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[•UTANAK ÖZETt 1. — GEÇEN 1 

Aydın Milletvekili Emin Arkayın'ın öldüğü
ne dair olan tezkere okunarak bir dakika ayak
ta saygı duruşu yapıldı. 

Trabzon Milletvekili Mustafa Raşit Tarak-
çıoğlırımn, yunus balığı avcılarına verilecek 
tüfek ve cephane hakkındaki Kanun teklifi, is
teği üzerine geri verildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü binası yapını işleri 
dolayısiyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad 
Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma yapmak 
üzere kurulacak beş kişilik Özel Soruşturma Ko
misyonu seçimi için oylar toplandı. 

Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çevik'in, 
Eskişehir Elektrik santırali hakkındaki sözlü so
rusuna, içişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle ce
vap verdi. 

Denizli Milletvekili Keşad Aydınlı'nm, ko
münist faaliyetlerini önleyici ne gibi tedbirler 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün-
sel'iıı, yargıç adaylarına ve muhtelif illerde ne 
kadar yargıç ve savcılık yerlerinin açık bulun
duğuna dair olan sözlü soru önergesi, Adalet Ba-

Tasart 

1. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı (1/292) (Ticaret ve Maliye 
Komisyonlarına) ; 

alındığının açıklanması hakkındaki sözlü soru
suna, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Faik Ahmed Barutçu cevap verdi. 

Çukurova harasına ait topraklar hakkında
ki Tarım Komisyonu raporu kabul olundu. 

Beş kişilik özel Soruşturma Komisyonuna 
İsmet Eker (Çorum), ihsan Ezğü (Ankara), 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane), Sahir Kurutlu-
oğlu (Kırşehir), Nazım Poroy (Tokad) m se
çildikleri bildirildi. 

16 . 1 . 1948 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. Incedayı S. Pek 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uras 

kanlığına gönderilmiştir. 
6. — Seyhan Milletvekili Cavid Oral'ın, tek-

tip ekmek kararı hakkındaki sözlü sorusu. Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Teklif 
2. — Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun 

ve 11 arkadaşının, Avukatlık Kanununun 8,14,15 
ve 20 nci maddeleriyle bu Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 4359 sayılı 
kanunun 1 nci ve 19 ncu maddelerinin değiştiril
mesine ve geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/85) (Adalet Komisyonuna); 

• 4. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER: Dr. Aziz Uraz (Mardin), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Yozgad Milletvekili Ahmet Sungur'un' 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yozgad Milletvekili Ahmet Sungur'un, 8 . 1 . 

1948 tarihinde İstanbul 'da öldüğü, İçişleri Ba
kanlığından 12 . I . 1948 tarih ve 23302 - 61/871 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Acı duygu ile arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür-
nıeten iki dakika ayakta saygı duruşu yapıla
caktır. 

(İki dakika ayakta saygı duruşu yapıldı). 

2. — istanbul Milletvekili Dr. Nikola Faka-
çeli'nin, İstanbul'da özel fabrikalardaki işçilerin 
çalışma şartlan hakkındaki sorusuna Çalışma Ba
kanı Tahsin Bekir Balta'nın sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
27 . XII . 1947 

İlişik esbabı mucibeye göre İstanbul hususi 
fabrikalarında çalışan işçilerin çalışma şartları 
hakkında tenvir etmek üzere Çalışma Bakanlığı
nın sözlü sorusunu saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Fakaçelli 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili sıfatiyle tatil esnasında 

birkaç arkadaşla birlikte İstanbul fabrikalarının 
ve endüstrilerinin büyük bir kısmını ziyaret et-

2. — Niğde Milletvekili Hüseyin Vlusoy'un, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4598 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinin Mil
letvekillerine de uygulanması hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4598 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinin Mil
letvekillerine de uygulanması hakkındaki kanun 
teklifimin geri verilmesini rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — önergeyi geri veriyoruz. 
Sorulara geçiyoruz. 

mek fırsatını bulduk. 
Doktor olmak hasebiyle, işçilerin bilhassa, gı

da, temizlik ve sıhhi durumları ile yakından alâ
kadar oldum. 

Tekel ve umumiyetle Devlet İdaresi altında 
bulunan işletmelerde iş şartları, gıda, ijiyen ve 
temizlik vaziyetleri bizi memnun etti. 

Bu hususta müşahede edilen bazı küçük ek
siklikler, idare edenlerin gayretiyle çabuk iza
le edilebileceği kanaatmdayız. 

Buna mukabil hususi fabrikaların en çoğunda 
iş şeraiti ve temizlikte intizamsızlık göstermek
te idiler. 

İlk önce öğle yemeğinde işçilere verilen gıda, 
hem kemmi, hem keyfi olarak vasatın altındadır 
ve bazan da o kadar fena hazırlanmıştır ki, ye
nilecek gibi değildir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Diğer taraftan iş şartları da kötüdür, işçi-
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ler fena havalandırılmış ve tozlu yerlerde ça
lışmak mecburiyetindedirler. Riayet edilmesi 
lâzımgclen temizlik şartları tamamen unutul
muştur ve kanunun aradığı dış tesisatı ancak 
gösteriş ve teftişler için kurulmuştur. Biraz dik
kat edilirse bunların hemen hemen hiç kulla
nılmamış oldukları anlaşılır, çünkü birçokları
nın kapıları paslanmış ve anahtarlar bir kenara 
bırakılmış bulunuyordu. 

