 
en son fıkrasmı okuyoruz. Orada «Encümen 
isterse filhal kabul eder» der. Amma istemezse. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Evet, istemezse filhal kabul etmez. Bu maru
zatım akademik mahiyettedir. Bunun tenvi
rini teklif ediyor, geçiyorum. Benim dediğim 
bu değildir. Benim maruzatımı yanlış telâkki 
buyuruyorsunuz. Ben encümen bu takriri mut
laka kabul eder demedim. Benim itiraz ettiğim 
nokta bu değildir. Benim takririm, madamki 
Nizamname böyle diyor, Onu nazarı itibara al-
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mamak hakkınızdır. Benim itiraz ettiğim nok
ta şudur: Bir kere icap bakımından bir madde 
tesbit etmişsiniz, kurullar lâzımdır demişsiniz, 
Muhterem Heyetin huzuruna gelmişsiniz. Bir 
mebus, nasılsa bendeniz, hata ederek Yüksek He
yete buttu teşmil edin demişim. Siz, vay sen 
misin bunu teklif eden diyerek maddeden de 
vaz geçiyorsunuz. 

Nizamnamei dahilinin 68 nci maddesi sizi bu
nu yapmaktan meneder. Bunu yapamazsınız. Bir 
kere bu doğru değildir. Çünkü o kadar doğru 
değildir ki bizzat yüksek encümen, muhterem 
Hüsnü Kitaba'nm ağzı ile, kanunun 25 nci 
maddesinde, bu kanuna aykırı hükümler kaldı
rılmıştır dedikten sonra, Meclise bunu teklif 
ettiniz, Meclis buna el koymuştur. İkinci bir 
teklif yapabilirsiniz amma Meclis ruznamesine 
girmiş, Riyaset Divanı tarafından okunmuş bir 
maddeyi, bir takrir verildi diye geri almanız 
doğru değildir. Çünkü bakm Nizamnamei dahi
linin 68 nci maddesi ne diyor: «Hükümet veya 
teklif sahibi, verilen kanun lâyiha veya teklifle
rini ruznameye alınmadan evvel Heyeti Umumi-
yeye malûmat vermek şartiyle geri alabilir. Şu 
kadar ki bu lâyiha veya kanun teklifleri diğer 
bir mebus veyahut ait olduğu encümen üzerleri
ne alırlarsa müzakereye devam olunur.» Bu ay
rı. «Bu lâyiha veya teklifler ruznameye almmış-
larsa geri alınmaları için Heyeti Umumiyenin 
karar vermesi lâzımdır» (Hepsi birden sesleri). 
Malûmu âlileri Kanunu medeninin birinci mad
desi ki hukuk esaslarının direğidir. Ona kıya-
sen her şeyde tatbik edelim. Kanun, temas et
tiği mevzua ruhu ile temas eder, ruhu ile nazarı 
itibara alır. Burada şekle bakmamayı rica ede
rim. Çünkü prensip vardır, ruznameye giren bir 
şeyin çıkması için Meclisin karar vermesi lâzım
dır. Nitekim siz 25 nci maddede yaptınız. Mec
lise teklif ettiniz, Meclis bunu geri aldı. Benim 
teklif ettiğim mevzu da budur. Ben size soruyo
rum, ben çıkıpta bu takriri vermeseydim, siz bu 
25 nci maddeyi kaldıracak mıydmız? Eğer siz, 
evet Feridun Fikri, kaldıracaktık derseniz ben 
derhal kürsüden ineyim (Gülmeler). Rica ede
rim, eğer siz söylemeseydiniz de biz kaldıracak
tık diyorsanız ben vaz geçiyorum. Fakat böyle 
değil arkadaşlar. Ben çıktım, Devlet memuriye
tinde bulunanlar da buraya alınsın diye bir tek
lifte bulundum, bu sefer hiç aklınızdan geçmi-
yen bir teklifte bulunuyorlar, diyorlar ki: Ku
rumlardan gelenlere de bu yol kapatılmıştır. 
Şimdi ben size bir teklifte bulunacağım, ben 
teklifimden vaz geçeyim, siz de bunu bırakın. 

Böyle şey olur mu arkadaşlar? Bir mebus 
kalkıpta nasılsa aklına gelen bir şeyi teklif etti 
diye encümenin fikrinden cayması doğru mu
dur? Ben bunu hiç doğru görmüyorum. İster
seniz ben tadil takririmden vaz geçeyim, siz de 
maddeyi ipka edin. Ben usule musule dair bir 
şey söylemiyorum; dosdoğru söylüyorum. Sizin 
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de doğru söylediğimi kabul edeceğinizi zannede
rim. G-eçiyorum. 

Şimdi barem meselesine gelelim. İşin esası
na geliyorum müsaadenizle. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey müsa
ade. buyurursanız usul hakkında bir şey söyli-
yeceğim. 

REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Devamla) — Bahsedilen me

sele çok mühimdir. Reye koyacağınız şey, maz
batanın kabul veya ademi kabulü olduğuna 
göre, Feridun Fikri Beyin temas ettiği şey hal
lolunmadan müzakereye devam edilemez. Bir 
encümen bir maddeyi tadilname zımnında kal
dırabilir mi, kaldıramaz mı? Kaldırabilirse o 
takdirde tâdil üzerinde müzakere olur. Kaldı-
ramazsa... 

Feridun Fikri Bey vaz geçiyorum dediler 
amma... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Vaz geçiyorum dedim amma o sözüme bakma
yın, izah edeceğim. 

REİS — Maddenin kaldırılmasını Encümen 
Heyeti ümumiyeye teklif ediyor. Buna Heyeti 
ceiile karar verecektir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; müsaade buyurursanız izah edeyim. 

Esasla usul mütedahildir. Esasla usulü ayı
racağız. Sütün içindeki yağ gibi. Şimdi müsa
ade buyurun da Hüsnü Kitaba'nm mütalâaları 
tamamiyle aklımdan çıkmadan cevap vereyim. 

Barem kanununun üçüncü maddesinden bah
settiler, bunların aylıkları tahdidata tabi değil
dir dediler. Efendim onun için mevzuubahis olan 
hususu halledelim. Hatırı nişanmızdadır ki ben
deniz üçüncü maddede kürsüye çıktığım zaman 
Celâl Sait Bey ve diğer arkadaşlar dediler ki: 
burada bunun prensibi mevzuubahistir. Halbuki 
biz meclisi idare azalarına tekaütlük hakkını 
vermek esasını kabul etmiyoruz. Siz de buna, 
temas buyurdunuz. Bendeniz meclisi idare aza
larına iptidaen tekaütlük hakkı bahşedilsin diye; 
bir noktai nazar dermeyan etmedim. Böyle bir 
noktai nazarım yoktur. Yani bir adam meclisi 
idareye girsin, tekaütlük hakkını iktisap et
sin. Böyle bir teklifim yoktur. Meselâ farze-
diniz ki, Feridun Fikri ikinci devrede mebustu. 
Bu devre mebusluğundan dolayı bir hakkı te
kaüt iktisap etmiş olsun. Böyle bir maruzatım 
yoktur. Buna binaen tekaüt hakkı meclisi ida
rede başlasın demiyorum. Kaide kaidedir. Za
tı âliniz de buna temas buyurdunuz. İşin ruhu 
şudur: Siz baremden bahsedebilmek için aylık 
tahdidatına tâbi değildirler demek için, ben de
meliyim ki, mademki bunlar meclisi idareye 
girmişler, bu da Devlet memuriyetidir, buraya 
girmiş olmalarından dolayı tekaütlük hakkını 
iktisaba mübaşeret eylemeleri lâzımgelir. Ben 
böyle bir şey demedim. Benim dediğim şudur: 
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Etibank kanunu, Sümenbank kanunu ve 3460 
numaralı Devlet iktisadi teşekküllerinin mura
kabesi hakkındaki kanun. Malûmu âliniz üç se
nedir bu murakabe heyeti teşekkül etmiş bu
lunuyor. Müzakerelerinde bulunuyorum. İki 
senedir de Sümerbank'm mazbata muharrirliği
ni yaparak ömrümün ikişer ayını bu işlere tah
sis etmiş bulunuyorum Onun için kanunlarını 
tetkik etmiş ve öğrenmişimdir. Şimdi bu mü
esseselere mevdu bir takım vezaif vardır. Bu
ralara getirilecek adamlar nerelerden getirile
cektir. Meclisi idarelere verilmiş vazifeler var
dır. Binaenaleyh, Devlet milyonlarca lira koy
muştur. Bunlar işin zevahir tarafıdır. Asıl üs-
sülesas, bunlar Devlet malıdır, Devletin para-
siyle kurulmuştur. Siz diyorsunu ki; ku
rumlardan gelsin. Kurumlardan gelenler 
bidayeten değil, intihaen meclisi ida
reye geldikleri zaman, benim gibi evvelce me
mur olmıyan arkadaşlar değil, memur olan ar
kadaşlar, memur oldukları zaman ... Memleket 
bir inkılâp yapmıştır. Yani bir Devlet kurul
muştur. bu bakımdan memlekette münevver 
adedi mahduddur. Münevverlerin büyük sınıfı 
memurlar içindedir. Binaenaleyh, Meclisi mü
nevver mebuslardan mahrum etmek doğru de
ğildir. Bu itibarla memurluktan gelen mebus
lar tahsisat aldıkları tarihten itibaren, artık me
mur olmadıkları halde, hilafı usul olarak, hu
kuku esasi kanunu kaidelerine bir istisna ola
rak nasıl ki,' mebusluk müddetleri memuriyet
ten sayılıyorsa ... Bu, esas itibariyle caiz olmı
yan bir şeydir. Meselâ benim gibi hiç memur 
olmamış bir adam 55 senede mebusluk etsem 
gördüğüm vazifede bir hakkı tekaüdiye iktisap 
edemiyeceğim. Hizmetim tekaütlük bakımından 
bir hizmeti Devlet sayılmaz, ve hukuk kaide
leri de bunu âmir olduğu halde, hilafı usul ola
rak mebus arkadaşlardan memuriyetten gelen
ler nasıl ki burada müddetlerini temadi ettiri-
yorsak, Devletin elini kolunu bağlamamak için.. 

REFlK İNCE (Manisa) — O usulü kaldıra
lım. 

FERİDUN FlKRt DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
Müsaade buyurun. Onu kaldırmrya gelince, Re
fik Şevket Bey onun da kaldırılamıyacağını ve 
bugünkü durumumuzla, bunun kaldırılmasına im
kân olamıyacağmı size arzederim. Artık naza
riyat sahasından mümkün olduğu kadar ayrıl
dım ve kâfi derecede tecrübe sahibi oldum. De
vam etsinler. Memuriyetten gelen bir zat mese
lâ Nakit işleri umum müdürü, bilfarz herhangi 
bir teşekkülün müdür muavini, Varidat umum 
müdürü, iktisadi teşekküllerde çalışan bir mü
hendisi idare meclisine getirdiğimiz zaman, bu
rada geçen müddet memuriyetten sayılsm. Bun
da nevar? Bunun karşısında, sizin Barem ka-
nunuzun üçüncü maddesinde verilecek aylık 
tahdidata tabi değildir. Bunu biliyorum. Ba
rem kanununun mücadillerinden biri de benim. 

Bununla beraber bendeniz hafif tertip nedame
te doğru gidiyorum. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Bu müdafa
andan da nadim olmazsan. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
insanlık. Her şeyde nedamet... Refik Ince'nin 
buyurduğu gibi, insan bazan tekâmül eder, te
kemmül eder. 

Aylıklar tahdidata tabi değildir, evet, değil
dir. Fakat dikkat buyurun. Ben, meclisi idare 
âzalığma geçti diye tekaütlüğünde meclisi ida
redeki aylığı mı alıyorum? Hayır, meclisi idare
ye geçtiği için meclisi idarede geçirdiği müddet, 
tekaütlük müddetine zammedilir. Ben Hüküme
tin emriyle, bir mühendis olarak Etibank mec
lisi idaresine âza olursam, bana iktisat vekili 
emir verdiği zaman ben bileyim ki iktisadi teşek
küllerin meclisi idaresinde geçirdiğim üç sene 
benim meuriyetimin devamı sayılacaktır. Aksi 
takdirde sorarım size, Hükümet nereden adam 
bulur? 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Mec
lisi idare haricinden. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
işi daha ziyade tenvir için size 3460 sayılı kanu
nun meclisi idare azalarına tahmil ettiği vazi
feleri gösteren maddesini okuyayım; bendeniz 
kendimi fazla yoruyorum zannederim. Bu işi mü
dafaa etmek benden ziyade o işin başında bulu
nanlara düşer. 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkmda 3460 
numaralı kanun... Bakınız şimdi, meclisi idare 
âzalıklarma kimler gelecek? Bu meclisi idare 
azalarından ne vasıflar aranıyor? 

Şimdi eğer encümenin yaptığı gibi kurum 
yolunu kaparsak, Devletin tekaüt hakkından 
müstefit olan memurların da yolunu kaparsak 
buraya kimler gelecektir? Bu vâsıftaki l arka
daşları nereden bulacaklardır? Bunu Hükü
metten soruyorum, arkadaşlardan soruyorum 
ve Devletin bu kadar milyonlarını Meclis namı
na tetkik etmekte olan Bütçe encümeninden 
soruyorum. 3460 numaralı kanunun 14 ncü mad
desi, azaların kimlerden olacağını yazıyor, şöy
ledir: «Bu kanun hükümlerine tabi teşekkül
ler kendi hususi kanunlarına göre birer idare 
meclisi tarafından idare olunur. Umum mü
dürler idare meclislerinin tabii âzasıdrr. Reye 
iştirak ederler, idare meclisleri reis ve aza
sının adedleriyle tâyinleri suretleri ve müd
detleri teşekküllerin hususi kanunlarında, gös
terilir. Ancak hususi kanunlarında umumî 
heyet tarafından seçileceği gösterilen idare mec
lisleri âzası Hükümetçe tâyin olunur, idare 
meclisleri reis ve azalarına verilecek aylık 
ücret miktarı icra Vekilleri Heyeti tarafından 
tesbit olunur» diyor. 
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Şimdi bir de ne vasıfta adam alınacaktır? 

Buna dair olan 15 nci maddeyi okuyacağım : 
«Madde 15. — İdare meclisleri reis ve aza

sının teşekküllerin hususi kanunlarında yazılı 
vasıflarından başka yüksek tahsil görmüş ve 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi meslekî, hukuki, malî iktisadi ve teknik 
bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olmaları şart-
tir. Rakîp müesseselerde maddi menfaat rabı
taları bulunanlar idare meclisi reisi ve âzası 
olamazlar». 

Arkadaşlar; yüksek tahsil görmüş bir, va
zifelerini muvaffakiyetle başarabilmek için 
meslekî, hukuki, malî, iktisadi ve teknik bilgiyi 
haiz ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. Rica 
ederim, memleketin içinde, bu memleketin bu
günkü durumunda, Devletçilik esasını isabetle 
kabul ve tatbik ettiğimiz bir memleket bün
yesinde, bir yığın müessese kurduğumuz zaman, 
şu vasıfları haiz vatandaşlardan yüzde kaçı 
tekaüt kadrosunun dışındadır? Ben iddia ede
rim ki, Devletin bu kadrosunun dışında ka
lan kısmı gayet azdır. Şimdi Etibank maden
lerinden birini getireceksiniz, Devlet iktisadi 
teşekküllerine dahildir, gelmez, gelemez, İktisat 
vekili tâyin edemez, Maliye vekili tâyin ede
mez, bu müesseselere. Hiç biri getiremez, eli kolu 
bağlıdır. Maliye vekili, İktisat vekili bu mües
seselere nereden adam bulacaklardır? 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Senin gibi 
memur olmıyan birisini bulurlar. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Hiç kimseyi bulamazlar. Binaenaleyh bende
nizin müdafaa ettiğim tez şudur ki: Devlet teş
kilâtından gelecek, kurumlardan gelecek in
sanlara bu kapıyı kaparsak bu meclisi idare
lere getirecek adamı zor buluruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Hariçten buraya getirilecek kimse yok mu? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bulunmaz demiyorum. Zor buluruz diyorum. 
Böyle bir küstahlığı hayalimden bile geçirmem. 
Hariçte adam çoktur, ancak mahduttur. Dev
letin elinde bu tecrübeli, bu ihtısaslı; bu mele-
keli kimselerin bulunabilmesi için Devlet ikti
sadi teşekküllerinde ve Devlet hizmetinde çalı
şanların mümareseleri daha fazladır. Bendeni
zin maruzatım bu yolun kapanmaması sadedin-
dedir. 

Şimdi mesken zammı bunlara verilmiyor de
diler. Efendim bendeniz ayniyle * memurdur 
dersem bu müzakereye lüzum kalmaz. Biz bu
rada yeni bir esas koyuyoruz. Yani kendi işimi
zi görürken, bir kaç yüz milyonluk serveti elle
rine teslim ettiğimiz bu iktisadi teşekküllerin 
idaresi için cihazlanırken, bir takım teminat vü
cuda getirirken, aradığımız nokta, bunların ha
reketleridir. Yoksa ben size bir mahkeme huzu
runda, bunlar Devlet memurudur diye iddiada 

bulunuyorum da, zatı âliniz de, hayır değildir, 
bunlara mesken zammı verilmiyor, şöyle böyle 
diy esiniz. Ben bunun aksini iddia etmiyorum. 
Ben eski bir kaydı yeniden tesis için maruzatta 
bulunuyorum. Sonra bir mütekait bir memuri
yete alınırsa maaşının kademesiyle alınır. Bun
lar herhangi bir derece ile alınır diyorlar. 
Evet efendim, bendeniz bunların orada geçir
dikleri hizmet müddetlerinin esas tutularak, 
herhangi bir vaziyette olduğu gibi, vâsıl olun
muş bulunulan kademenin hesaplanmasını tek
lif etmiş değilim, siz hangi kademeyi kabul 
ederseniz ediniz. Yalnız meclisi idareye geldik
leri zaman orada geçirdikleri müddet hizmet
lerinden sayılsın, bunu arzetmek istiyorum. 
Onun için buyurmuş olduğunuz bu mütalâalar 
bu mevzuda kaidenin esasına müessir değildir. 
Sonra meclisi idare azaları başka işlerle meş
gul olabilirler, diğerleri meşgul olamaz buyur
dular. Onları da menediniz efendim. Devlet me
muriyetinde, kurumlarda olduğu gibi bunları 
da menedelim. Hulâsai maruzatım, bir kaç de
fada tekrar ettim. Eğer Maliye ve İktisat ve
killeri derlerse ki, biz bu şerait dairesinde adam 
bulabiliriz, ve bu kanun hükümlerini yerine geti
rebiliriz o zaman ben de ses çıkarmam. Demezler-
se ben Yüksek Heyetinize bu takririmi verece
ğim. ve takririmde musir olduğumu arzediyo-
rum. Yüksek Heyetinizi fazla tasdi ettim, affı-
nızı dilerim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim bundan evvelki celsede de arzet-
tiğim gibi meclisi idare âzalığı ve reisliği bir 
memuriyet değildir. Muhterem mazbata mu
harriri arkadaşımız gayet uzun tafsilâtla bun
ların vasıflarını izah ettiler. Meclisi idare re
is ve azaları Devlet memurlarının tabi tutul
duğu takyidatla mukayyet değildirler ve memu
riyet haricinde bir çok iş yaparlar. Binaen
aleyh bunlarm vazifelerini Devlet memuriyeti 
vazifesi gibi addetmek ve temadisini keza ka
bul etmek doğru olmaz. Bu noktada ben
deniz Bütçe encümeni ile tamamiyle hemfiki-
rim. Arkadaşlar; esasen meclisi idareler ne
dir? Bunlar herhangi bir idareye direktif ve
ren zekâsı, ahlâkı, terbiye ve tecrübesine iti
mat edilen insanlar demektir. Binaenaleyh 
meclisi idare âzası seçilecek adamların bu va
sıfları haiz olmaları lâzım. Çünkü bu gibi mü
him işlerde bilginin, tecrübenin mühim ro
lü vardır. Binaenaleyh bu müessesenin meclisi 
idare âzalıklarma getireceğimiz kimselerin de 
lâzımgelen tecrübe ve bilgiyi haiz olmaları lâ
zım. Yaptıkları işin teferruatına kadar nü
fuz ederek işin gidişine vâkıf olmalıdırlar ki, 
verecekleri kararlarla müdürleri daima verim
li yollara sevkedebilsinler. Aksi takdirde o 
alâkalıları yanlış yola sevkederler ki, idareyi 
büsbütün felce uğratır. Binaenaleyh meclisi 
idare reis ve azasının bu işi bilen adamlardan 
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seçilmesi herhalde yerinde bir hareket olur. 
Bunu nereden bulup seçeceğiz? Şinıdi, bir dai
renin, bir teşekkülün, bir müessesenin herhangi 
müdürü.. Bu adam arzettiğim bütün vasıfları 
haiz olur. Fakat bu zat bu dairede henüz 23 
sene hizmet etmiştir. Bu kadar müddet hizmet 
etmiş olan zat henüz tekaüt hakkını iktisap et
memiştir. Bunu alır, meclisi idareye inti
hap edersek ya o adamın arzusuna muhalif 
hareket etmiş oluruz veya kendisi bilerek 23 
seneden sonra tekaüt hakkını kaybetmiş olur. 
Binaenaleyh meclisi idare âzalığmın memuriyet 
olmadığını kabul etmekle beraber bunların o 
müesseselerde yetişmiş zeki anasırdan seçil
mesine imkân bırakmak için 13 ncü madde
deki gibi bir hak kabul etmek behemehal 
lâzımdır. Amma diğer Devlet teşekküllerinde 
olan memurlar için kabul etmediğimiz bir hak
kı bu müessesenin memurlarına kabul etmekle 
bir tezat vaziyeti ihdas etmiş olacağız. Bunu 
ancak şu şartla kabul etmek taraftarıyım. Bir 
müessesenin memurlarından iken henüz teka
üt hakkını iktisabetmemiş olan bir adamı icap 
ve lüzum üzerine o meclisi idareye getirdiği
miz zaman henüz tekaüt müddetini doldur-
mamışsa bunlar için hususi bir kayıt koyalım, 
diyelimki tekaüt müddetini dolduruncaya 
kadar geçirdikleri müddeti hizmet eski hiz
metlerinin devamı sayılır sayılsın ve diğer 
hususlarda serbest kalsm. Bilmem noktai na
zarımı iyi arzedebildim mi? Maamafih bir iki 
kelime ile tekrar arzedeyim: Bir müessesenin 
zeki, tecrübeli ve bilgili olan bir memurunu 
idare meclisine alıyoruz ve direktif vermek 
mevkiine getiriyoruz. Fakat henüz eski bulun
duğu yerde tekaütlük müddetini ikmal etme
miştir. Buna istinaden tekaütlük müddetini 
dolduruncuya kadar geçecek zaman için mec
lisi idaredeki geçireceği zaman tekaütlük 
müddetine mahsup edilirse iyi olur. Bu su
retle hem o elemanları bu mevkilere getirmek 
imkânı olur, hem de Bütçe encümeninin kabul 
ettiği ana esas fazlaca ihlâl edilmemiş olur. 
Bendenizin noktai nazarım budur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
İktisadi müesseselerin idare meclislerini konu
şuyoruz. İktisadi müesseselerimizin elinde, ida
resi altında ne gibi müesseselerimiz bulundu
ğunu hepimiz biliriz. Şu halde idare meclis
lerine, bu müesseselerin idaresiyle muvazzaf 
ve mükellef bulunan idare meclislerine ge
lecek azayı ona göre düşünmemiz lâzımdır. Her 
hangi bir vekâlette memur iken buraya gelecek 
arkadaşın, demin bir arkadaşın idare meclisine 
alınacak arkadaşta aranacak vasıfları sayarken 
âli tahsilden sonra malî, iktisadi, bilmem şu, şu 
bilgilerden bahsetmişti. Hakikaten arkadaşlar, 
bu müesseselerin idare işleri, fabrikaları ve 
onun iktisadiyatını bizim hangi vekâletimizde 
hangi memurumuz görür? Onun için Feridun 

Düşünsel arkadaşımın dediği gibi, burada esas 
olan memur olmayrp, ihtisas sahasında bu işi 
görenlerin alınmasıdır, Nasıl ki tatbikat da bi
ze göstermiştir, bu müesseselerin hususi kanu
nunu yaparken gaflet etmişiz, müdiri umumile
ri de meclisi idarelerin tabii âzası saymışız. Bu 
suretle arkadaşlar, umum müdürün mesuliyeti
ni saklamae-a yarayan birer müessese haline gel
mişlerdir. Bu itibarla idare meclisine gelecekler 
bu müesseselerin idareleriyle mükellef ve mu
vazzaf oluyorlar. Onun için buraya gelecekle
rin. müessesenin ilgili bulunduğu işler üzerin
deki ihtisaslarını arayalım, ihtisas da, yalnız 
nazari bir bilgi değildir. Tatbikat sahasında ça
lışmışlar mı, onu arayarak oraya gelecek aza
lara tekaüt hakkı verilir veya verilmez diye 
düşünmek lâzımdır. 

Biz mütemadiyen iktisadi müesseselere me-
murivetten gelecekleri düşünüyoruz. Müessese
leri idare edebilecek olanları, iktisadi, malî bil
gisi olan sahsivetleri iktisadi ve malî işlerle 
bu islerin başında bulunmuş şahsiyetler varsa 
bunlarT idare meclisi reis ve âzalıklarma getir
mek lâzımdır. Biz yalnız memuriyetten gelecek
leri düşünüyoruz. (Doğru, doğru sesleri}. Mü
esseseleri asıl idare edecek olanlar; malî bilgili 
iktisadi bilgili şahsiyetler, fabrikalardan gel
miş şahsiyetler varsa onlar olması lâzımdır. 
Bugün bu müesseselerde çördüînimüz müşkülâtı, 
bu şahsiyetleri getirmek suretiyle belki biraz 
bertaraf etmiş oluruz.Arkadaşımız endişe buyur-
masınlar. Kendileri memur olmadıkları halde 
mebus oldum dediler. Hariçte daha kendileri 
gibi âli tahsil görmüş serbest bir meslekte uzun 
uzadrya çalışmış yüzlerce arkadaş vardır bu-
memlekette. İdare meclisi âza ve reisliği vasfı
nı haiz olacak adam bulmakta Hükümet müş
külât çekmez. Onun için Bütçe encümeninin 
mazbatası yerindedir arkadaşlar. (Bravo ses
leri^. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon^ — 
Efendim; Bütçe encümeninin mazbatası okun
duktan sonra vardıkları netice ve kararı aley
hinde mütalâa serdeden arkadaşları dinledikten 
sonra dahi yerinde buluyorum. Bendeniz hattâ 
Feridun Düşünsel arkadaşımızın acaba kabaJtıat 
mi işledim sözüne, hayır daha isabetli bir neticeye 
fırsat verdiği için iyi bir is yaptım diyeceğim. 
Efendim; bu meselenin prensipi halledilmek lâ
zımdır. Prensipinin halli lâzım gelen bir mesele 
muvacehesinde bulunuyoruz. Meclisi idare âza-
lığı ya memuriyettir, ya değildir. Eğer memu
riyet ise bütün meclisi idare azalarını aynı 
muameleye tabi tutmak lâzrmgelir . Devlet 
memuriyetinden geldiği için veya meslekten 
alındığı için tekaüdiyeye tabi tutulması lâzımgelir 
amma, memuriyetten gelmemiş veya meslekten 
almmamıs ise tekaüdiyeye tabi tutulamaz; bu 
doğru değildir. Yahutta memuriyet değildir. 
O zaman hepsinin tekaüdiyeye tabi tutulma-
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ması lâzımgelir. Memuriyet değildir ama mes
lekten ve Devlet hizmetinden naklen geldiği 
için istisnaen bunların tekaütlük hakkının ta
nınması lâzımgelir demek bendenizce bu doğru 
bir şey olmaz. Bu, bir bünye içinde ayrı bir 
fark yaratmak demektir. Bu farkı yaratmak 
demek bir prensip bütünlüğünü parçalamak 
demektir. Müsavat prensipini ihlâl etmek de
mektir. Bendenisce meseleyi tamamen gayri 
şahsi olarak mütalâa etmek lâzımgelir. Yani 
prensipin bütünlüğü bakımından mütalâa etmek 
lâzımgelir. Bunu bozacak bu mütalâaların bence 
mantıki bir mesnedi yoktur. 

Arkadaşımızın en ziyade endişe ile üzerinde 
durdukları nokta bu meclisi idare âzalıklarma 
belki de o takdirde adam bulunamaz meselesi
dir. Bu hususa Rasih Kaplan arakadaşımız 
cevap verdiler, bendeniz temas etmiyeceğim. 

Acaba meclisi idare âzalığı prensip nokta
sından halledilmesi lâzımgelen bir mesele oldu
ğuna göre bu meclisi idare âzalığı memuriyet 
midir, değil midir. Hüsnü Kitabcı arkadaşı
mızı dinledikten sonra bu meclisi idare âzalığı-
nın memuriyet addedilmesine imkân yoktur. 
Böyle olduğuna göre mevzuat ve makulât Bütçe 
encümeninin vardığı neticenin yerinde oldu
ğunu göstermeğe kâfidir kanaatindeyim. Bu
rada müktesep hakların kaybolması da varit 
değildir. Hatta bendenizce hatırladığıma göre 
bu gibi müesseselerin ahval ve şerait müsait 
olduğu takdirde müdiriyeti umumiye halinde 
idare edilmesinin daha münasip ve makul ola
cağı kanaati de mevcuttur. Fakat o ayrı bir 
bahistir, hülâsa bugünkü mevzuda işin pren
sip bakımından mütalâa edilmesi daha müna
sip olacağına göre bu meclisi idare âzalarının 
arzettiğim gibi ya memuriyet olduğuna, yahut 
memuriyet olmadığına göre aynı kaideye tabi 
tutulması yerinde olacağına nazaran Bütçe en
cümeninin vardığı neticenin kabulünü ben
denizde yerinde bulmaktayım. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim; prensip meselesinden bahsediyor 
arkadaşlarımız. Rica ederim, bu kanun serapa 
prensiplerle mi doludur? Bu kanunun içinde 
yeni esaslar yok mudur? Bu iktisadi teşekkül
ler, kurumları idare edecek olan, orada çalışa
cak olan ve onun idaresi için bir takım vesaiti 
çoğaltmak, bunları idare meclisinin, reislerinin 
otoritelerini arttırmak plânları yok mudur. Ri
ca ederim. Bunları zikretmiş değil midir. Bunlar 
memurdur arkadaşlar. Bu müesseselerde çalı
şan arkadaşlara ve müstahdemine biz Devlet ih-
tiyacatı bakımından bugün memur sıfat ve va
zifelerini veriyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar 
Bütçe encümeninin noktai nazarım doğru gör
düler. Efendim; Bütçe encümeni bir takrir üze
rine ileriye sürdüğü ve lüzumuna kani olduğu 
bir mevzuu geri alıyor, alması doğru mudur? 

Rasih Kaplan arkadaşımın bu noktayı fazla 

işlemediğini görüyorum. Yalnız memuriyetten 
gelenleri değil, Tekaüt kanununun bahşettiği 
haktan müstefit olanları değil, bu kanun ikti
sadi teşekkülleri, üstadım, yani Etibank'tan 
ve onun idare ettiği madenlerde, Sümerbank'm 
idare ettiği fabrikalarda ve yine onun idare 
ettiği diğer müesseselerde, hülâsa bütün bu 
müesseselerden gelecek olan heyetin Devletin 
gerek idarî ve gereke iktisadi tekmil bünyesin
de mevcut olan kıymetli unsurlardan iktisadi 
müesseseleri idare etmek için istifadeden mah
rum kalıyoruz, Bu doğru mudur? Milletin mil
yonlarca lirasının idare mesuliyetini verdiği
miz idare meclislerine seçilecek arkadaşları, 
Devletin parasiyle kurulmuş olan müesseseler
den gelecek insanlardan mahrum etmek doğ
ru mudur? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bulunduk
ları yerde istifade ederiz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Rica ederim üstadım, prensip derken en bü
yük prensip! baltalamayalım. En büyük prensip 
sizin de üzerinde hassasiyetle durduğunuz» şah
sen zatı âlinizin son derece ehemmiyet verdiği 
bu iktisadi müesseseleri idare etmek için lâzım 
gelen elemandan mahrum etmek doğru mudur? 
Yüz milyonlarla liralık müesseseler kur, Sümer-
bank yap, fabrikalar yap, maden ocaklarını Dev-
letleştir, çelik fabrikaları kur, bütün bu mü
esseseleri teşkil et... Ondan sonra deki; ben 
bunların meclisi idarelerine ne Hükümet me-
ıimriyetinde bulunan zinde, tekaüt yaşını ikti-
sabetmemiş adamları getiririm, ne de bu iktisadi 
tevekküllerde bulunan adamları getirebilirim. 
böy'jce vekillerin kollarını bağla. Prensip bu 
prensip mi rica ederim? Ortada yeni bir şey mi 
vo:? Mahkeme huzurunda; bu aıenror mu değil 
::ii diye eczaneden ilâç tartar gibi..- (Gülüşme
ler) vallahi bendeniz demindenberi kendimi 
mahkemede zannediyorum. 