Nihayet çok mühim olan sıhhi bakım hemen 
hemen yok gibidir. Birkaç fabrikada vazifesi olan 
bir doktor zaman eksikliği yüzünden lâzımgel-
diği gibi işiyle meşgul olamaz, ve ancak forma
lite icabı imzasını koymakla iktifa ediyor. 

Maamafih yetkili makamlar tarafından gös
terilecek daha büyük bir dikkat ve kaideleri ih
mal eden patronlara karşı kanun tarafından va
zedilmiş müeyyidelerin lâyıkiyle tatbikiyle vazi
yetin ıslah edileceği kanaat nidayız. 

Bütün vatandaşların durumları ile Cumhu
riyet Hükümetimizin ne kadar büyük bir ihti
mam ve alâka gösterdiği hepimizce malûmdur. 
Bir Bakanın ne kadar vazifesine bağlı olursa 
olsun dikkatinden birkaç noktanın kaçabileceği 
gayet tabiîdir. 

Binaenaleyh, bu vaziyetleri ziyaret esnasın
da müşahadc ettiğimiz bu eksiklik ve intizam
sızlıkları Sayın Bakana işaret etmeyi lüzumlu 
buluyorum. 

1. — Bu eksikliklerden haberdar mıdırlar? 
2. — Hususi Fabrikalarda, çalışan bu vatan

daşların durumlarının düzeltilmesi için ne gibi 
tedbirler alacaklardır"?. 

Bu soruların sözlü olarak Çalışma Bakanlı
ğınca cevaplandırılmasını dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Fakaçelli 

ÇALİŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Muhterem arkadaşlar; Milletve
kili arkadaşlarım inceleme gezileri sırasında 
umumiyet itibariyle iş yerleri ile işçilcrimizıı 
durumu üzernde yakından alâkadar olmakta
dırlar. Bu gezilerinin sonunda müşahade ve tes-
bit ettikleri hususları teşkilâtımıza bildirerek 
bizi zaman zaman ikaz etmektedirler. 

Bundan dolayı kendilerine çok müteşekki
rim. Bu cümleden olarak geçen yaz tatili esna
sında Çalışına Komisyonu üyelerinden mürek

kep Milletvekili arkadaşlarımız gurup halinde 
memleketin bilhassa istanbul, Zonguldak gibi 
toplu iş yerlerinin bulunduğu mmtakaları gez
miş ve bu arada işçilreimizin durumları ile ya
kından alâkadar olmuş ve hattâ bu müşahadc-
lerinin neticelerini yaaılı raporla bize dahi bil
dirmişlerdir. Bu cümleden olarak yine Muhte
rem Dr. Fakaçelli arkadaşımız, aynı komisyon 
üyeleriyle birlikte istanbul'da birçok iş yerle
rini gezmişler ve birçok noksanlara tesadüf 
etmişlerdir. Rastladıkları noksanlar, bilhassa 
iş yerlerinin temizliği ve çalışma yerlerinin 
durumu ile iş verenlerin verdikleri gıda, sağlık 
ve iş verme tarzları bakımından olan hususlara 
taallûk etmektedir. Arkadaşımız bu durumları 
Hakanlığın da vakıf olup olmadığını sormakta
dır. 

Bildiğiniz gibi istanbul'da, Çalışma Bakan
lığının 12 iş müfettişini de ihtiva eden bir çalış
ma teşkilâtı mevcuttur. Fakat İstanbul gibi, 
iş kanununa tâbi 1700 e yakın iş yeri bulunan 
bir mıntakada bu mahdut teşkilâtla, her/aman 
esaslı bir murakaba yapmak güç olmakla be
raber, teşkilâtımız elindeki imkânlardan âza
mi faydalanarak bilhassa ehemmiyet arzeden, 
hususiyet arzeden iş yerlerine dikkat sarf etmek
tedir. Nitekim arkadaşımızın mevzuubahis et
tikleri iş yerleriyle de alâkadar olmuşlardır. 
Arkadaşımızın bahis'mvzuu ettiği iş yerleri iki 
türlüdür: Ondan aşağı işçi çalıştıran ve iş ka
nununa, tâbi olmıyan, sadece belediye ve sağ
lık teşkilâtının umumi murakabesine tâbi iş 
yerleridir. Kinlilerinden edindiğimiz mütem
mim malûmata göre, bilhassa muhterem arka
daşımızın, Mahmut Paşadaki 2 - 3 işçi çalıştı
ran ve hakikaten durumları itibariyle arzet-
tikleri şekilde olan iş yerleridir. Bunlardan baş
ka, Kazlı Çeşmedeki tabakhaneleri ziyaret et
mişlerdir. Bunlar esasen mahiyetleri itibariyle, 
meslekten olmıyan ziyaretçiler üzerinde iyi te
sir bırakmıyan yerlerdir. Bununla beraber, bu 
tabakhanelerin durumu, eskisine nispetle mu
kayese edildiği zaman, bilhassa çalışma teşki
lâtının gayreti ve bizzat iş verenlerin gösterdik
leri hüsnüniyet sayesinde oldukça düzelmiştir. 
Ancak, yine arzu ettiğimiz bir dereceye varıl
mış olduğunu iddia edecek bir vaziyette de de
ğiliz. 

Arkadaşımızın bu soru önergesi münasebe
tiyle vaziyeti mahallinde tekrar tetkik, ettir-
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dim. Bilhassa Kazlı Çeşmede mevcut olan 65 
tabakhaneden ancak 26 sı işkanununa tâbidir, 
yani en az 10 işçi çalıştıran yerlerdir. Bunun 
dışındaki yerler, iş kanununa tâbi olmıyan, 
sadece umumi murakabeye tâbi olan yerlerdir. 
Bu 26 iş yerinden 16 sında umumi çalışma 
şartları bakımından ve bir tabakhanenin de hu
susiyetini nazarı itibara alarak, vaziyeti na mü
sait bulmadık. Fakat buna mukabil geri kalan 
yedisinde, vaziyeti mucibi İslah gördük. Gı
da konusunda arkadaşımızın ileri sürdüğü şi
kâyeti varit göstermiyeeek bir belirti elde ede
medik. Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere işçi
ye yemek vermek kanunun iş verenlere tahmil 
ettiği bir mükellefiyet değildir. Sadece Dev
let teşebbüslerinin almış olduğu hayırlı bir 
kararın hususi müteşebbisler tarafından da im-
tisalen tatbik edilmiş olmasından ibaret bir key
fiyettir. Bununlaberaber çalışma teşkilâtı, 
elindeki kanuni hükümlerden daha çok, işve
renlerle temas ederek mümkün olduğu kadar gı
da durumunu ıslah yolunda telkin yapmakta
dır. 

Arkadaşımız, bilhassa hekime malik olan 
işyerlerinde, bu hekimlerin vazifelerine kâfi de
recede dikkat ve itina göstermediklerini söyledi
ler. Bu nokta hakikaten üzerinde durulacak 
bir keyfiyettir. Evet, bu işyerlerinin mühim 
bir kısmı kanunen hekim bulundurmak mecburi
yetinde olan yerlerdir. Bildiğimiz gibi, kanun, 
elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerini hekim bu
lundurmaya mecbur tutmaktadır. Tabakhanele
rin elliden fazla işçi çalıştıranlar hekim bulun
durmaktadır. Hattâ bundan daha ileri giderek, 
kanunen hekim bulundurmak mecburiyetinde 
bulunmıyan üç tabakhane de yine doktor bulun
durmaktadır. Yalnız, bu hekimlere verilen üc
retin azlığı, muhtelif işyerlerini birleştirmek 
suretiyle bu hekim bakımının arzu edilen bir 
şekle sokulması gerektiği intibaını bize vermek
tedir. Zaten Çalışma Bakanlığının teşkilâtı 
ötedenberi bu durumu hissetmekte olduğu için 
sayın selefim zamanında başlanan esaslı bir 
etüde girişmiş ve hekim durumunu esaslı bir 
incelemeye tâbi tutmak ve mevcut hekim kadro
suna göre bunları birleştirerek ani yoksa biraz 
daha fazla ücret vermek suretiyle mi bu işi hal
letmek mevkiinde bulunmuştur? Hekim bulun
durmak mecburiyetinde bulunan işyerlerinin bu
lunduracakları hekimlerden işçinin hakkiyle isti-
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fadesini sağlıyacak tedbirler üzerinde Sağlık Ba
kanlığı ile teşriki mesai ederek bu işi daha esaslı 
bir şekli halle bağlamak kararındayız. 

Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki; arkadaş
larımızın son ziyaret ettiği yerlerin mühim bir 
kısmı da önceki durumlarına nispeten daha iyi 
olmakla beraber, arzu ettiğimiz mükemmeliyet 
derecesine varmış değildir. 

Arkadaşımız; ne gibi tedbirler düşündü
ğümüzü solmaktadır. Bir defa çalışma teşki
lâtının murakabesine ve iş Kanunu hükümlerine 
tâbi olmıyan, fakat umumi hükümlerine tâbi 
olan; ki umumi hükümler de İş Kanununun 
koyduğu müeyyede hükümlerinden daha az şid
detli değildir ve bilhassa sağlık hususlarını sağ
lıyacak hükümer mevcuttur; bu kanunları iyi 
yürütmek için teşkilâtımızı bu gibi işletmelerin 
mütekâsif bulunduğu mıntakalarda daha ziya
de teksif ederek çalışmayı, vasıtalarını daha zi
yade artırarak, daha randımanlı neticeler al
mayı düşünmekteyiz. Fakat arkadaşlar, takdir 
buyurursunuz ki; bir işyerinin arzu edilen mü
kemmeliyette olabilmesi, Devletin murakabesin