Billâhılâzim mebus muyum, mahkeme huzu-
tımda dâvamı müdafaa ediyorum şaşırdım 
kaldım. (Gülüşmeler) İşin ruhu şu : Efendim» 
filân kanun, filân filân madde diyorlar. Biz 
istersek bunları lâğvederiz, yeni bir kanun ya
parız. Büyük Millet Meclisi o değil midir? Bi-

i naenaleyh yeni hüküm koyuyoruz. İktisadi te
şekküllerimizi idare ediyoruz. Arkadaşlar, ki
min mukaclderatiyle uğraşıyoruz, bir kere lût-

\ fen tahattur edelim. Sümerbank, neyimiz var 
i bizim Sümerbank'ta. Bütün selüloz, kâğıt sana-
| yiimiz, demir, çelik müesseselerimiz bütün men-
I sucatlarımız, Kayseri, Nazilli kombineleri. Ereğ-
! li fabrikası. Bütün gürültü ve patırdısiyle do-
i kuma sanayii. Sonra da,ha neler var? İM sene bu 
! teşekküllerin mazbata muharrirliğini yaptığım 
• için âdeta ezberledim, Beykoz kundura fab-
; rikası var, İstanbul'da Feshane fabrikaları 
i var, bütün bu müesseseler var, Hereke var, 
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merinos var. Bütün bunları idare edecek kuv
veti, bunları idare edecek cihazı, dimağı kuvvet
lendirelim mi, zayıflatalım mı? Yani bu kuvve
ti mahdut bir yerden mi alalım, yoksa dilediği
miz yerden mi alalım? Rica ederim arkadaşlar, 
bu kelime, ibare, vavı atıfa meselesi değildir. 
İş; doğrudan doğruya Devletçilik kaidesini tat
bik eden Devletin koyduğu kapital, millet na
mına konan muazzam bir sermayeyi hüsnü idare 
edecek unsurları nereden olursa olsun, diler
sek Devlet kadrosu dahilinden, dilersek Devlet 
kadrosu haricinde bulunanlardan alıp getirmek 
meselesidir. 

Geçelim Etibank'a; Etibank deyip geçmiye-
lim. Etibank'm adı var, bunu düşünmiyelim, 
bünyesini düşünün; geçen gün Meclisten geçen 
Devletleştirme kaidesine tevfikan vazıyed etti
ğimiz Ereğli kömür havzası mevzuubahistir, 
krom müessesesi mevzuubahistir, işlettiğimiz bü
tün madenler mevzuubahistir. Bunların yanın
da Ziraat bankasının bütün kadrosu mevzuu
bahistir. Daha burada hatırıma gelmiyen bir yı
ğın teşekküller mevzuubahistir. Bunları idare 
edecek adamları seçerken memuriyetten getirme, 
alma efendim Barem kanununun filân maddesi
nin filân şeyinin vavı atıfasiyle bunlar memur 
değildir. Vallahi Teşkilâtı esasiye kanunu ve 
Partimizin Devletçilik umdeleri bakımından biz 
bunların bünyelerini kuvvetlendirip milyonlarca 
liralık Devlet sermayesini tesis ederken bunu 
Yüksek Heyetinizin huzurunda bu noktai nazar
dan kanaatimin son noktasına kadar müdafaa 
etmek azmiyle mücehhezim ve binaenaleyh Hü
kümetten rica ederim, Yüksek Meclisin huzurun
da vaziyeti tenvir etsin, mesele Barem kanu
nuna mugayeret meselesi değildir. Mesele, bu 
müesseseleri idare edecek unsurların Devletin 
hangi tarafından gelirse gelsin alınması mesele
sidir, Bti vazifeleri gördürelim. Sorarım zatı 
âlilerine bunun haricinde hangi müessese kal
mıştır. 

RASlH KAPLAN ( Antalya ) — Dışarıda 
kimse yok mu yahu? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
Rica ederim, mahduttur efendim. Bugün en yük
sek mühendislerimiz millî mensucat müessesele
rinde çalışmaktadır, en kıymetli mühendislerimiz 
Devlet teşkilâtmdadijf. Rica ederim bugün Hü
kümetin bulup getireceği eleman gayet mahdut
tur. Bu noktai naşardan bendeniz fazla tasdi 
etmiyeyim, Hükümet noktai nazarını izah etsin. 

CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar; Bütçe encümeninde akalliyette ka
lan arkadaşlarımızdan kimse bu mevzu üzerinde 
konuşmadı. Ben bu vazifeyi üzerime alarak 
müsaadenizle bir iki dakikanızı işgal edeceğim. 

Meclisi idare âzalığının tekaütlüğe tabi bir 
hizmetten olmayışında encümen heyeti umumi-
yesi müttefiktir. Çünkü idare meclisi âzalığı 
esas itibariyle muvakkat bir hikmettir. Bu hiz-
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metin muvazi'. b u S ™ * g e n l e r e te
kaütlük hakkdl lse b l l e b u n d a n Mtıfade 
temin edilme<aidir- B u i t i b a r l a m e c U s i 

idare âzalumlak o l a r a k tekaütlüğe ta
bi hizmet olr b i z d e k a b x l 1 e d i y ° r u z ' K a" 
nunun üçüncü31 k i ' b u m a d d e> tekaütlü
ğe tabi hi'i ihtiva etmektedir. Meclisi 
idare azalar* v e m u r akıpları sahasına al
mamaktadır^ encümeninde bu kanunun 
müzakeresi n d a Hükümetin yaptığı bir 
teklif üzer i e n c u m e n ^ e c ^ s ^ idare reis ve 
âzalariyle jP*arı" tekaütlüğe tabi hizmet
ler arasın^11"' B u k a y d i e v v e lâ bu ka
nunun iba Ça^^an bir arkadaşınız sıfa-
tiyle lâyiltetkikine nıemur beşler komis
yonunda e t t i k- B u komisyonda vardı
ğımız net'az e v v e l arzettiğim neticedir. 
idare meeis v e âzalıkları tekaütlüğe tabi 
bir hizm^eğildi1"- Binaenaleyh, bunlara 
tekaütlük verilmemelidir. Ancak Hü
kümetin a koyduğu bir mesele vardır M, 
bunun* c3™"*6 ehemmiyetle durmak lâ
zımdır. ûmet idare meclisleri reis ve âza-
lîklarınjirüeMk; arkadaşları kuvvetli ele-
maniar(âçebilmek için bu idarelerde yetiş
miş o l a s a d a ^ a r a iQtiyaç vardır, demiştir. 
Şinaen1» e £ e r bu arkadaşların birini idare 
meclisi-iğine v e y a âzalığma getirecek fakat 
kendis'ekaütlüğün temadisini temin etmi-
yecek s a k b u arkadaşı ora,da meclisi idare 
vazife3 kullanmak ve hizmet ettirmek im
kânı esecektir. Bu itibarla 13 ncü madde, 
Hükfr11 ortaya koymuş olduğu ve aynı za-
mand^cümende ekseriyetle kabul ettiğimiz 
bir b*la, huzurunuza getirildi. Binaenaleyh, 
on ÜCÜ madde gelirken bütün encümen ar-
kadfl bu maddenin mevzuunu lâyikıyle ve 
etra3^arak bilmekte idiler. Kanunun müza-
ker^ ı r a s l n d a Feridun Fikri arkadaşımız bu 
ma(ain tevsian Devlet memuriyetinden ge- , 

I leni teşmilini Heyeti Celilenize teklif etti-1 
I 1er hu teklif nazarı mütalaaya alınmak üze

re ıcümenimize tevdi edildi. 
aciimende bu mevzu üzerinde çok uzun mü-

za-'eler cereyan etmiştir. Bu müzakerelerin 
idesini biliyorsunuz. Encümenin mazbata-
sra yalnız iki nokta üzerinde tevakkuf edil
iştedir. Bunlardan birisi; meclisi idare âza-
bnın muvakkat bir hizmet oluşu. Bunu biraz 
ıfel de arzettim. İkincisi; mevzuatımızda 
jmurluk için derpiş edilen hükümlerle idare 
içlisi âzalığınm alâkadar tutulmamış olması. 
a iki noktanın da mevzuumuza temas etme-. 
iği kanaatindeyim. Çünkü bütün idare meclisi 
-salıklarına esasen tekaüt hakkı derpiş edilme^ 
niştir ve kanunda da edilmemektedir. Kabul 
edilen hak münhasıran bir memurun tekaütlük 
hakkını temadi ettirmekten ibarettir. Yani tê -
kaüilüğe tabi bir memurun idare meclisi azalt-
gına getirildiği zaman burada geçireceği müct 
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det tekaütlük hizmetine mahsı^ajjtir, 
Bu memur Barem kanununun h7jne ay_ 
km olarak fazla bir istihkaka sajyacak-
tır. Yalnız barem üzerinden üteceği 
maaş üzerinden tekaütlük haklanır. 

Arkadaşlar, içtimai bir mevzu l ( |a kU_ 
lunuyoruz. Biliyorsunuz ki, butuma te
kaütlük meselesi yalnız Devletin ^ mü_ 
esseselere değil, evlerde çalışan filere 
kadar teşmil edilmiştir. Kabul et t i^ a u t_ 
lük hakları dışında daha bir çok r a ^ u 
hak tanınmıştır. 

Bu itibarla nazik bir mevzu ü z e ^ a r 
vereceğimizi düşünmekliğimiz lâzımı. s a n . 
dik kuruyoruz, bu sandık âdeta y o r ta 
sandığıdır. Burada meclisi idare re^gjj. 
ğma verdiğimiz hak münhasıran bu s: s a n . 
dığına iştiraklerinin temadisinden baş. s e v 
değildir. Binaenaleyh onları bu ha^aij. 
rum ettirmek için bir sebep, bir mesne^m. 
yorum. 

Meclisi idare azalarına lüzum vaiy0k 
mu? Bu günkü mevcut esaslar dahiliı&u 
malımı, yoksa bu esaslar değişmeli mifyar 
memur vaziyetinde midir, değil m id i r ?^ 
başka, umumî mevzulardır. Bu mevzul^ğ. 
raşacak olursak içinden çıkamıyacağTjir 
netice ile karşılaşmış oluruz. Binaenaleyln. 
deniz Feridun Fikri arkadaşımızın mü1^_ 
nın doğru olduğuna kaniim ve bu fikrin ijü 
hiç bir zaman meclisi idare azalarını f enir 
vaziyete düşürecek değildir. Bilâkis ta-e 
edecektir. Çünkü memleketimizde yetş 
kuvvetli elemanların Devlet memurları aıl 
da ve Devletin iktisadi teşekküllerinde toj. 
dığını görmekteyiz. Memleketimizde diğeı. 
halarda, Devletin elini koyduğu işler saha 
dan başka yerlerde de kıymetli elemanlar j 
tur denilemez. Fakat kıymetli elemanların n 
tan hiç bir zaman Devlet teşkilâtına dahil < 
manlar kadar çok değildir. Bu itibarla meçi 
idare azalarını bu fikrin kabulü takviyeye yi 
dım edecektir. Yoksa bu günkü halinde bira 
tığımız takdirde buraya gelecek elemanlar dal 
kuvvetli olmıyacaktır. 

Bu kanunla tekaütlük hakkı değil, tekaütlüll 
müddetlerinin temdidi hakkı verildiği takdirdj 
ise bunların daha kuvvetli elemanlar arasından 
getirilmiş olmasmı sağlıyacağız. Binaenaleyh 
arkadaşımız Feridun Fikri'nin takririnin yük
sek tasvibinize mazhar olacağını ümit ediyorum. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar; ben burada bu meselenin şimdiye ka
dar diğer arkadaşlar tarafından izah edilen ta
raflarına temas etmiyeceğim. Meclisi idare âza-
lığı memuriyet midir, değil midir, Encümen 
evvelce teklif ettiği bir maddeyi geri alabilir mi, 
alamaz mı, bu tekaütlük mevzuuna girer mi, 
girmez mi diye üzerinde duracak değilim. Be-
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11,1™ üzerinde durmak istediğin mesele sudu? i 
ueviet iktisadı teşekkülleri meclisi idareleri na
sıl olmalıdır, biz nasıl bir meclisi idare görmek 
istiyoruz ve bu kanun bu şekille meclisi idare
yi temin yolunda bir adım olabilir mi? 3460 
sayılı iktisadi teşekküller hakkındaki kanun, bu 
müesseselerin bir ticaret müessesesi gibi idare 
edilmesini âmirdir. Böyle olduğuna göre bu mü
esseselerin idare meclisi azasının da mümkün 01-
augu kadar pratik, hakikî hayattan yetişmiş 
ve imkân nisoetınae ora üe teması olan arka
daşlardan seçilmesi, buraların ticari bir mü
essese gibi ıaare edilmesinde munirn bir rol 
oynayacaktır, .buralara memuriyet nayatından 
da bazı arkadaşların gelmesi lâzım olabilir. 
Fakat şurasını itiraf etmek lâzımdır ki ticaret 
müessesesi gibi idare edilmesini kanunun em
rettiği bu yerlere pratik hayatta, hakiki nayatta 
çalışmakta olan kimselerden getirmek mutlaka 
lazımdır. Kanunun diğer bir hükmü de bura
ya gelecek meclisi idare âzasmın ticaretine, san
atına mâni değildir. Biz eğer buraya bir tüc
carı meclisi idare âzası yaparsak ticaretine de
vam edilebilecektir, sanayi erbabından birisini 
meclisi idare âzası yaparsak sanatına de
vam edecektir. Belki de böyle olması bu 
müesseselerin nakiki bir ticaret müessesesi gibi 
idare edilmesinde mühim bir âmil olacaktır. 
Celâl Sait arkadaşımızın bir noktada yerden 
göğe kadar hakları vardır. Biz buraya memu
riyetten kimseler getireceksek onların tekaüt 
haklarını idame ettirmek elbette lâzımdır. Fa
kat benim kanaatımca bu kanunla biz buralara 
fazla memur getirmekten ziyade, hakiki hayat
tan tazıa aaam getirmek yoluna gidiyoruz ve bu 
müesseselerin selâmeti için ileri bir adım atmış 
oluyoruz. Onun için buraya gelecek kimselerin, 
memuriyetten geldiği takdirde, tekaütlüklerim 
doldurmak için, Abdurrahman Naci arkadaşı
mızın buyurdukları gibi, bir formül bulunabilir. 
Meselâ orada 23 sene çalışmış bir kimsenin iki 
sene hizmeti tekaüde sayılabilir. Fakat bunun 
haricinde oranın tekaütlük müddetini doldur
mak yeri yapılmaması lâzımdır. Biz buraya bil
âkis memur alınmanın önünü alacak bir kayıt 
koymuş olmakla mühim bir adım atmış oluyo
ruz. 3460 sayılı kanunun istihdaf ettiği gaye de 
muhakkak surette budur. Şunu itiraf etmek 
lâzım gelir ki şimdiye kadar Devlet iktisadi te
şekkülleri idare meclislerine gelen arkadaşları
mız en ziyade memuriyetten gelmiş kimselerdir. 
Pratik, hakikî hayattan gelmiş, hakikî hayat 
ile ticaret ve sanayi hayatiyle alâkası devam 
eden kimseler bu müesseseler idare meclislerin
de fevkalâde nadirdir. Bunların arttırılması lâ-
Izrmdır. Çünkü piyasa ile rekabet edilebilsin. 
Son zamanlarda bir çok şikâyetler işitiliyor, 
ıasıl para kazanıyor hususi müesseseler, hususa 
İler tarafından idare edilen müesseseler çok da-
a fazla para kazanıyor, çok daha ucuza mal 
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ediyor. Bittab&$6nun * ^ e U = ^ 
üslerinde değildir. YaJnfâ ticarli&tenââiar kim
selerin başta bulunması bu müesseselerin daha 
iyi işlemesine âmil olur. Burada en mühim key
fiyet ucuza mal etmektir. Binaenaleyh burada 
Abdurrahman Naci arkadışunızm teklifine işti
rak ederim. Hülâsa olarak arzediyorum, me
muriyetten gelip de memuriyet tekaüdiyesini 
doldurmak için bir kaç senesi kalmış olan kim
selere bu hakkın verilmesi hususunda bir hüküm 
konsun. Fakat bunun haricinde bir hak tanın
maması, pratik, hakikî hayattan gelecek ele
manlarla bu idare meclislerinin doldurulması 
lâzımdır. 