den daha evvel, bizzat mal sahibi ve işletmeye dâhil 
olmak üzere o işyerinde çalışan insanların gös
terecekleri gayret ve himmete bağlıdır. Binaen
aleyh bu, biraz da işletmeciliğin teknik bakım
dan bir tekâmülü davasıdır. Çalışma Bakan
lığı teşkilâtımız bu tekâmülü takip etmekle be
raber, gerek kanun müeyyidelerini de kullan
mak suretiyle, gerekse işverenleri teşvik etmek 
maksadiyle bu gibi halleri düzenlemeğe çalış
maktadır. Fakat elimizdeki mevcut müeyyideler 
bu hususta kâfi gelmemektedir. Cezai müeyyi
deler ekseriya gayrikâfidir. Ufaktefek para 
cezaları bu işleri düzenlemeğe kifayet etmiyor. 
Sağlık şartlarına riayet etmiyen müesseseleri 
kapatmak da her saman doğru ve arzu edilir 
bir şey değildir. Çünkü bu kapatma neticesin
de, müesseseden maada burada çalışan vatan
daşlarımız da zarar görmekte, işsiz kalmakta
dırlar. Zaruret olmadıkça, buraları kapatmak 
yoluna gitmiyoruz, telkin suretiyle ve sair ted
birlerle ıslah etme yolunu tutuyoruz. Bu ba
kımdan bazı müeyyideler lâzımdır ki, burada 
sunacağımız kanun tasarılariyle bunları ikmal 
etmeyi teklif edeceğiz. 

Hulâsa işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımın
dan eskisine nazaran büyük gelişmeler göster
miş olan hususi müesseselerin, vaziyetlerini ar-
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zu ettiğimiz mükemmeliyete vardırmaları için 
daha çok çalışmaları ve bizim de onlarla daha 
çok alâkadar olmamız icabetmektedir. Bu alâkayı 
da göstereceğimizden ve mesaimizi bunun üzeri
ne teksif edeceğimizden arkadaşımız emin olma
lıdırlar. 

Dr. NlKOLA FAKAÇELLÎ (istanbul)' — 
Saym arkadaşlar, Sayın Çalışma Bakanının 
izahlarına teşekkür ederim. 

Verilen izahat beni tatmin etti. Yalnız şunu 
ilâve etmek isterim ki, doktor vazifesiyle mü
kellef olan Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci mad
desi kâfi ve tamam değildir. 

1. — ilk önce fabrika doktoru malî cihet
ten tatmin edilmelidir. 

işverenlerin çoğu doktora ayda 20 - 25 niha
yet 30 liradan fazla vermediklerinden, hekim va
zifesine lâyikiyle bağlanamaz, bundan maada, 

doktorun, bir yahut iki fabrikadan fazla vazi
fe görmesi menedilmelidir. Çünkü zaman eksik
liği yüzünden hekim işini tamamiyle yapamaz. 

2. — Fabrika doktorunun işçilerin sağlık 
durumlariyl e yakından alâkadar olabilmesi için 
çalıştığı müesseseye hergün muntazaman uğra
ması kanun tarafından icbar edilmelidir. Çünkü 
yaptığımız tetkiklere nazaran bu doktorların 
formalite icabı olarak haftada bir yahut 10 
günde bir ancak fibrikalarma uğradıkları anla
şılmıştır. 

;». — Doktorun değiştirilmesine gelince: 
Mühim sebepler gösterilerek, Çalışma Bakan

lığı haberdar edilerek yapılmalıdır. Çünkü aksi 
takdirde doktor, işveren tarafından vazifesine 
nihayet verilmek korkusiyle vicdan ve doğru
luk dâhilinde vazifesini yapmaktan fazla iş sa
hibini memnun etmeğe çalışmaktadır. 

4. — Fabrika doktorları işçilerin sıhhi du
rumları için mesul tutulmaları ve muntazaman 
alâkadar olan makamlara rapor vermeleri lâ
zımdır. 

Kanaatımızea bu meseleler Saym Bakanı 
alâkadar edecek noktalardır. Ve ümit ederiz ki, 
yakında bu meseleler kanunen yahut herhangi 
bir şekilde halledilecektir. 

3. — Niğde Milletvekili İbrahhn Refik So-
yer'in, Yolluk Kararnamesiyle Emekli Kanunu
nun değiştirilmesi hakkında, ki sorusuna Maliye-
Bakam ffalid Nazmi Keşmir'in sözlü cevabı 
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Yüksek Başkanlığa 

1. — Hareirah kararnamesiyle ekleri ve de
ğiştirmeleri birleştirilerek bu günün icaplarına 
göre yeniden tek bir kanun halinde tedvini çok 
lüzumlu olduğundan bu kanun hakkında bir 
hazırlık olup olmadığı, 

2. —1683 sayılı Tekaüt Kanununun bir çok 
hükümleri bu günlerin şartlarına uymadığı tak
dir edilerek Maliye Bakanlığınca uzun zaman-
danberi meşgul olmak suretiyle yeni bir tasa
rı hazırlanmış ve bastırılmış olduğu halete ay-
lardanberi Meclise götürülemediği anlaşıldı
ğından bu gecikmenin mâkul bir sebepten ileri 
gelip gelmediği, 

3. — Âcil lüzum ve ihtiyaçlar karşısında 
bu kanunların yakm zamanlarda Büyük Mecli
se getirilip getirilemiyeceği; hususlarının Ma
liye Bakanlığı tarafından Büyük Mecliste söz
lü olarak cevaplandırılması hususunun temini
ni arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
ibrahim Refik Soyer 