ABDURRAHMAN NACl DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım; Faik Barutçu ve 
Rasih Kaplan arkadaşlarım bana muhalif bir 
mütalâa dermiyan eder gibi bulundular, amma 
esas itibariyle bana iltihak ettiler. Meclisi 
idare âzası olacaklar mutlaka bilgili ve tec
rübeli adamlar olmalıdır. Şimdi bu teşekkü
lün içerisinde zekâ ve kabiliyetiyle teferrüt 
etmiş, temeyyüz etmiş bir arkadaş olur da 
onun tekaütlük müddeti daha dolmadığı için 
o vazifeye alınamaz. Bu hakikaten yanlış olur. 
Benim bildiğim ve Kasım arakadaşımın da bu
yurduğu gibi, sanayi ve ticaret aleminden de 
adam alınmalı ve bir de bu müesseselere di
rektif verebilecek kudrette adam bulmrya da 
imkân vermelidir. Onun için bendeniz şöyle 
bir takrir veriyorum. Artık reyinize mütevak
kıftır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Arkadaşlarımızın kısmı âzami söyledikleri 
ifadelerle benim vazifemi teshil etmiş oldular. 
Onun için ben Feridun Fikri ve Celâl Sait arka
daşımın bahis buyurdukları bazı noktalara 
cevap vermekle iktifa edeceğim. Bir defa Fe
ridun Fikri arkadaşımız 68 nci maddeyi oku
dular. O 68 nci madde Heyeti Celileye maledi-
len bir maddenin ne suretle alınacağını göste
rir. Fakat bu maddeyi biz almadık. Heyeti Ce
hle bize tevdi etti. Binaenaleyh bunun hak
kında, bunun tatbikini düşünmek yerinde de
ğildir. Biz kabul etmiş olduğumuz hüküm hi
lâfına bir talep serdedildi diye ondan sonra 
buna tamamiyle muhalif bir hüküm getirmiş de
ğiliz. Kendilerinin vermiş oldukları takrir ve 
Heyeti Celilede muhtelif hatiplerin irat ettik
leri sözler bizi bu işte daha ziyade inceleme
ğe şevketti, biz de adalet muktazasmı yerine 
getirmek ve prensibe sadık olmak dâvasını esas 
aldık. Sonra encümende ekseriyet bir halde 
kalmaz. Arkadaşım bilirler M; encümenlerin 
teşekkülü daima değişebilir. 22 - 25 arkadaş 
içinden bazıları muhalif fikre sahip olabilir
ler. Evvelce içtimada bulunmayıpta, sonradan 
içtimada bulunurlar, tenevvür ederler ve fi
kirlerini değiştirebilirler. Bunlar mahkeme
lerde bile oluyor, bilirler. Biz düşündük ki, I 
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prensibe sadık kalmak daha doğru olacaktır* 
bu prensip zaten üçüncü madde ile kabul edil
di. Binaenaleyh burada encümenin tenkide ma
ruz kalmasını bilmem ki doğru buluyor musu
nuz? Tekaütlük hakları ibtıdaen verilsin diye 

I bir şey söylemedim buyurdular. Fakat teka
ütlük hakkını aldıktan sonra bunun devamı 

[ lâzımdır, dediler ve buna misal de getirdi
ler. Böyle istisnaları kaide olarak vazetmek 
için hiç bir sebep yoktur. Kendileri de bilirler 

I ki, istisna müvellidine maksur olur. Bunu kıs
tas tutmak bir çok hatalar tevlit edebilir. Onun 

I için bunun üzerinde fazla durmakhğnnız zanne
derim doğru olmaz. 

Sonra dediler ki, tekaüt edildikleri takdir
de kendi aylıkları üzerinden almıyacaklardır. 

Evet, bu böyledir. Esasen kendilerine hizmet gör
dükleri zaman verilen aylık o kadar çoktur M, 
bunlar tekaüt hakkmı peşin almışlardır. Şim
diye kadar hakkı tekaüde nail olmıyan ücretli
ler bu tekaüdiyeye imrenerek memuriyete geç
mek istemezlerdi. Çünkü aradaki fark, maaş 
farkı 100 liraya kadar çıkardı. Binaenaleyh, 
yine bu ücretleri tercih eden yurddaşlarımız bu
lunur. Bunlar emeklerinin mukabillerini fazla-
siyle almış oldukları için haklarında bir daha 
tekaütlük düşünmenin imkânı yoktur. 

Adam nerede bulunur dediler. Maalesef 
adam bulunur. Kurumlardan buraya geçecek 
kimseler vardır. Çünkü buradaki maaş farkı 

S elbette kendisini cezbedecektir. 150 - 200 lira 
maaş alan bir memur, hakkı tekaüdü mevcut da 
olsa onu terkedip buraya 500 lira ile geçmeyi 
cana minnet bilecektir. (Maalesef niye ses
leri). Maalesefi birinci kısmı için söyledim. Fa
kat olmaması matluptur. Biz bunlardan yüz 
milyonları istismar etmek ciheti vardır ki, bunu 
bekliyebiliriz. 

Sonra dediler ki, çok kıymetli bir eleman 
yetişirse ve bunlardan kurumca istifade edilme
sine imkân varken biz onu nezedeceğiz. Bu 
nadir vâki olan bir şeydir. Fakat bugün vuku
at şunu ispat etmiştir ki; bu arkadaşların % 95 i 
memuriyetten gelmektedir. Kasım arkadaşım 
çok güzel tebarüz ettirdiler, buradaki bütün 
muamelâtın ticari zihniyetle yürümesi lâzım
dır. Amma bunu tebarüz ettirdiği hükmü, Fe
ridun Fikri arkadaşımız kanunu okurken söyle
diler. Meclisi idare âzakğı vasıflarını tâyin 
ederken, bunlar teknik bilgiyi hâiz ve ihtisas sa
hibi olmalıdır, dediler. Teknik bilgiyi hâiz ve 
ihtisas sahibi olmak için, iktisadi teşekkülün 
icabettirdiği bilgiyi bunlar nerede iktisabede-
cektir? 

FERİDUN FÎKRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
İktisadi teşekküllerde? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De
vamla) — Sizin dediğiniz iktisadi Devlet te
şekküllerinde onları takviye etmek için dışarı-
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dan lâzımgelen elemanlarla teçhizidir. Onu da
ha evel de söyledik. Fakat siz memuriyete isti
nat ediyorsunuz. Onu söyledim. Sonra buyu
ruyorlar ki, işin serbestisini temin edin. Biz 
onların verimli çalışmalarım istiyoruz. Onların 
ihtisaslarını arttırmaları bilgiyle mümkündür. 

îşte biz bu arkadaşların bir taraftan tecrü
be »•-•! bllVİltrini ço^-hitmak, bir taraftan da bu 
'>n^;.crivle i'rtiasdi lîevlet teşekküllerini müs-
tûî'i'j r^biî.nr.k vin bu hükmün devamını ter
cih edcr'a. Çimdi bir taraftan bunlar dışarda 
borüeot ÇÎ'JK.T.Î'J.',V ^.edikleri gibi kazansınlar 
bir ti.r,--,iî,,:i '.I'- tokaütlük baklanı kendilerine 
tarjy^'tn, r^ '.'o.»>Tiı bir şey olmaz. Eğer dışar-
âp. çrî.lışrrfvî kabiliyetini haiz değillerse burada 
onlurajiii r.d fayda beklersiniz? Dediler M; biz 
ît'-tcivscî: ^oıii LLıküiıiler koyarız. Hüsnü Kitabçı' 
nın maddeleri tadadından fayda nedir? Fayda 
şudur: Vazıı kanunların, seleflerimizin ne şekil
de düşündüklerini anlıyarak bizim de daha isa
betli kararlar almamızı temin içindir. Bilmem 
neden ben bu mevzuatı sayarken »3480 sayılı 
kanunun muvakkat maddesinin (E) fıkrasın
dan bahsetmiştim. Orada yalnız müseccel me
mur ve müstahdemlerin tekaütlük hakkından 
müstefit olacakları yazılıdır. Onu neden terviç 
etmediler ve neden burada ona cevap verme
diler? 

Celâl Sait arkadaşımız, tekaütlüğe esas ol-
mıyacağmda müttefikiz dediler. Neden dolayı 
encümen bunu oraya yani mazbatasının başına 
kaydetti. Muhterem arkadaşımız sonunu da 
okusalardı neden dolayı kaydettiğimizi anlı-
yacaklaıdı. Orada da 3 ncü madde ile vazetti
ğini iz prensibe muhalif bir hüküm vazediyoruz. 
Bu hükmü tebarüz ettirmek için o mukaddime 
ile başladık- Binaenaleyh, burada encümenin 
mazbatasını tenkit edecek bir hal yoktur. 

Tekaüt maaşının istinat ettiği şeyleri söy
lediler, tekaüt maaşını işte bunlar barem mu
cibince alacaklardır elediler. Bunu zaten kabul 
ediyoruz. Fakat bunu almanın doğru olup ol
madığım düşünüyoruz. Ve bunu almanm doğ
ru olmadığını konuşuyoruz. 

Sonra işçilere hakkı tekaüt tanınmıştır, ida
re meclislerine niçin tekaüt hakkı verilmiyor 
gibi bir şey buyurdular. Mademki böyle çalı
şanların sigortalarla vaziyetleri takviye edile
cekse, meclisi idareleri dediler ki neden kabul 
etmemeliyiz. Bunu dedikten sonra işçiye verili
yor da bunlara verilmiyor. Bunda bir tezat gö
rüyorum dediler. Eğer bütün çalışanlara verile
cekse o vakit başka cevap veririm. Bir taraftan 
çalışanlara veriyoruz. Evet, fakat onlar ancak 
çalıştıklar* ile kutülâyemut geçinen kimselerdir-
Onları takviye etmezsek âtileri için bittabi müş
kül bir hale gelirler. Halbuki idare meclisi 
âza ve reisleri için böyle bir ihtimal varit değil
dir. Hulâsa arkadaşlarnn, encümeniniz Heyeti 
Celileden aldığı ilham ile bu prensibe sadakatini 

göstererek meclisi idare âzalarmm hususi mahi
yetlerini gözönünde tutarak bunları tekaüt hak
kına mazhar kılmamıştrr. Bunda isabet vardır. 
Bunların meclisi idare reis ve azalarını kıymetli 
elemanlarla teçhiz etmek için bu hükmü koydu. 
Bu esası kabul buyurmanız yerinde olur. Bu esas 
dairesinde istediğimiz gibi meclisi idarelerin te
rekkübüne imkân hâsıl olsun. 

REİS — Daha bir çok hatipler söz almışlar
dır (Kâfi, müzakere kâfi sesleri). Müzakere
nin kifayeti hakkmda takrirler de var. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kifayet aleyhinde söyliyeceğim (Gürültüler). 

BEİS — Kifayeti müzakere hakkındaki tak
rirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 

teklif eyleriz. 
Edirne Ankara 

T. Göksel Ekrem Ergun 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, reye konulmasını rica 
ederim. 

İstanbul 
Sadettin Uraz 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini teklif ediyorum. 
Kocaeli 

İbrahim Dıblan 
REİS — Buyurun, kifayet aleyhinde söyleyin. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar... 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yal

nız kifayet aleyhinde olacak. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 

Evet yalnız kifayet aleyhinde Ziya Gevher Bey. 
Müsaade buyurun da sözümü ikmal ede
yim, fazla hiç bir şey söylemeğe hakkım yok
tur artık. 

Böyle mühim bir mesele Hükümeti (Gülüş
meler) Maliye vekilini, İktisat vekilini dinle
meden biz bu mevzua karar verebilecek miyiz 
arkadaşlar? (Gürültüler). Rica ederim arka
daşlar, Maliye vekilimiz, İktisat veldlimiz gel
sinler, Bu meselede bir takım arkadaşların 
hassasiyetle müdafaa ettikleri ve Bütçe encüme
ninin de başta reisi bulunduğu halde on muhalif 
reye karşı on bir muvafık reyle yani Bütçe 
encümeninin de noktai nazarı böyle değil mi 
Mazbata muharriri Bey? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşımızın bu hallerden istiane et
mek mecburiyetini duyması garabetimi mucip 
oldu, rica ederim biz söylenenlerin hakikatine 
bakalım. 

_ 9 8 . ~ 



t : 56 11.5.194a O : î 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Hayır, hayır, öyle değil. Encümende 10 reyi 
muhalife karşı 11 reyle karar verilmiştir. Bu 
tereddüdü mucip olmaz mı? Bu işte Maliye ve 
İktisat vekili dinlenmeli. Heyeti Umumiyenin 
ilhamı dendi, hangi heyeti umumiyenin ilha-
mi rica ederim. Eğer Heyetin her ilhammı böy
le anlıyacak olursak yandık. Takrir veriyorum. 
Arkadaşlar rica ederim, istirham ederim, Bütçe 
encümeni 13 ncü madde ile, Yüksek Heyetini
zin huzuruna geliyor. Devlet kurumlarından 
gelenlerin tekaütlük haklan devam etmelidir 
diyor. Heyeti umumiyede buna bir tek arka
daş şikâyet ve itiraz etmiyor. Bu Heyeti umu
miyenin malı oluyor. Heyeti umumiyede bir 
kaç mebus ve Maliye vekili çıkıpta bu Hükü
metten gelenlere de şâmil olmalıdır diyorlar. 
Bunun üzerine takririm nazarı dikkate alına
rak madde encümene gidiyor. Mazbata muhar
riri arkadaşımız, Yüksek Heyetinizin ilhamı da
iresinde hareket ettik diyor. Eğer ilham böyle 
tellâkki edilecekse Allah bu ilhamlardan bizi 
tahzir etsin, korusun. (Gülüşmeler). 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 13 ncü mad

denin aşağıdaki şekilde reye konulmasını arz 
ve teklif ederim: 

MADDE 13. — Umumî ve hususi kanunla
ra göre tekaütlüğe esas olan hizmetlerde me
mur iken ikinci ve 23 ncü maddelerde yazılı ku
rumlarda îdare meclisi reis ve âzalığma veya 
murakıplığına seçilenlerin tekaütlük hakkı 12 
ci maddedeki kayitlarla yürütülür. 

Bingöl 
Feridun F. Düşünsel 

(Hayır, hayır, ret, ret sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

13 ncü madenin aşağıdaki şekilde olmasmı 
teklif ederim: 

2 nci ve 23 ncü madelerde yazılı kurumların 
memurlarından olupta henüz tekaütlük hakkını 
kazanmamış iken idare meclisi reis ve âzalığı-
na veya murakıplığına seçileceklerin, tekaüt 
müddetini dolduracakları tarihe kadar geçecek 
müddete ait tekaütlük hakkı 12 nci maddeler
deki kayıtlarla yürütülür. 

Sivas mebusu 
A. Naci Demirağ 

(Ret sesleri). 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Encümen 

mazbatası, encümen mazbatası .. 
REÎS — Feridun Düşünsel'in takririni tek

rar okutuyorum, reye koyacağım. 

(Feridun F. Düşünselin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Takriri yüksek tasvibinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmemiştir. 

(Abdurrahman Naci Demirağ'in takriri tek
rar okundu). 

REÎS — Takriri yüksek takdirinize arzedi
yorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Takrir reddedilmiştir. 

Encümenin mazbatasını yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi lâyihanın 21 nci maddesiyle muvak
kat 8 nci maddesi okunacaktır. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — 1683 sayılı ka
nuna veya bundan evvelki hükümlere göre ve
ya kanunla kurulu tekaüt sandıklarından te
kaüt maaşı alanlar. Bu sandıklarla ilgili kurum
larda tekaüde esas bir hizmete alındıkları tak
dirde, sandıklarla tekrar ilgilendirilmez ve te
kaüt maaşları da buralarda hizmetleri devam 
ettikçe kendilerine verilmez. Bunların yaş had
leri hususi kanunlardaki hükümlere tabidir. 