MALÎYE BAKANI HALlD NAZMI KEŞ
MİR (Tokad) — Emeklilik Kanunu bundan bir 
kaç ay evvel Maliyece hazırlanmış ve ilgililerin 
geniş ölçüde mütalâalarından faydalanabilmek 
için tab ve tevzi edilmiştir. Kanun son şeklini 
alıp Yüksek Meclise şevkinden evvel ilgili Ba
kanlıkların mütalâasını da almak icabediyordu. 
Bu işi süratle halletmek için Bakanlıklararası 
bir komisyon topladık; bu komisyon mesaisine 
başlamıştır, fakat araya bütçe müzakereleri
nin girmesi bu mesaiyi biraz durdurmuştur. Şim
di yeniden buna başlamış bulunuyoruz, öyle 
sanıyorum ki, 15 - 20 güne kadar tekemmül ede
cek ve tasarı Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Yolluk Kanununa gelince: Filhakika yolluk 
hakkındaki mevzuat son derece dağınıktır ve 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette 
değildir. Bu bahiste de hazırlıklarımız vardır, 
başka memlektlerin mevzuatını da topladık, 
gözden geçirdik. Şimdi vaziyet kanunu metin 
haline getirip icabeden formaliteleri tekemmül 
ettirmekten ibarettir. 1 - 2 aya kadar bu kamı* 
mı da Yüksek Meclise sunabileceğimizi zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Sual sahibi! Söz istiyor musu
nuz? 

— 3 * ~ 
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İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Sa

yın arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanımız Yol
luk Kanununun bugünkü ihtiyaca cevap vere-
miyeeek vaziyette olduğunu vebu sebeple ha
zırlıklar yapılmakta bulunduğunu izah buyur
dular. Fakat kanunun ancak, (bir, iki aya ka
dar Meclise getirilebileceğini zannettiklerini) 
söylediler. Bu, bendenizi tatmin edemedi. Se
bebini de şimdi huzurunuzda areedeceğim. 

Yolluk Kanunu, biliyorsunuz kanun değil, 
kararnamedir. 15 . V . 1335 tarihlidir, yani 28 
senelik bir kararnamedir. Bu Kararnameye' 
bundan sonra şunlar eklenmiş veya şu kanun
larla tadil görmüştür. 

44, "273, 646, 745, 778, 829, 902, 974, 999, 
1092, 1185, 1613, 1846, 2616, 2819, 3135, 3441, 
3442, 3443, 4101, 4279, 4129, 4291, 4327, 4440, 
4489, 4805. Bunlardan başka 788 sayılı kararın 
84 noü maddesi, 858 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi, 912 sayılı Kanunun 4 ncü, 1076 sayılı 
Kanunun 19 ncu, 1107 sayılı Kanunun 6 ncı, 
1492 sayılı Kanunun 9 ncu, 3634 sayılı Kanu
nun 26 ncı, 1861 sayılı Kanunun 16 ncı, 3335 
sayılı Kanunun 1 nci 2556 sayılı Kanunun 78 
nci, 2847 sayılı Kanunun 9 ncu, 3116 sayılı 
Kanunun 12 nci 3238 sayılı Kanunun 4 neti, 
2508 sayılı Kanunun 98 ve 99 ncu, 2000 sayılı 
Kanunun 2 nci, 3656 sayılı Kanunun 20 nci, 
3659 sayılı Kanunun 13 ncü, 657 sayılı Kanunun 
7 nci, 722 sayılı Kanunun 5 nci, 1508 sayılı 
Kanunun 1 nci, 2999 sayılı Kanunun 21 nci, 
ve 1108 sayılı Kanunun 28 nci mad
deleri de yolluk hakkındadır. Ayrıca yolluk 
hakkında (10 tefsir) ve resen veya divan rapor
ları üzerine verilmiş 76 Meclis Kararı vardır. 
Bunların mecmuu yüz elliyi buluyor. Bunların 
toplanarak mükemmel ve eksiksiz bir kanun 
meydana getirilmesi mümkündür. 

Arkadaşlar; bu yüzden muamelâtta ve te-
diyatta birçok hatalar ve gecikmeler vukubulu-
yor. Binaenaleyh arzetmek istediğim şudur: 
İşlerin, bu kanunun bir iki ay değil bir gün bile 
beklemeye tahammülü kalmamıştır. Bunu bir
an evvel tanzim edip Meclise getirmek lâzımdır. 

Sayın Bakandan bu işe sürat vermelerini ve 
bu kanunu biran evvel düzenliyerek Meclise ge
tirilmesinin teminini, tekrar ara ve rica ederim. 

Tekaüt Kanununa gelince; Tekaüt Kanu
nu 15 - 20 gün içinde huzurunuza getirileceği 
söylendiği için bunun hakkında başka bir şey 
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ilâve etmeye lüzum görmüyorum. Kendilerine 
arzı teşekkür ederim. 

/. — Niğde Milletvekili ibrahim Refik 8o-
yer'in, Memurlar ve Memurlar Muhakemat Ka
nunlarının değiştirilmesi hakkındaki sorusunu 
İçişleri Bakanı Münir Ilüsrev Göle ve Adalet 
Hakanı Şinasi Devrin'in sözlü cevapları 

Yüksek Başkanlığa 
1. — 788 sayılı Memurin Kanunu ile ekle

rindeki ve tadillerindeki bazı hükümlerin de
ğiştirilmesi zamanı çoktan gelmiş ve hassaten 
bugünün icaplarından bulunmuştur. Bu kanu
nun yakında Büyük Meclise getirilmesi için ne 
düşünülmekte olduğu; 

2. — Memurlar Muhakemat Kanunu kezalik 
muhtelif tadil ve ekleriyle birleştirilmek ve da
ha sonra çıkan ilgili kanunlarla telif edilmek 
suretiyle yeniden bir kanun tanzimi lüzumlu ol
duğuna göre böyle bir kanun için hazırlık yapı
lıp yapılmadığı; 

3. — Âcil lüzum ve ihtiyaçlar dolayısiyle bu 
kanunların yakın samanlarda Büyük Meclise 
getirilmesi mümkün olup olmadığı; 

hususlarının İçişleri ve Adalet Bakanları 
tarafından Büyük Mecliste sözlü olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
t. Refik Soyer 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Niğde Milletvekili İbrahim 
Refir Soyer arkadaşımızın verdiği sözlü soru 
önergesi, iki noktaya temas etmektedir. 

1. — 788 sayılı Memurin Kanuniyle bunun ek 
ve tadillerinin tesis ettikleri hükümlerinin de
ğiştirilmelerinin günün icaplarından bulunduğu
na işaret edilerek bu hususdaki kanun tasarısı
nın yakında Büyük Meclise getirilmesi için ne 
düşünüldüğü sorulmaktadır. 

1926 senesinde tedvin edilmiş olan 788 sayı
lı Memurin Kanunu hükümleri, aradan geçen 21 
sene içinde yapılan bir çok tadiller ve eklerle 
bir hayli değişmiş ve bu günün ihtiyaçlarına ge
reği gibi cevap veremez olmuştur. 

Bu sebeple bu mevzu hakkında tatkikat yap
maya ve bir tasarı hazırlamaya İçişleri Bakan
lığınız memur edilmiştir. 

Gerek memurların hak ve salâhiyetini ve ge-
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rekse âmme hizmetinin aksamadan ve munta
zaman yürütülmesini sağlamak üzere gereken 
hükümleri ihtiva eden bir tasarı hazırlanmış ve 
Başbakanlığa sunulmuştur. Başbakanlık Müste
şarının başkanlığında ve Bakanlıklar Müsteşar
larından mürekkep bir heyet tarafından bu ta
sarı incelenmektedir. Tetkikat bitince Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

2. — önerge sahibi arkadaşımız ikinci so
rusunda da Memurlar Muhakemat Kanunu muh
telif tadil ve ekleriyle birleştirilip sonradan çı
kan ilgili kanunlarla telif etmek suretiyle ye
niden bir kanun tanzimi lüzumunu belirterek 
böyle bir kanun için hazırlık yapılıp yapılmadı
ğını sormaktadır. 

Memurin Muhakemat Kanunu da bugünkü 
ihtiyaçlara ve şartlara göre değişmesi lâzımge-
len bir kanundur. Vazife yaparken suç işleyen 
memurları süratle mahkemelere şevke imkân 
veren ve hukuki mesuliyet ve prensipleri ihtiva 
eden ve bugünkü ihtiyaçları sağlıyabilecek ye
ni bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Bu tasarı hazırlanınca bunun da Büyük Mec
lise sunulacağını arzeylerim. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Niğde Milletvekili Sayın İbrahim 
Soyer tarafından verilen soru önergesinin bir 
sayılı bendinde «Memurin Kanunu ile ek ve ta-
dillerindeki bazı hükümlerin değiştirilmesi za
manı çoktan gelmiş ve hassatan bugünün icab-
larmdan bulunmuş olduğundan bu kanunun ya
kında Büyük Meclise getirilmesi için ne düşü
nülmekte olduğu» sorulmaktadır. Bu hususu 
Sayın.İçişleri Bakanı arkadaşım cevaplandır
mıştır. 

Sorunun ikinci kısmında «Memurin Muhake
mat. Kanunu muhtelif tadil ve ekleriyle birleş
tirilmek ve daha sonra çıkan ilgili kanunlarla 
telif edilmek siretiyle yeni bir kanunun tanzi
mi lüzumundan» bahsedilmektedir. 