BÜTÇE En. M .M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Encümen son fıkranın çıkarılmalını tek
lif ediyor. 

BEKÎR KALELÎ (Gazianteb) — Efendim 
mühim olduğunu zannettiğim bir noktanm ta
vazzuhu için maruzatta bulunmak için kürsü
ye geldim. Malûmu âlileri Barem kanununun 
müzakeresi sırasında tekaütlerin tekrar me
muriyete geçmiş bulunmaları halinde tekaüt 
maaşlarının ne suretle kesileceği hakkında 
24 ncü maddenin 4 fıkrasında toplanan sarih 
esaslar vardır. Tekaüt olmuş bir memur de
yince bu kelimenin şümulü altında malûl olan
lar da dahil olduğu için o vakit Yüksek Heye
te bir arkadaşımızın vâki bir teklifi üzerine 
alelıtlak malûllerin memuriyete geçmeleri ha
linde tekaüt maaşlarının kesilmemesi esası Mec
lisçe kabul ve 24 ncü maddenin sonuna «Harp 
malûlleri bu kuyuttan müstesnadır» fıkrası 
ilâve edilmişti. Bunda en büyük âmil de; yine 
malûm olduğu üzere, malulen tekaüt olan kim
selerin yaş haddini doldurmadan, hatta 20 
ile 30 yaş arasında maluliyete mâruz olmaları 
idi. Kanunun hâlen müzakere ettiğimiz bu 
maddesindeki esbabı mucibede de tasrih edjil-
diği üzere, enerjilerini kaybetmemiş bu kişim 
elemanların Devlet memuriyetinde çalışma
ları faydalı olarak mülâhaza edilmiştir. Ben
deniz, 22 nci maddede Barem kanununun 24 
ncü maddesinde mevcut bu istisnai kaydı gör
mediğimden ve Barem kanununun 24 ncü mad
desinde her ne kadar (Memuriyet derece ve ay
lıkları kanunla tanzim edilmiş olan müesse
selerde tahsisat veya ücret alanların bu va
ziyetleri devam ederek tekaüt maaşları tahsi
satı fevkalâdeleri zammedilmeksizin verilir) 
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denilmesine ve şahsi kanaatimce bu kayit, yani 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilmiş olan müesseseler, şimdi görüştüğümüz ik
tisadi müesseseleri de sahasına almasına rağmen 
eğer bu kayıt sandığım şümulü taşımıyorsa 
müsaadenizle Barem kanununa koyduğumuz gi
bi buraya da bu istisnai kaydı koymak suretiyle 
teyit etmiş olalım. Eğer mazbata muharriri ar
kadaşımız bu kaydın âm ve şâmil olduğunu ve 
îktisadi Devlet teşekkülleri kanununun bu kaydı 
içine aldığını tasrih ederse zapta geçmek sure
tiyle mesele halledilmiş olacaktır. Bunun için 
kürsüve cıkmıs bulunuyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, arkadaşımızın temas ettiği nokta 
çok yerindedir. Onları mahrum etmek hiç bir 
zaman encümenin hatırından geçmiş değildir. 
Binaenaleyh belki diğer fıkralar da bunu ihtiva 
eder amma teyidedersek bir zarar da olmıyaca-
ğma göre bu vesile ile «harp malûllerinin teka
üt maaşı mahfuz» diye bir fıkra koymak yerinde 
olur. 

BEKÎR KALELÎ (Gazianteb) — Bu hususta 
bir takririmiz var, takdim edeceğiz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bekir Kaleli arkadaşım benim söyliyecekİerimi 
söylediler. Mazbata muharriri de iştirak ettiler. 
Esasen Barem kanununda harp malûllerini istis
na eden bir kayıt konulmuştu. Binaenaleyh me
sele tamamiyle halledilmiş oluyor, teveccühü
nüze teşekkür ederim. 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

22 nci maddeve son cümle olarak aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Gazianteb mebusu Konya mebusu 
Bekir Kaleli Dr. Osman Şevki Uludağ 

Fıkra: Harp malûlleri bu kayıtlardan müs
tesnadırlar. 

REİS — Encümen bu fıkrayı kabul ediyor. 
Yalrnz son fıkrayı tayyediyor. Yani yaş hadle
rine ait olan fıkrayı. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Evet, evet. 

REİS — Efendim, şimdi 21 nci, eski 22 nci 
maddenin son fıkrasını encümen kaldırıyor. Bu 
fıkra yaş hususundaki, fıkradır. Bu fıkranın 
yerine şimdi arkadaşlar tarafından verilen fık
ranın konulmasını kabul edivor. Madde hakkın
da başka mütalâa yoktur. Maddeyi bu şekilde 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT SEKİZİNCİ MADDE — 21 nci 
maddede yazılı mütekaitlerden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, kanunla kurulu tekaüt 
sandıklariyle ilgilenmiş olanlar; 

a) Sandıklarla ilgilerini kesmek istedikleri 
takdirde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar vasıtasiyle 
sandıklara müracaat ederek-ödedikleri aidatı 
% 4 faiziyle birlikte alırlar. Kurumların bu me
murlar için ödedikleri paralar da % 4 faiziyle 
birlikte kurumlara geri verilir. j 

b) Müddeti içinde müracaat etmedikleri 
takdirde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
evvel iktisap ettikleri hakları muhafaza ederler. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

YlRMt DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 
nesri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, yüksek nazarınıza bir noktayı ar-
zetmek ve bu suretle vazifemi ifa etmek istiyo
rum. Malûmu âlileri B. M. Meclisinin kuruldu
ğu gündenberi Meclisten çıkan kanunların cüm
lesinde bir madde vardır; o da «bu kanuna ay
kırı hükümler kaldırılmıştır, bu kanuna mu
gayir hükümler mülgadır» şeklindeki maddedir. 
Yani hangi kanunu açarsanız bu kanuna ay
kırı hükümler kaldırılmıştır, bu kanuna muga
yir hükümler mülgadır veya bu kanunun filân 
filân maddei nizamiyeleri mülgadır diye bir 
hüküm mevcııd olduğunu görürsünüz. Encüme
niniz şimdi bu kanunu tanzim ederken, demiş 
ki münakaşanın hararetini unutarak yüksek 
heyetinizden istirham ederim. «Bu kanuna ay
kırı hükümler kaldırılmıştır» diye bir hüküm 
burada teklif edildiği halde, şimdi mevcut de
ğildir. Halbuki tatbikatta ne olacaktır arka
daşlar? Bu kanunla ilgili bir yığın kanun var
dır. Sûrayi devlete gidildiği zaman, mahkemeye 
gidildiği zaman o hükümler berdevam, bu hü
kümler mevcut. Gerçi buyuracaklar ki bu ka
nun muahhardır, onlar mukaddem. Fakat bu 
bir hususi kanundur. O da hususi kanundur. 
Mahkemeye gidildiği zaman ne olacaktır vazi
yet? Bendeniz Devletin en yüksek kazai mer
cilerinde bulunan iki arkadaşla görüştüm, bu 
hususta tereddüt gösterdiler. Dediler ki mahke
meler ve merciler gayet büyük müşkilâta maruz 
kalacaklar. Hangi hükmü muteber, hangisi de
ğildir dive. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Arasınlar bul
sunlar. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Olur mu? Bendeniz söyliyeyim de isterse 
zabıtta kalsın. Demin de çok söyledim, yorul
dum, zaten mecalim de kalmadı. Heyeti celile-
yi de fazla rahatsız etmiyeyim. Binaenaleyh, hu
kukçu arkadaşlardan soruyorum. Refik İnce 
hattâ bu hususta o kadar ileri gitti ki Barem 
kanununda adetâ posteki saydmrcasma filân 
kanunun 39 ncu maddesi, bilmem hangi kanu
nun 25 nci, 38 nci maddeleri filân, filân kanun
lar mülgadır diye. Şimdi biz o sistemi tutmu
yoruz- Mülgadır demiyoruz. Burada geçen bir 
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hükümle mülgan olması, lâzım gelen maddeler 
tesbit edilmelidir. V* .m 

Kanuna öyle hükümler girdi M, bil kanunun 
kelimesine müdahale ettiğim zaman anladım. 
Devlet Demiryollarına ait olan ahkâm kaldı
rıldı mı, baki mi? Bir mahkemeye bir mercie 
gittiği zaman, bir hak istenildiği zaman arze-
deceği müşkülâtı Yüksek Heyetinizin takdiri
ne bırakıyorum. Bu mütalâalara encümen, 
hayır efendim, lüzum yok derse, tatbikatta 
husule gelecek müşkülât yüzünden bir tef
sire gelecek olursa, bendenizin yapacağım şey, 
zabıttaki mâruzâtımı çıkarıp Mübarek Huzu
runuzda tekrar okumaktan ibaret kalacaktır. 

ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Bütçe en
cümeninin 25 nci maddesinde, «Bu kanuna 
aykırı hükümler kaldırılmıştır» yolunda bir hü
küm mevcuttur. Bilâhara bu maddenin kal
dırılması, bu maddeden feragat edilmesi, bu 
kanuna aykırı hükümler kaldırılmamış oldu
ğunu mu tazammun ediyor? Hiç şüphesiz ki, 
öyle değil, kaldırılmıştır. Vaziyet böyle oldu
ğuna göre, bütün kanunlarımızda tatbik olu
nan usule muvazi olarak bu maddenin aynen 
ipkasında fayda ve zaruret vardır. Bu itibarla 
Feridun Fikri'nin beyanatını ben de teyit 
ediyorum. Maksadı hakikileri bundan ibaret 
ise «bu kanuna aykırı hükümler kaldırılmıştır» 
maddesinin eskiden olduğu veçhile ipkası 
çok faydalı olur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim; Encümeniniz bu maddeyi kal
dırmakla, buna muhalif olan hükümlerin yine 
tatbik edileceği mânasını kasdetmiş değildir. 
Böyle bir düşünce asla varit olamaz. Fakat 
muahhar olan kanun evvelki hükümleri boza
cağı düşüncesiyle böyle bir kaydı koymayı zait 
bulduk, ondan dolayı madde kaldırılmıştır. Hu
kukçuların bunda ısrar ettiklerine göre biz de 
ipkasmı kabul ediyoruz. Çünkü teyit edilmiş 
olur. Yoksa bir zararı yoktur. Kasdımız budur. 
Madde bu suretle yapılabilir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanuna 
aykırı hükümler kaldırılmıştır. . 

REİS — Teklif edilen bu maddeyi encümen 
de kabul ediyor. Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4, — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında i/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam, usul
lerine dair î/744 samlı kanun lâyihaları ve Büt
çe. Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

REİS — Geçen celsede 19 ncu madde de kal
mıştık. Söz alan arkadaşlar vardı. Şimdi söz 
Feridun Fikri Düşünsel'indir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bev, ekseriyet yok, şimdi kalsın. 

REİS — Yani vaz mı geçiyorsunuz? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Hayır, fakat ekseriyet var mı bilmem İri,. 
Efendim; bugün maruzatımı itmn.m için bazı 

hususları söylemek mecburiyetini hissediyorum. 
Köy kanununun mukadderatı mevzuubahis 

oluyor. Yani Adliye vekili Hasa,n Menemenci-
oğlu üstadımızın buyurdukları bazı husus
ları tavzih etmek için maruzatta bulunmak mec
buriyetindeyim. Saym Adlive vekilimiz va
ziyeti telhis buyurdular. Yalnız mevzua taal
lûk eden yüksek kanaatlerini bendeniz kendi 
noktai nazarıma uygun görüyorum. Yani söyle 
telhis edeyim: Zabıttan ifadelerini aynen aldım, 
fakat anele olarak yüksek huzurunuza çıktığım 
için onları getiremedim. Adliye vekilimiz bu
yurdular ki: 442 numaralı kanunun 49 ncu mad
desinden başlayın 56 nci maddesinde biten 6 ncı 
fasıl ki, köy ihtiyar meclislerinin göreceği işler 
ve dâvalar, yani 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 
nci maddelerden ibaret olan altıncı fasıl, sonra 
57 nci maddeden başlayıp 67 nci maddede biten, 
dâvaların nasıl görüleceği hakkındaki 7 nci 
fasıl. 442 numaralı Köy kanununda olan bu şey
ler, 492 numaralı kanunla zımnen ilga edilmiş 
diye telâkki olunmuş. Şimdi bu nasıl olabilir 
arkadaşlar? Yani bendeniz müzakere ettiğimiz 
mevzudan ziyade, şahsan, tesadüfen öğrendim, 
bendeniz şimdiye kadar Köy kanunu tatbik edi
liyor biliyordum. Aklıma başka bir şey gelmiş 
değildir. Kıymetli üstadım Hasan Safiyiddin 
492 numaralı kanunla ilga edilmiştir dediler. 
Yani 442 numaralı kanunla koymuş olduğumuz 
hükümler - bendeniz de o vakit ikinci Mecliste 
bulunuyordum - 492 numaralı kanunla mer'iyet-
ten kaldırılmıştır. Öyle buyurdular. Arkadaş
lar 442 numaralı kanun 18 mart 1340 da çık
mıştır. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu da 
21 mart 1340 da çıkmıştır. Yani istirham ede
rim. B. M. Meclisi üç gün sonra çıkardığı ka
nunla Köy kanununu ilga edebilir mi arkadaş
lar? Edebilir diye bir arkadaş seslensin de ben 
de kürsüden inerim. Bu Meclis, rica ederim 
arkadaşlar üç gün sonra, olur mu bu? Rica ede
rim, bir tek arkadaşımız desin ki, tabii ölen ve 
burada bulunmıyan arkadaşlara hitap edemem. 
Fakat burada . . . . 

SİNASİ DEVRİN ( Zonguldak ) — Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu 1926 da çıkmış de
ğil midir? 
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FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla)— I 

Üstadım, ona da cevap vereceğim. Orada daha 
kuvvetliyim. Hukuk usulü muhakemeleri ka
nunu demedim. Hasan Safiyiddin Bey arkadaşı
mız dediler ki, üstadı muhterem tetkikte bu
lunmuşlar, kendileri bir kanaat izhar etmediler. 
Bendeniz kanaati şahsiyelerini aldım zabıtta 
mevcut. Kendilerinin yüksek kanaatleri bende
nizin kanaatlerimden ayn değildir. Kanaatla-
rınııı benim kanaatımla bir olduğunu görmekle 
bahtiyarım. Fakat ayağınızı öpeyim, rica ede
rim. 18 mart 1340, iste kavanin mecmuası İkinci 
ciltte, Köy kanunu 12 saban 1342, 18 mart 1340 
da çıkmış. Hukuk usulü muhakemeleri denilen 
kanun 17 ramazan 1342,21 mart 1340 da çıkmış 
olur mu? Burası yanlış, şabandan, ramazandan 
anlıyorum. Bu 21 mart değil, 21 nisan olacak. 
Yani aradaki müddet 3 gün değil, bir ay üç 
gün olacaktır. Köy kanunu 12 şaban 342 de 
öteM 17 ramazanda çıkıyor. Aynı sene, yanlış 
yazılmış. 18 mart 1340 da Köy kanunu çıkıyor. 
Tashih ediyorum yanlış basılmış. Yani ben yan
lış söylemedim. Yukarıda Başvekâletin tezke
resi vardır. Bin bir ümitle Başvekâletten ge
len ve Mecliste bin bir ümitle müzakere edilen 
ve Türkçe ruhuyla tanzim edilen ve köylerde 
inkılâbı tazammun eden bir hükmü Meclis bir 
ay sonra çıkardığı bir kanunla ilga etmiş olabi
lir mi, arkadaşlar, olabilir mi? Bendeniz hiç 
kimseye muahaze tevcih etmedim. Bundan baş
ka bir mâna çıkarılmasın. Bu Köy kanununun 
«... Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur.» 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Adliye vekili 
«de» memurdur. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«İşbu kanunun hükümlerini yaptırmak» Tunalı 
Hilmi Beyin ruhu şad olsun, bu onun lisanıdır. 
«... Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur..» 