4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı hak
kındaki Kanunu muvakkat, memurların vazifele
rinden doğan veya vazifelerinin ifası sırasında ha
dis olan cürümlerin soruşturulmazında istisnai bir 
usul ihdas etmiştir. Bu kanunun 24 Kasım 1330 
tarihinde değiştirilen beşinci maddesi ilk soruş
turma üzerine yetkili meclislerin verecekleri ka
rarların mahiyetini ve bunlara karşı gidilebile
cek kanun yollarını tâyin etmektedir. 
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Adalet Bakanı sıfatiyle istisnai mahiyetteki 

usul hükümlerinin kaldırılması, bu mümkün ol
mazsa hiç değilse zaruri icaplarla tahdit ve tak
yit edilmesinin uygun olacağını mütalâa etmek
teyim. Nitekim yapılmakta olan tetkiklerin bu 
istikameti takip etmekte olduğunu memnuniyet
le haber aldım. İçişleri Bakanı arkadaşımın izah 
etmiş olduğu veçhile bu Bakanlıkta kurulmuş 
olan Komisyona Adalet Bakanlığının da Tek
nik Daire Genel Müdürü iştirak etmektedir. 
Bu komisyon mesaisine başlamış olduğuna göre 
İbrahim Soyer arkadaşımın tasarının biran ev
vel tanzimi hakkındaki dileği de yerine gelmiş 
demektir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 
Efendim, Memurin Kanunu hakkında Sayın 
Bakanın verdiği izahata teşekkür ederim. Yal
nız bu kanunun da hakikaten çok acele olarak 
getirilmesi lâzım olduğu iddiasındayım. Sebebi
ni arzedeyim : Bu kanun hakkında da 1926 se-
nesindenberi bir asıl ve 39 ek ve tadil olmak 
üzere 40 kanun çıkmıştır. Bundan başka 40 
tane Meclis kararı, 14 tefsir, 14 Şûra kararı 
ve daha birçok Divan kararları ve saire vardır 
ki, bunun da mecmuu yüzü geçmektedir. Bil
hassa bunların içerisinde meselâ 8 nci madde 
«Ticaret ve sanatla iştigal» hakkındadır. Birin
cisi, ikincisi 1496 sayılı Kanunla, 3 ncüsü 3656 
sayılı Kanunla ve dördüncü de 4609 sayılı ka
nunlarla olmak üzere yalnız bu 8 nci mad
de dört şekil almıştır. Bir de 20 nci madde var
dır, bu da «Terfi için 3 sene mi, iki sene mi lâ
zım gelir» maddesidir. Bu da; birincisi asıl, 
ikinci 1452 sayılı Teadül Kanunu ile (Yani, 
yüksek mektep mezunları iki senede ve diğer 
mektep mezunları üç senede terfi edecekler 
diye kayıt konmuştur). Üçüncüsü 3650 sayılı 

.Kanunla ve 4 ncü olarak da 4598 sayılı Kanun
la tadil edilmek suretiyle dört şekil almıştır. 

Sonra 60 nci madde vardır ki, bu da her 
(Derece ve sınıftaki memurun vekâlet emrine 
alınubilmeleri) maddesidir. Bu, maddede bir 
defa 1777 sayılı Kanunla tadil edilmiştir, bir 
defa da 2919 sayılı Kanunla tadil edilmiştir. 

Bir de 84 ncü madde var. Bu madde de çok 
ve memurların herzamaıı ahvali ile ilgili olan 
bir maddedir ki, (Hastalanan memurların me
zuniyetlerine) dairdir. 

Bu madde birinci defa 3335 sayılı kanunla 
ikinci defada 4598 sayılı kanunla tâdil görmüş-
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ve böylece üç defa şekil değiştirmiştir. İşte şu
rada birde 60 neı ve 85 nci maddeler vardır ki, 
bunlarda 1777, 2919 ve 1932 yılı muvazene ka
nunu ile 3335 sayılı kanunlarla olmak üzere 
üçer defa tadil görmüştür. 64 ncü madde ise, 
2919, 2978 ve 4489 kanunlarla dört defa şekil 
almıştır. 

Bunlardan başka bu kanunun 70, 71, 72, 74 
ve 76 neı maddeleri ile 77 nci maddenin son fık
rası 1683 sayılı kanun ile ve 73 neü maddesi 2941 
sayılı Kanunla 85 nci maddenin (D) fıkrası 88 
nci maddede 4598 sayılı kanunun 10 ucu mad
desi ile ve 84 ncü maddenin (H) fıkrası da 1683 
sayılı kanunun 72 nci maddesi ile kaldırılmış
tır. Bazıları da dolayısiyle başka kanunların 
içerisinde yazılıdır. 

Sonra bu kanuna ait diğer birçok kanunlar 
vardır ki, bu kanunun bünyesine alınması lâ
zımdır. Ve kanunu ile ilgisi olmıyan diğer ka
nunlar içine madde halinde serpilmiştir işte 
Devlet işinin, memur işinin iyi yürümemesi ve 
ileri gidememesi bundan ileri gelmektedir. Bir 
adam hafız olsa yine bu kadar mevzuatı ha
tırında tutamaz. Ve bukadar ki, tadili vesai-
reyi biraraya getirip de bu işin içinden çıkamaz. 
Nitekim geçende 2658 kanundan bir çoklarımı
zın haberi yoktu, tşte lâğv edilen, açıkta ka
lan memurlar 30 seneyi doldurmuşsa bu kanun
la tekaüde sevkediliyor. Hükümetten ve alâ
kadarlardan bu kanunun biran evvel Meclise 
getirilmelerini rica ediyorum. Çünkü artık bu 
kanunun yama tutar yeri ve işlerin tekâmülü kal
mamıştır. Devlet mekanizmasının iyi çalışması 
ve millet işinin iyi yürümesi için daha 
uzun zaman beklemeye tahammül olmadığını 
arzetmek istiyorum. Tekrar rica ediyorum Sa
yın Bakanımdan ve hükümetten bunu çok seri 
bir şekilde ve kısa bir zamanda ve sıkı bir ça
lışma neticesinde Meclise getirirlerse kendileri
ne minnettar kalırız. 