Gelelim Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nuna: Malûmu âliniz bu 492 numaralı kanu
nun, Usulü muhakematı hukukiye ve usulü mu-
hakematı cezaiye kanunlariyle sulh ve icra ka
nunlarının bazı mevaddını muaddil kanun, bu. 
O zaman yapılmıştır. Şimdi gelelim usulü mu
hakematı hukukiye ki, isviçre'de Nöşatel kan
tonunun tatbik ettiği kanun esas tutularak tan
zim edilen kanundur. Bu kanunun esbabı mu
cibe mazbatasına bakınız. Arkadaşlar Adliye 
encümeni mazbatası esbabı mucibesi; kısa bir 
kaç cümle okumama müsaadenizi niyaz edece
ğim. «Adliye vekâletince müteşekkil komisyonu 
mahsusça kaleme almıp Mahkemei temyiz rü-
esa ve âzasından mürekkep bir heyet tarafın
dan tetkik ve beş ay evvel tab ve Meclisi âli 
azasına tevzi edilen Hukuk usulü muhakemeleri 
lâyihası ahiren Adliye vekili Mahmud Esat Bey 
ve Adliye Hukuk müşaviri Şakir Bey hazır 
oduğu halde mütalâa ve tetkik olundu.» Yani 
bunun ne suretle tanzim edildiği malûm. Bu ka- 1 

I nunun numarası da malûmunuz, 1086 dır. Ba
kınız esbabı mucibe mazbatasında ne var? Bir 
fıkrasını okuyacağım.: «Bu günkü teşkilâtımızda 
Meclisi âlice kabul buyurulmuş olan kanunu 
âhir ile lâğvine mebni İstinaf mahkemeleri mev-
cud olmadığı ve bununla beraber gerek malî 
ve gerek ferdi vesaiti mevcudeye nazaran ihya
sına imkân da bulunmadığı cihetle istinaf mah
kemeleri teşekkül etmeden evvel onlar hakkın
da şimdiden vazı ahkâmda hiç bir faide 
mevcut olmayıp bilâkis ahkâmı saireye kar
şı mahzurlu bir haşivden ibaret kalacağın
dan 443 ncü maddeden 462 nci maddeye kadar 
devam eden istinaf faslı tamamen tayyedilmiş-
tir. İstinaf faslının 443 ncü maddesi son fıkrası 
temyiz faslına nakledilmiş fakat mühim olduğu 
kadar yeni olan bu hüküm de bir az daha ih
tiyat ve teenni tariki iltizam olunarak âzami 
miktar 2 500 kuruşa hasrolunmuştur» diyor. 

Şimdi mevzuumuza geliyorum: Koy kanu
nunun 49 ncu maddesinin birinci numarasiyle 
ihtiyar meclislerine kabul edilmiş olan mevkii 
kazayı ihraz etmiş olan, bir meslek hâ
kiminin iki bin beş yüz kuruşa kadar olan ala
cak dâvalarına katı olarak bakması ihkakı hak 
bakımından mucibi endişe görülmemiştir. De
mek ki, Hukuk usulü muhakemeleri kanunu 
mazbatası, köy kanununun yaşamakta olduğunu 
kabul etmiştir. Mazbatadaki bu sarahat bunu 
göstermektedir. Binaenaleyh, zımnen ilga 
olamaz. Bir kanun, Büyük Millet Meclisi var
ken, ilâyevmil - kıyame yaşayacaktır. Meclis 
ayakta iken tefsir hakkı kendisine aittir, bu 
hususta münakaşalar olmuştur, o zabıtları, da 
tetkik etmek mümkündür. Büyük Millet Meclisi 
burada, iken bir kanunun ilgası, zımnen ilgas, 
gayrikabildir. Hükümet buraya erelmelidir, 
sormalıdır. O, tefsir mevzuudur. Böyle bir 
sekil ve hâdise üzerinde karar verilir. Kazai 
kısım ayrıdır. Kaza esnasında bir kanunun 
mül?a telâkki edildiği görülünce, tefsir için, 
tavzih için işin Büyük Millet Meclisine gelmesin
de bir zaruret vardır. Binaenaleyh, bunu ifa
de etmeği bir vazife sayarım. Şimdi gelelim 
çiftçi mallarını koruma kanununa. Arkadaşlar, 
çiftçi mallarını koruma kanununda bir kere ih
tiyar meclilerinin kaza sıfatınm kabul edildiği 
hakkında aynen mutabıkız. Metinler buldum, 
cezai, hukuki cepheden. Fakat iş orada değil, 
onun için simdi başka Me uğraşmak mecburiye
tinde kaldım. Bakınız Meclisten cıka,n, bu Mec
listen çıkan, Altıncı Büyük Millet Meclisinden 
çıkan bu kanunda şöyle deniyor. « 4081 numa
ralı kanunun 28 nci maddesi Koruma ve ihtiyar 
meclislerince verilen kararlardan 20 liraya ka
dar olanları Köy kanununun 66 nci maddesin
de yazılı usule tevfikan icra olunur. Su kadar 
ki, paranın ödenmesi için yapılan ihbarm müd
deti sekiz gündür.» 

I Demek ki, çiftçi mallarını koruma kanunun-
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da bu kanunun icrasına da yine Adliye, Dahiliye, ı 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. Böyle oldu- I 
ğuna göre köy kanunu ölmüş olmaz. Köy kanunu 
ölmez, yaşar. Eğer biz bir kanunumuza öl- | 
muş dersek şöyle olur: Efendim, Cumhuriyetin j 
yaptığı kanunlar değil, Büyük Millet Meclisinin I 
yaptığı kanunlar değil, Meşrutiyetin yaptığı 
kanunlar değil, saltanatın yaptığı kanunlar ya
şıyor. Saltanatın nizamnameleri yaşıyor. Bugün 
saltanatın tanzimattan sonra koymuş olduğu ka
nun hükmünü haiz nizamnameler yaşıyor. Bu
gün bir mahkemede benim karşıma bir arkadaş | 
gıkıpta - avukatlık etmiyoruz amma öyle far- I 
zedelim - 128'/ tarihli bir nizamname vardır, 
düsturun birinci cildindedir derse ben dururum. 
Hâkim de onu kanun diye tatbik eder. O hal
de nasıl olur, Büyük Millet Meclisinin tanzim et
tiği 442 numaralı kanunun bir faslı mer'i olmaz? 
Bu meseleyi istitraden arzediyorum. Sayın, Sa
lâh Yargı arkadaşımızın reisliğinde toplanan 
encümende bin bir ümitle getirilen ve bin bir 
mesai ile mükemmel bir şekil almakta olduğunu 
iftiharla gördüğüm Köy okulları ve enstitüleri 
teşkilâtı kanun lâyihası diye encümenimizden 
çıkıp aşağı yukarı kati şeklini almış bulunan 
şu lâyihada - ki bugün yüksek müzakerenize su
nulmak üzeredir- köy ihtiyar meclislerinin bir 
çok salâhiyetleri kabul edilmiş bulunmaktadır 
ve bu da köy ihtiyar meclislerine kazai fonksi
yon vermek bakımından değil, fakat Köy kanu
nunun esas ruhunun yaşamakta olduğu esasını 
kabul etmiş olmaktadır ve bu da Hükümetten 
gelen proje ve arkadaşlarca tekemmül ettirilmiş 
şekildir. Orada da Köy kanununa atfedilen hü
kümler mevcuttur. Binaenaleyh Köy kanunu 
mülgadır denemez. Bu noktadan maruzatımı bu
rada kesiyorum. Artık bunun hakkında fazla 
maruzatta bulunacak değilim, esasen vallahi de 
yoruldum. 

îşin esasına gelince; Çiftçi mallarının korun
ması kanununun 26 ncı maddesinde (birinci 
maddede yazılı çiftçi mallarına iras edilen 
ve miktarı 50 lirayı geçmiyen zararların taz
minine mütaallik işbu koruma ve ihtiyar mec
lisleri Köy kanunundaki usule göre tetkik ve 
hallederek bir karara bağlar) bir kere Çiftçi 
mallarını koruma kanunu, görüyorsunuz ki, 20 
liraya kadar olan dâvalara kati mahiyette, 
birinci derecede, fakat murakabeii kabili iti
raz, 20 liradan 50 liraya kadar olan kısım 
için de birinci derecede muhakeme yapmak, rü-
yet etmek salâhiyetini vermektedir. Bendeniz-
ce zararu ziyan dâvaları, alacak dâvalarından 
daha zordur. Bir hukukçu sıfatiyle hâldin veya 
avukat vaziyetinde bulunsam, arzettiğim gibi, 
bunu daha zor bulurum. Bunu, murakabeii 
şekilde, kati mahiyette, 20 liradan 50 liraya 
kadar birinci derecede bir kaza mercii olarak 
Çiftçi mallarını koruma kanunu kabul etmiş
tir. 

Sonra bir çok kanunlarda ve Köy kanunun
da ihtiyar meclislerine ceza vermek hakkı ta
nınmıştır. Salâhattin Bey arkadaşımız bilirler, 
yeni yapmakta olduğumuz Koy enstitüleri ka
nununda da yine köy ihtiyar meclislerine bir 
çok kazai salâhiyetler verilmiştir. Okuyup ba
şınızı ağrıtmak istemem. Muvakkat encümen
ce kabul edilen metinde ihtiyar meclislerine 
bir çok cezai ve hukuki muraka.be vazifeleri 
verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bendeni
zin mâruzâtım, köy ihtiyar meclislerinin on li
raya kadar bakmaları hakkındaki ana prensibin 
mahfuz kalmasıdır. Salâhattin Bey Meclise bir 
teklifte bulundular. Vallahi bakınız öyle vazi
yetler oluyor ki, ben takrir verdiğime nadim 
oluyorum. Biz on lirayı sükûtla geçiştirseydik 
ne ilga meselesi çıkacaktı ,ne bir şey. Bunun 
karşısında durulur mu? O zaman ne yapacağız 
yani? Zımnen kanunumuz ilga edilmiş vaziyete 
düşerse ne olur? O kanun şu oluyor, bu 
kanun bu oluyor. Bu, doğru olmaz. Salâh Yar
gı Bey, zatı âliniz buyurdunuz ki, fikrinizi 
güzel anlıyorum, bir maddei muvakkate yapa
lım, o muvakkat madde zımnen ilga fikrini 
ifade etmez mi? Şimdi korkuyorum fazla der
sem o da gürültüye gider. (Gülüşmeler). 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Esas meselemiz, Köy kanununun ba
zı maddeleri mülga mıdır, değil midir meselesi 
değildir. İsterseniz mülga olsun, isterseniz olma
sın. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Güzel teşekkür ederim. Bu madde halledil
miş, takabbül edilmiş ve Mecliste de böyle bir 
müzakere cereyan etti, bu iş oldu bitti şeklinde 
bu mevzu halledilmiş olamaz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Hayır, mülga 
değildir. Yalnız tatbik oiunmıyor. Nazarı dik
kate alacağımız budur. Maalesef 18 senedir tat
bik edilmemiştir. Şimdi geçmişi bırakalım, 
ameli sahada konuşalım. 10 lira hakkında mah
keme bir karar vermişse bunları hükümsüz 
mü addedelim? Bırakın şimdi onları. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Yoo... müsaade buyurun, burada Büyük Mil
let Meclisinin karşısındayız. O kanunun tatbi
katını murakabe etmek vazifesiyle mükellef 
olan Meclis karşısındayız. Kendisinin yapmış 
olduğu bir kanun nasıl olurda tatbik edilmez?. 

Galib Pekel arkadaşımız geçen gün mühim 
bir mevzua temas ettiler, dediler ki: defterler 
tutulacaktı. Şunu da arzedeyim, ben burada 
kimseye tevcihi muahaze etmiyorum. Ve Vekil 
Beyin şahsı, ne başkası mevzuubahis değildir. 
Ben Vekil Beyin şahsına karşı en derin muhab
betle bağlıyım. Zaten o vakit Vekil değillerdi, 
o zaman kimin vekil olduğunu da bilmiyorum. 
Mevzuubahis olan nokta şudur; bakınız ne dedi 
Galib Pekel arkadaşımız, tatbik edilmemesinin 
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sebebi tehalüf oldti... Galib Bey dinlemiyorsu
nuz, ben sizin sözlerinizi söylüyorum. (Gülüş
meler) Sizin bu söylediğiniz benim dimağımda 
demir atmıştır. Kanunen tutulması lâzım gelen 
defterler tutulmamış, köy ihtiyar heyetleri tat
bikatı ihmal etmiştir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Çok yerde tatbik 
edilmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Evet ben de o kanaattayım. Esasen Meclis, 
on lira için kaza hakkı vermekle, Köy kanununa 
bunu ilâve etmekle, o vakit bunu koymakla 
fazla bir şey yapmış değildir. Rica ederim, bir 
köylü on lira bir alacak için kalkarda mahke
meye gider mi? (Gider sesleri). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Gidiyor. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Hâdise bu amma, kaza sıfatmı Çiftçi malları
nın korunması kanununda kabul ettik mi? Et
tik. Kaza salâhiyetini verdik mi? Veriyoruz. Köy 
enstitüleri kanununda, Encümenin reyini, soruyo
rum. Köy enstitüleri kanunu ile bu ihtiyar meclis
lerine bir yığm vazife veriyor muyuz? Ve bunlar 
buradan çıkacak değil mi? Şimdi bunları verir
ken bu ihtiyar meclislerinden on lirayı da kal
dırırsak, tetkiki kavanin bakımından bu mev
zuu tetkik eden olursa, on sekiz sene evvel köy 
ihtiyar meclislerine kaza salâhiyeti verildiği, 
zamanla ilga edilmş olduğu, Çiftçi mallarının 
korunma kanununda bunlara yirmi liradan elli 
liraya kadar salâhiyet verildiği ve fakat bu on 
liralık salâhiyetin geri alındığı görülecektir. Ni
çin? Salâh Yargı arkadaşımızın yüksek müsa
mahasına iltica ederek, kendilerinin kıymetli 
mütalâalarını hatırlayarak arzedeceğim. 

Arkadaşlar; Nahiye kanunu ile Köy enstitü
leri kanununu beraber düşünmemizi istirham 
ederim. İki kanun çıkıyor bu Meclisten bugün. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Daha 
Heyeti Umumiyeye gelmedi. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Rica ederim, Şinasi Bey, hakikati gizlemiyelim 
mevzu meydanda. 

Nahiye meclisleri kanunu kaç senede tatbik 
olunacak? Bu günden başlıyacak, 10 sene sonra 
arkası alınacak. Köy enstitüleri kanunu da beş 
sene sonra tatbik olunacak. Köy enstitüleri ka
nununda bilhassa Salâh Yargı arkadaşımızın 
dikkatini celbederim, köy enstitüleri kanunu 
ve nahiye meclisleri kanununun hükümleri ceste 
ceste tatbik olunacak. Binaenaleyh bu fasılda 
da köy ihtiyar meclisleri bakmakta oldukları 
10 liraya kadar ihtilâfata bakmakta devam 
edecekler. Ne zamana kadar? Nahiye teşkilâtı 
yapılıncaya kadar. Ol gün ne gündür. Ol gün 
şu gündür: Köy enstitüleri tekâmül ede ede 
köylüler mükemmel olacak. Köyler bu günkü 
günde geridir. Bunu demekten maksadım, af 
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buyurunuz, bu kanunla** tekâmüle doğru gidi
yor. Köy^ihtiyar meclMeri nithiye kânunun 
gctirdiği*$ekâmül kademesinde, kanunun sinni 
rüşte vâsıl olduğu, 10 yaşına girdiği zaman köy 
ihtiyar meclisleri kazai sıfatını kaybedecek, yani 
10 liraya kadar dâvalara bakamıyacak. Amma 
o gün hangi gündür? 

Köylülerin yetişdikleri, köyü en mükemmel 
hadde ifrağ ettikleri gündür. Bu tezadı da na
zarı dikkate almak şartiyle yani, ilga hükmü
nü de tutmamak kaydiyle, bendenizce prensip 
itibariyle, on lira meselesi için takririm nazan 
itibara alınırsa, takririm encümene gider, encü
meni ben tenvir ve irşat ederek bir neticeye 
varırız. Maruzatım kısaca şimdilik bundan iba
rettir. (Kısaca sesleri).. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENClOGLU 
(Mardin) — Efendim, geçen müzakerede bu me
sele mevzubahsolduğu zaman mahkemelerde bu 
kanunun tatbik edilip edilmediğini ve nasıl tat
bik edildiğini arzetmiştim ve demiştim M; Köy 
kanununun kaza salâhiyetlerine dahil olan dâ
valardan dolayı köylere gidilmiyor» köy ihtiyar 
heyetlerine gidilmiyor. Sulh mahkemelerine gi
diliyor. Sulh mahkemelerinden çıkan bu karar
ları da Temyiz mahkemesi tetkik ediyor. Eğer 
Köy kanunu Temyiz mahkemesinin içtihadına 
göre meriyette olsaydı tetkik etmemesi lâzım 
gelirdi. Çünkü vazife meselesi, esas meselesidir, 
intizamı âmme meselesidir. Resen tetkik edip 
nakzetmeğe mecbur olurdu. Mahkemeler, böyle 
bir kanunun, sarahaten ilgasına dair bir hüküm 
olmıyan kanunun, mülga veya mer'i olduğunu 
takdir edebilir mi? 

Nazarî noktai nazardan cevap arzetmek lâzım-
gelirse, bir mahkeme kendisine arzedilen dâva
da tatbik edeceği kanunun evvelâ mer'i olup 
olmadığını tetkik eder, bunu tetkik etmesi lâ
zımdır. Bir kanunun ilgası, malûm olduğu üze
re, ya sarih olur, ya zımni olur. Muhtelif tarih
lerde çıkmış iki kanun hükümleri arasında sarih 
bir tezat görülürse, mahkeme evvelki kanunun 
sarahaten ilga edildiğine dair bir hüküm olma
dığından dolayı eski kanunu mu tatbik edecek
tir, ona tamamiyle zıt olan yeni kanunu mu? 
Elbete son kanunu tatbik edecektir. Bunun 
için Meclisi Âlinin kararına ihtiyaç yoktur. 
Mahkeme kendiliğinden tatbik eder. Fakat 
Meclisi Âli tefsir eder de mahkemenin tatbik 
etmediği kanunun mer'i olduğunu karar altma 
alırsa, mahkeme, Meclisi Âlinin bu kararma it-
tiba etmeğe mecburdur. Bu maruzatımı bir ar
kadaşın, mahkeme ne hakla mülga bir kanunu 
tatbik eder, sözlerine cevap olarak arzediyo-
rum. 

Düşünsel arkadaşımız bazı şeyler söylediler. 
Bunların hepsine ayrı ayrı cevap vermeğe lü-< 
zum görmüyorum. Köy ihtiyar heyetlerine yeni 
yeni salâhiyetler verilebilir. Fakat mevzuuba-
his olan mesele tatbikattır. Tatbikatta bu ka-
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nun«i£mer*i olmadığına karar verilmiş ve içti
hat böyle devam ediyor. Bunu arzetmek isti
yorum. 

FERÛ)ÜN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Muhterem Vekil Bey, malûmu âliniz Meclisten 
çıkan kanunların esbabı mucibe mazbataları ve 
zabıtların bir mâna ifade etmesi lâzımgelir. 
Bunlar bizi aydmlatamazsa o zaman çok müşkül 
vazıyette kalırız. Mahkemelerin tetkiklerinde 
bunları nazarı itibare almaları lâzımdır. Ha
kikate başka türlü vâsıl olamayız. Dünyanın 
bütün memleketlerinde yapılan usul budur. 
492 numaralı kanun köy kanununun ilga etmiş 
addediliyor. Adlîye vekili Köy kanununun ic
rasına memurdur. Mahkeme böyle bir içtihat 
yaparsa, Adliye vekâletinin ana vazifelerinden 
biri, affmu rica ederim, yüksek şahsiyetiniz 
için bir şey söylemiyorum, bir vazife olarak 
arzediyorum, Böyle bir vaziyet karşısında ka
lındığı zaman bir tefsir istemek değil midir? 
Köy kanununun 49 ncu maddesinin birinci 
fıkrasına göre ihtiyar meclislerinin 10 liraya 
kfcdar dâvalara bakma hakkındaki hüküm, ya
ni birisi 1927 de, öteki 1340, yani 1924 tari
hinde olduğuna göre, Adliye encümeni mazbata
sında yazılı olan bu hususların devamı doğru 
mudur? Doğrudur derseniz bendeniz yerime 
oturacağım, yüksek üstadım. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLÜ 
(Mardin) — Şimdi mahkemelerce cereyan eden 
tatbikatın hatalı olduğu öğrenilir öğrenilmez 
t&bii tefsire tevessül birinci derecede gelen va
zifelerdendir. Fakat bu kanunun metniyle 
mazbatası tezat halinde olursa, mazbata kanun 
hükmünü ihtiva etmez, ancak tefsir o kanu
nun mânasını anlamak için bir yardımcı olur. 
Yoksa' kanunun metninden madüt değildir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Sadetten çık
tık 

ADLİYE En; M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; müsaade buyurursanız 
evvel emirde müzakere mevzuu olan madde ile1 

münakaşa edilen esası tavzih edeyim. Burada 
münakaşa edilen esas Köy kanunu mülga mıdri*, 
değil midir esası değildir. Eğer mevzuumuz 
Köy kanununun mülga olup olmadığı veya ka
za! salâhiyetlerine ait faslının tefsiri olsay
dı o vakit Feridun Fikri arkadaşımla bu mev
zuda münakaşa ve müzakerelerde bulunmak im
kânı hâsıl olurdu. Köy kanununun mer'i veya j 
mülga.. Bugün mevzuubahis olan mesele on lira- ı 
danelli liraya kadar olan dâvaları, nahiye mec
lisi-denilen teşekküller mi görsün, yoksa eski
den olduğu gibi, bilâhara ilga edilmiş olması 
nazara- alınarak, Köy kanuniyle ihtiyar mec
lislerine verilen salâhiyetler baki kalsm mı? 
Meselemiz budur. Bu itibarla Köy kanununun 
mülga olup olmaması meselesi bu bakmıdan | 
Yüksek Heyetinizi birinci derecede alâkadar et- I 
mez. Eğer maksat bu olsaydı bendenizin de ' 

mazbata muharriri sıfatiyle bir çok söyliyecek-
lerim olurdu. 

Vakıa şudur: Bütün mahkemelerimiz ve Tem
yiz umumî heyeti, Temyiz mahkemesi, bu kanu
nun, yani Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun çerçevesi dahilinde bir liradan yukarı olan 
dâvaları da rüyet etmektedir. Yani bu münha
sıran köy meclislerine ait salâhiyete taallûk 
etmemektedir. Bu bakımdan her iki tez bir
biriyle kabili telif bir manzara arzedebilir. 
Bu itibarla esas mevzuumuz bu olmadığına ve 
Muhterem Adliye vekilimizin çok isabetle teş
rih buyurduklarına binaen, bendeniz ayrıca 
bu; mevzuun tafsilâtına girmiyorum. Yalnız 
bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Galib Pekel arkadaşım dediler ki; mahke
meler Meclisin salâhiyetine tecavüz ediyor. 
Madem ki, bir tereddüt varmış, niçin Meclise 
gelmemiş neden dolayı ilgaya gitmişlerdir. 
Arkadaşlar; bu tez kabul edildiği andan iti
baren hiç bir kazai vazife ifasma imkân 
kalmaz. Burada Meclisin herhangi bir salâ
hiyetine tecavüz değil, yine başka bir kanunla 
hâkime dâvayı rüyet etmek vazifesini tah
mil ediyorsunuz. Hattâ hâkim ben bunu rüyet 
edemem, tereddüt ediyorum derse bunu cürüm 
addediyorsunuz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir sual soracağım. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Yani ihkala haktan imtina suçu; Bu 
itibarla bütün hâkimler, bütün mahekeme-
ler her kanunu o hâdisede tefsir etmek salâ
hiyetini haizdir. Aksi takdirde bir kaza faa
liyeti mevzuubahis olamaz. > 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müsaade buyurun; bu hâdiseler tefsire muhtaç... 

ŞÎNASİ DEVRİN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, silsilei kelâmımı bozmayın. Sizin 
suallerinize de ayrıca cevap veririm. Bü iti
barla arkadaşlar, her hâdise geldiğinde hâkim 
o hâdiseye mâna vermek mecburiyetindedir. 
Burada Feridun Fikri arkadaımızla bir nokta
da belki anlaşmak zarureti hâsıl olacaktır. Bu 
bir cürüm değildir. Yani ya nihayet Feridun 
Fikri Beyin dediği doğrudur, yahut bendenizin. 
Bu, henüz Heyeti Celilenizin malıdır. Bunlar 
şahsi mütalâadır. Bu itibarla benim şahsi mü
talâama uymuyor diye bir cürüm işlenmiş der
sem, vuzuh bakımından söyliyorum, bu iti
barla o zaman kazai faaliyet imkânsız bir hale 
gelir. Çünkü her dâvada noktai nazarı kabul 
edilmiyen bir hukukçu vardır. Bu hukukçu, be
nim noktai nazarıma uymuyor diye böyle bir 
şey söyler. Bu gibi misalleri meseleyi dağıt
mak için arzetmiyorum. Yalnız mahkemelerimiz, 
hâkimlerimiz hakkında muhterem Galib Pe
kel arkadaşımızın sözlerine cevap vermiş oluyo-
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ram. Bir hüküm verirken bütün bu esasları 
gözönünde tutmak lâzımdır. 

Şimdi Köy kanunu mülga mıdır, değil midir? 
Her iki husus için nazari olarak delâil serdedi-
lebilir. Esas mevzuumuz bu olsaydı bu delâ-
ili birer birer tahlil ve teşrihe girişmek zaruri 
olurdu. Arkadaşımız Feridun Fikri bu mevzu 
ile ilgili delâili birer birer söylediler, hattâ sal
tanat devrindeki nizamnamelerden ve henüz en
cümenden çıkmamış olan bir avan projeden 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL ( Bingöl) — 
Noktai nazarımı ispat ve teşrih için. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Tabii, ten
kit maksadiyle arzetmiyorum. Bu gibi delâili bul
mak ve söylemek her hukukçunun hakkıdır, bu 
bir kanaat mahsulüdür. Meselemiz bu olmadığı
na göre, ne eski kanunlarda, ne de derdesti tet
kik olan kanun projelerine müracaattan ise, me
seleyi olduğu gibi tesbit etmek, yani ihtiyar he
yetlerinin 10 liraya kadar olan salâhiyetleri 
kalsm mı, yoksa bu kanunda olduğu gibi nahiye 
meclislerine mi gelsin, bunu halletmek lâzımdır. 
Bir kere köy ihtiyar meclislerinin yanı başın
daki nahiye meclisleri köyün haricinde bir te
şekkül değildir. Köylüye verilmiş olan bir sa
lâhiyetin 18 sene sonra istirdadı demek değildir. 
Bunu hâdisat istirdat etmeği icabettirirse şüphe
siz bu yola da gidilebilir. Bilâkis nahiye mec
lisi köy teşkilâtını kuvvetlendirir bir veçhe ile 
geliyor. Esbabı mucibe mazbatasında verilen 
izahattan da anlaşıldığı üzere, köy kalkınması
nı temin ediyor. İki âza da köylüdür. Binaen
aleyh biz köylüden bir hak alıp başka bir mec
lise vermiyoruz. Yalnız nahiye meclisine bir 
hak verilmişken köy ihtiyar meclislerine de ve
relim mi? Encümen vermiyelim diyor. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Yanlış. 
SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Yanlış di

yen* Damar Arıkoğlu arkadaşıma munzam bir 
maruzatta bulunmak için bunu arzediyorum. Fe
ridun Fikri'nin tezini aynen kabul etsek dahi bi
ze verilen malûmata göre Köy kanunu tatbik 
edilmemektedir. 

Şu halde mer'i olan bir kanunun tatbik edil
memesi, demek ki buna köylüler istiğna göster
mektedir. Gerek uzun müddet müfettişlik yap
mış arkadaşlar, gerek burada zabıtlarda mev
cuttur, bendeniz çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki kanun müzekeresinde sormuştum, 
40 bin köyden 40 tanesinde tatbik ediliyor ce
vabını bile alamamıştım. Demek ki köylü bu te
şekküle itimat etmemektedir. 10 lira için dahi 
mahkemeyi tercih etmektedir. Ben dahi tercih 
ederim. Çünkü tarafgir bir heyete müracaat 
etmektense bitaraf bir heyete gidip hakkımı 
aramağı tercih ederim. Tabii bundan maksadım, 
köylü haricindeki şahıslardır. O dahi böyle dü
şünüyor. Hâkimlerin bitaraflığına köylü emin
dir. Onlar bitaraftır, çünkü kanun bir sürü I 

teminat derpiş etmiştir. Halbuki öbüründe bu 
teminat katiyen işlememektedir. Köy, menfaat
leri birbirine girmiş bir çok şahıslardan müte
şekkildir. 15 bin kişilik bir kasabada dahi men
faat cereyanları olurken, 300 - 500 kişilik bir 
köyde nihayet hepsinin az çok akrabalıkları da 
vardır, bunlar arasından seçilecek olan bir he
yete gitmektense köylü iki saat yürümeğe razı
dır. İki saatlik yol için bir hakkı izaa etmek, 
bilmem doğru olur mu? Yani mesele köylünün 
menafimi korumaktır. Hiç bir arkadaş filân 
prensip vardır diye ille köylü mahkemeye git
sin demez. Bizim mülâhazamız da köylünün 
menfaati içindir. Biz bu kazai mekanizmayı ku
ruyoruz, fakat bunun asgari şeraiti vardrr. Me
selâ, nasıl ki Ankara'dan İstanbul'a giden bir lo
komotifin saatte 700 kilometre yapmasını iste
miyorsak, bunun gibi, kazai mekanizmanın da 
bir teknik tarafı vardrr. tşte Adliye encümeni
nin tezi, ihtiyar meclislerinin asgari bir temina
tı ihtiva etmiyecek bir durumda olmamalıdır, 
kazai bakımdan arzediyorum. Hiç şüphesiz ken
dileri aklı selim sahibi, doğru, şayanı hürmet 
zevatlardır. Fakat kazai bakımdan bütün evsafı 
haiz bulunmamaktadırlar. Kaldı ki bu kanunun 
yaptığı yenilik, fark, âzami üç saatlik mesafedir. 
Demek ki vasati bir, bir buçuk saatlik bir külfet 
için bu teminatı tanımak doğru olmaz mı? Bu 
bakımdan köy ihtiyar meclislerinin ihmal edilişi, 
onlar için bir tekâmül ettiricinin bir esas olarak 
kabul edilmiş bulunmasmdandır. 

Nahiye meclislerinin kurulmasma kadar 
olanki vaziyete gelince, bu hususta encümenin 
noktai nazarı tamamiyle Salâh Yargı arkadaşı
mızın noktai nazarıdır, metinler de öyledir. 
Eğer bunu ifade etmiyorsa, bir madde ile bu, 
tavzih edilebilir. Nahiye meclisleri kurulunca
ya kadar ihtiyar meclisleri, hattâ bu kanunun 
mekanizmasına göre, usul hükümleri daha ge
niştir, daha vazıhtır, bu kanunun mekanizma
sına göre yine on liralık dâvaları rüyet etsin
ler. Yalnız nahiye meclisleri kurulduktan son
ra tatbik sahasma geçmesi lâzımdır. Aksi tak
dirde şu tezada düşmüş oluruz: İM tane istis
nai kaza merciine bu hakkı vermiş oluruz. Mah
kemeler var, verelim. Amma bir nahiye mecli
si, bir köy ihtiyar meclisi diye böyle kazai te
şekkülleri teksire hiç bir veçhile mahal kalmaz. 
Bu itibarla maruzatım bu maddeyi aynen kabul 
etmek ve 41 nci maddede Salâh Yargı arkada
şımızın tekliflerini nazarı dikkate almaktır. 

ABİDİN BINKAYA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, hâdiselere hâkim olan reali
telerdir. Feridun Fikri arkadaşımız geçen cel
selerden birinde bu Köy kanununun tatbiki hu
susunda hayli ısrar ettiği gibi halâ da bu nokta 
üzerinde.... 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Taannüt etmektedir. 
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ABÎDIN BINKAYA (Devamla) — Hayır 

taannüt demiyeceğim, durmuşlardır. Fakat bu 
hususta gerek muhterem Adliye vekili Mene-
mencioğlu, gerek Şinasi Devrin arkadaşımız 
izahat vermişlerdir. Zaten Meclisin tahammülü 
kalmamıştır, Bendeniz mümkün olduğu kadar, 
bunu kısaca kesmeğe çalışacağım. 

Efendim;.bendenizin anladığım, imkânsızlık 
karşısında, umumiyet, ifade eden adli mahke
melere müracaat etmişler. Onlar da, dâvayı 
göremem dememişler. Çünkü köylüler imkân
sızlık karşısında kalmışlar. Köy ihtiyar meclis
lerine dâvalarını gördürmemişler. Bu suretle 
köy kanununa o maddeleri mülga olduğu sara
haten anlaşılmadığı halde bu dâvalar görül
müştür. 

Feridun Fikri arkadaşımızı bazı noktalarda 
haklı buluyorum. 

Galib Pekel arkadaşım geçen celsede bir tak
rir vermişlerdi. Yani dâvaların tenazur halinde 
yürüyebilmesi için, filhakika köy kanununda 
görülmesi icabeden 10 liralık dâvaları, şimdi 
nahiye meclislerinin teşkilinde yine köy ihtiyar 
meclisleri bu dâvaları görsünler ve nahiye mec
lislerine itiraz edebilsinler. Nahiye meclislerinin 
gördükleri dâvayı da Sulh mahkemelerine itiraz 
edebilsinler, bu suretle bu iş teselsülen yürü
sün. Yalıuz umumî hükümleri ihlâl eden mahi
yette olmasm. Meselenin esası budur. Muhte
rem arkadaşlar bu, cidden üzerinde durulacak 
bir maddedir* C|İ ve 44 ncü maddelerle ilgili 
bulunuyor, tetkik edilecek bir takım şeyler ken
dini gösteriyor. Tasavvur buyurunuz M 2 bin 
nahiye teşkil edilecek. Bu 2 bin nahiyede köy
lüler 50 liraya kadar olan dâvalar için mahke
meye gitmekten menedileceklerdir. Yani bu 
bakımdan işin evvelini düşünecek olursak 
şimdiye kadar köy kanununun vazettiği 10 li
ralık alacak verecek dâvaları bile halledilememiş
tir. Nahiye meclislerinin de sulh hâkimleri ka
dar bu işleri göreceklerini zannetmiyorum. 
Çünkü ne kadar olsa hâkimler doğrudan doğ
ruya meslek edinmişlerdir. Dâvaları daha iyi gö
receklerdir. Bu noktaları şimdi bu suretle ar-
zettikten sonra asıl bendinizin ilişeceğim nok
taya geliyorum. 

19 ncu maddede yani Adliye encümeninin 20 
nci maddesi, 50 liraya kadar dâvaları görecek 
nahiye meclislerinin bu kararları üzerine sulh 
mahkemesine itiraz edilebilecek. Sulh hâkimi 
bunu tasdik etti mi iş katileşecek ve icraya gi
decek. Halbuki sulh hâkiminin bizzat görmüş 
olduğu dâvalarda salâhiyeti 25 liraya kadardır. 
25 lira dahilinde hüküm verdi mi katidir, in
faza gider, kabili temyiz değildir. Ancak nef-
anlilkanun, yani kanunun nefi için Temyiz 
başmüddeiumumisi tarafından temyizi istenilebi-
lecektir. Hukuk usulü muhakemeleri kanunun
da buna dair sarahat vardır. 

Binaenaleyh bu umumî hükümden bu sara-

hata karşı aynı zamanda sulh hâkiminin tas
dik etmiş olduğu 50 liralık dâva katiyet kes-
bedince bunda, hatta nefanlilkanun dahi, müd
deiumumi temyiz yoluna gidemiyecektir. Ta
savvur buyurunuz ki, kaza merkezine bağlı 
bir köyle nahiye merkezine bağlı bir köy 
sınırları müşterek. Belki kaza merkezine bağlı 
olan öbüründen daha uzak mesafede olabilir, 
teşkilâtımız iktizası, yahut müsavi olabilir. 
Yani hukuku tabiiyeden olan müsavatın bun
lar hakkında da tatbiki icabeder. Bu köy
lülerden biri sulh mahkemesine gidecek, ora 
dan 26 lira hakkında bir hüküm alacak ve bunu 
doğru bulmıyarak Temyize gidecek, Temyizde 
dâvasını gördükten sonra mutmain olacak
tır. Fakat 50 liralık bir dâva nahiye merke
zinde görülüp de sulh hâkimine tasdik ettirdi 
mi, yanlış olsa dahi, artık onun için hiç bir yol 
yoktur. Şimdi köylü mantıkiyle muhakeme 
edip de yanlış hareket ettiklerini anlayınca, 
neden bizi ayırıyorlar demiyecekler midir? Biz 
her işte bir birlik yaparken, nasıl oldu bilmem, 
bunu encümendeki arkadaşlara da söyledim, her 
halde bir zühul olduğunu zannederim. Bende
nizin kanaatimce burada bir ayrılık yapmış olu
yoruz, yani daima birliğe gidecek yerde bu 
hâdise karşısında bir ayrılık ihdas etmiş olu
yoruz. Onun için bendeniz bu hususu doğru 
bulmuyorum. 

Evet bir nokta hatırıma geliyor; eğer Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun sulh hâkimle
rine vermiş olduğu kati rüyet salâhiyeti mad
desi Adliye vekâletince; kanunun tatbikatından 
bugüne gelinciye kadar hâkimlerde görülen te
kâmül dolayısiyle bu umumî hükmü tadil ede
lim, elli liraya kadar sulh hâkimi kati surette 
görsün diye bir madde teklif ediniz. O madde 
tadil edilir bu şekilde. O zaman bu nokta hak
kında bir şey demeğe mahal kalmaz. Bizim işi
miz yalnız muvaffakiyet temenisinden ibaret 
kalır. Böyle olacağını da şimdi pek tahmin et
miyorum. Onun için arkadaşlar bendeniz bu 
maddenin kabulü halinde bu şekilde ileride ge
lecek 40 nci maddenin değiştirilmesini güç bu
lurum. Onun için bu madde ile 40 nci ve yine 
19 ncu maddeye atfedilen 44 ncü maddenin de 
birlikte müzakere edilmesini ve ona göre bir ka
rar verilmesini muvafık görüyorum, bu hususta 
bir iki takrir hazırladım. Eğer arzu buyurulur-
sa bunların doğrudan doğruya yeniden tesbit 
için Encümene iade buyurulması muvafık olur, 
yahut takrirleri okurlar, muvafık bulursanız 
bazı esasları nazarı itibare almak suretiyle hava
lesini kabul buyurursunuz. Bunun hakkmda 
şimdi bir şey diyemiyeceğim. 

Sonra efendim; bu maddeye atfedilen 44 ncü 
madde ile işin bu maddeye alâkasını arzetmiş 
olacaktım. 44 ncü maddede Dahiliye encümeni, 
ihtimal öyle anladım, bendeniz son fıkrsında 
« A ve B bendlerindeki dâvalar o nahiye mecli-
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sinden başka hiç bir yerde açılamaz » demiş
lerdi!?. Halbuki, Adliye encümeni « bir ve iki 
numaralı bendler » diye hâdiseyi tesbit etmiş
ti]* Öyle anlıyorum ki, Dahiliye encümeni, 20 
nei maddeyi zikrettikten sonra, bu madde de
yince,20 nci maddeye gitmek suretiyle A ve B 
bendlerini buraya yazmış olacaktır, Halbuki, 
bu bendlerden birisinde, nahiye meclislerine 
köylünün kendisini uzlaştırmak için isterse 
gitmesini esas olarak- kabul- ettitişti*'. İsterse 
gitmesi -kabul edilmiş olan burada « hiç bir 
mercie müracaat edemez •» denmesi doğru ola
maz ve bu kısımda Adliye encümeninin metni
nin kabul edilmesi muvafık olur. 

Sonra başka bir şey hatırladım. Bu madde
ler ürerinde tetMkatımt yaparken bir mahzur 
dâba hatırıma geldi. BMderiiz esasen, ister 
köy meclislerinde olsun, ister nahiye meclis
lerinde olsun bu dâvalar hakkında o kadar, 
çünkü amelî sahada bulunduğum için, şimdiden 
ümidim fazla değildir. Temenni ederim ki, 
ölsuUr Bunun en iyisi; gezici sulh hâkimleri
dir. bu işi halledecek. Bu yapılacak, amma bu-
güh^ yapıiamryormuş, onu bilmiyorum^ 

Bakınız şimdi bu noktada açık bir mazhur. 
Bü noktayı açtıktan sonra izah ederler veya ka
bul ederler veyahut benim tereddüdümü izale 
ederler. Şimdi 2 bin nahiyede asli âza olarak 
ikişerdeii 4 biri, yedek âza olarak da ikişerden 
4 bin ki; 8 bin köylü âza nahiye meolislerinde 
bir sene müddetle vazife göreceklerdir. Bir sene 

sonra bunlar yeniden seçilecek; Bunlarm yeni
den seçilmeleri de caizdir, ihtimal M bunların 
içinde bir sene değil 3 - 5 sene vazMe^jorearnahk 
ye meclisleri azaları bulunacaktm Şîandfc bu 
44 ncü maddenin son bendiyle .nahifte meclisle
rinden başka hiç bir mercie dâva , ikame ede
mezler, şeklinde tesbit edilmiş» olan bü fıkra 
varken buradaki bu âza köylü bittabi kendi 
dâvaların* da gpremiyfceklerdir.. Hot^U müd
detleri bittikten* sonra da nahiye\ meclislerine 
dâva ettikleri zaman ihtimal ki omya bunların 
hasımları gelmiş olabilir. Bti suretle birtakım 
mahzurlar tebarüa etmiş «oluyonr B*l«&t;000> âaa*; 
10 sene içinde, bukanunun tatbikshayndemey
dana gelecek 2 000 nahiyede . bulunacak S>000 
âza, dâvaları nerde görecekler? Bunu hallede
medim, Bu sebeplerle' bu* maddelerin^ birlikte 
müzakere edilmesini ve arzettiğijm nobfeala»dan 
tamamının değilse bile bir kısmmftımâzâa® alın
masını yüksek takdirinize arzediyöram. 

REÎİS— Daha 5 - 6 arkadaş söz: almıştır. 
Fakat kifayeti müzakere takriri de vardır. 
Takriri reyinize arzedeceğim (Ekseriyetyok ses-
lerî).. 

Ekseriyetin, olmadığr anlaplmaktadiîu Çar
şamba günü lâyihanm müzakeresine de*vam «t* 
mek üzere ; . . . 

FEÎttDUN FÎIÖfcî DÜŞÜNSEL: (Bingöl) — 
Ve sözlerimiz- mahfu» kalntaküzerem 

ESİŞ»,— Bugünkü inikadr kapatıyorum. 
Kapanma saatim 1&A& 

..4»:. 

T~~B. M M~~Matbaası 



S. Sayısı: 117ye ek 
Devlet İktisadı teşekkülleri memurları tekaüt sandıkları 
hakkındaki kanun lâyihasının 13 ncü maddesine dair 

Bütçe encümeni mazbatası (1/589) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni , 9. Y. 1942 

Mazbata No. 87 ı 
Esas No. 1/589 ' ' . ! 

Yüksek Eeisliğe 

Devlet iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt 
sandıkları hakkındaki kanun lâyihasının Umumî 
Heyette müzakeresi sırasında lâyihanın on üçün
cü maddesinin başına bir fıkra ilâvesi hakkında 
Bnigöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in verdi
ği takrir Umumî Heyetçe nazarı mütalâaya alı
narak encümenimize tevdi buyurulmakla takrir 
sahibi ile Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduk
ları halde keyfiyet encümence yeniden tetkik ve 
müzakere olundu : 

Feridun Fikri Düşünsel Yüksek Heyet huzu
runda serdeylediği fikir ve mütalâalarını tekrar 
ile 1683 sayılı Tekaüt kanununun dairei şümu
lüne giren bir memuriyette bulunduktan sonra 
lâyihada bahsi geçen kurumların idare meclisle
rinde reis veya âza sıfatiyle yer alanların bura
larda geçirdikleri hizmet müddetlerinin tekaüt
lükte sayılması lâzımgeleceğini ifade etmiş ve 
bu noktai nazara ekalliyette kalan bir kısım âza 
tarafından iştirak edilmiş ise de idare meclisi re
isliği ile âzalıklarının, muvakkat oluşunu ve mev
zuatımızda memurluk için mevcut hükümlerle 
bunlarm ilgilendirilmediğini ve bilâkis vazifeleri
nin mahiyeti icabı olarak bunlar hakkında başka 
esaslar tatbik edildiğini nazarı dikkate alan en
cümen ekseriyeti memurlara ait olmak üzere tesis 

edilmekte olan tekaüt hakkının idare meclisi 
reisi ve azalarına teşmili doğru olamıyacağı ka
naatine varmış ve lâyihanın Yüksek Heyetçe ka
bul buyurulan üçüncü maddesindeki hükme bir 
istisna teşkil eden 13 ncü maddenin lâyihadan çı
karılmasını kararlaştırmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis M. M. Kâtip 
Çorum Muğla istanbul 

/ . Eker H. Kitabet F. Öymen 
Afyon K. Bolu Bolu 

Muhalifim. 
Ş. R. Hatipoğlu Celâl Said Siren Dr. Zihni Ülgen 

Giresun Gümüşane İsparta 
M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
istanbul Kayseri Kayseri 
Muhalifim. Muhalifim. 

H. Ülkmen F. Baysal Suat Hayri Ürgbtih 
Kırklareli Konya Kütahya 
B. Denker R. Türel A. Tiritoğlu 

Maraş Ordu Samsun 
M. Bozdoğan H. Yalman M.AUYörüker 

Sivas Tokad Yozgad 
Remzi Çiner E. N. Keşmir A. Şungur 





S. Sayısı: 79 a ikinci ek 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin [değiştiril
mesi hakkındaki kanun lâyihasının İktisat encümenince 

değiştirilen 10,25,26,27 ve 28 nci maddeleri 

MADDE 10. — İmtiyazlı madenlerin herhan
gi bir suretle Devlete intikal etmiş hisseleri
nin Devlet iştirakiyle işletilmesinde menfaat 
mevcut olmadığı İktisat vekâletince tesbit edi
lirse bu hisseler diğer hissedarlara hisseleri nis-
betinde devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mukabil imrar olu
nan madenden devredilen hisse nisbetindeki mik-
darma ait nispî resmin yüzde ellisini geçme
mek üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit 
olunacak bir meblâğ nispî resimle birlikte Ha
zineye ödenir. 

İmtiyaz sahipleri Devletin kendilerine dev
rettiği hisseleri almak istemedikleri veya ma
deni işletmedikleri takdirde imtiyaz fesholunur. 

MADDE 25. — İkinci maddede yazılı maden
lerin işletilmesi 60 yıl müddetle ihale olunur. 
Krom, zımpara gibi damar halinde olmayıp 
yığm halinde bulunan madenlerde bu müd
det kırk yıldan az olmamak üzere İktisat ve
kâletince takdir edilir. 

Madenler üzerindeki haklar İcra Vekilleri 
Heyetinin izniyle başkasına devredilebilir. 
Miras yoluyla da bu haklar intikal eder. 

Devir suretiyle vukubulacak intikaller ilgi
lilerin huzurunda Maden idaresince hususi def
tere kaydedilmek suretiyle yapılır. Bu intikal
ler madenler hakkındaki hükümlerin yürütülme
sini geciktiremez. 

MADDE 26. •— Maden işletenler hasta olan 
ve kazaya uğrayan işçileri parasız tedavi ettir
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukarı işçisi olan madenler yüz kişisine bir 
yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. 

Birbirine yakın olan madenleri işletenler 
müşterek bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altındaki işçilere aşağıdaki ücretler 
verilir: 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden : 

a) Bekâr olanlara % 25 
b) Evli çocuksuz olanlara % 50 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamryacakları günler için ayakta tedavi 

edilenlerden: 
a) Bekâr olanlara % 40 
b) Evli çocuksuz olanlara % 60 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 

MADDE 27. — Maadin nizamnamesinin 6, 7, 
18, 29, 52, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 73, 75, 76,82 
ve 99 ncu maddeleri ile bu kanunun üçüncü 

maddesinin B ve C bentleri ve 5, 6, 9 ve 11 nci 
maddeleri hükümleri işletme ruhsatnameleri 
hakkında da tatbik edilir. 

MADDE 28. — Maadin nizamnamesinin 1, 2, 
3, 4, 5, 31, 32, 41, 45, 51, 61, 70, 77, 78, 87 üâ. 
97 nci maddelerini ihtiva eden 9 ncu faslı ve 
608 ve 3504 numaralı kanunlar mülgadır. 

••afiggl'ı f g r ıŞgttfr-' -"—*"^ 
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