Memurin muhakemat kanununa gelince: Bu 
kanun şimdiye kadar arzettiğim kanunların 
en ihtiyarıdır. 1329 tarihlidir. Demek ki 34 
yaşında bir kanundur. Sayın Adliye Bakanımı
zın da işaret buyurdukları gibi 1330 senesinde 
5 nci maddesi tadil edilmiştir. Ondan sonra ba
zı (Cürümlerden dolayı memurlar hakkında ta
kibat yapılması) için 1609 sayılı kanun; (fev
kalâde hallerde haksız mal iktisap edenler hak
kında da 4237 sayılı kanun çıkmış. Memurin 
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kanununun 59 ncu maddesi bu kanunun 2 nci 
maddesini tadil etmiş 3656 sayılı kanunun 14 
ncü maddesi de bu kanunun 14 ncü maddesine 
Anayasa'nm 61 nci maddeside bu kanunun 11 
nci maddesini değiştirmiştir. 

Şimdi bir kerede bu kanunun metnini okur
sa m siz de hayret edersiniz. Metindeki ibarelere 
bakınız hayret edeceksiniz, (nezaret veya da
ire veya memurinin vilâyetten ise) ibaresi var
dır. Halbuki arkadaşlar ; Nezaret tâbiri kalma
dı, nezaret de kalmadı çokşükür. 

(Vali ve mutasarrıf) deniliyor; mutasarrıf
lıklar da kalmadı, lağvedildi. (Meclisi İdarei 
kaza) diye bir tâbir vardır. Böyle bir teşek
kül de kalmadı. Malûmu âliniz meclisi idare 
müntahap azalardan ve mensup memurlardan 
teşekkül ederdi, şimdi böyle bir meclis yoktur. 
İdare Heyetleri var (Mülhaklar) ve (îdarei 
liva) deniliyor. Bunlarda kalkmıştır. 

(İradei sen iye ile mansup) tâbiri vardır. 
Bu da çoktan kalkmıştır . (Şurayı Devlet Mül
kiye Dairesi) deniyor. Şurayı Devlette şimdi 
böyle bir daire mevcut değildir. Mülki işlere 
bir, iki, üç, dört, beş altıncı daire) diye sayılan 
dairelerden birisi bakar. 

(Cinayet nevinden) deniliyorki hu da yeni 
kanunlarımızda (Ağır hapis) tir. Yani böyle bir 
tâbir de kalmamıştır. 

Bu kanunun 11 nci maddesinde; (Şûrayı 
Devlet devairi rüessası ile nezaretler müsteşar
ları haklarında dahi devairi merkeziyede İradei 
Seniye ile mansup memurin haklarında olduğu 
gibi.... muhakemeleri vali, sefirler gibi Mahke-
mei Temyize aittir) diye yazılıdır. 

' Halbuki; Anayasanın 61 nci maddesi (Bakan 
ve Danıştay üyelerinin yargılanması için Yüce 
Divan) kurulacağım âmirdir. İşte bu kanun bu 
hükümle kaldırılmış olan 11 nci maddesi 
halen iner'i gibi görünmektedir. Yani hiçbir ka
nunda bunun kaldırıldığına dair bir kayıt yok

tur. Bir de: buna da 12 nci (maddede idareteıı azil 
dahi edilebilir) diyor. Yani işden el çektirilmiş 
bulunan memurların azledileceği bu kanunda ya
zılıdır. İdari azil ise; Memurin Kanununun 59 
ncu maddesiyle mülgadır. Bunun yerine çıkan 
1777 numaralı Kanunda bu gibi hallerde memur
ların vekâlet emrine alınacağı hükmü vardır. 

Bundan başka: Bu kanunun birinci madde
sinde bazı kayıtlar vardır ki, bundan sonra çıkan 
1609 sayılı Kanunda bu gibi hallerde bu kamı-
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m m hükümler inden müstesna olarak takibat ya
pılabileceği tasr ih edilmiş ve fakat bundan sonra 
çıkan 4237 sayılı (haksız mal iktisabı) hakkında 
ki kanunda böyle bir sarahata rast lanamamakta-
dır. İşte böyle lâğvedilmiş birçok hükümlerin 
mevculmuş gibi görünmesi bakımından dahi ya
pılacak muamelât ta tezebzüp ve tereddüdü mu
cip olması tabiîdir. Memurların hem idari ve 
hem de adlî makamlarca muhakeme edilmesi 
şimdiye kadar yapılan tecrübelerle sakal oldu
ğu anlaşı ldığından 1609 ve 4237 sayılı kanunlar
la bütün diğer müteferrik kanunlar ın lüzumlu 
maddelerinin yeni Memurin Kanununun bün
yesi içine alınması ve tek bir kanun olarak ted
vini zaruret halini almıştır. Binaenaleyh arka
daşla cim, birçok bakımdan yeni ve günün icap
larına cevap verecek bir kanunun acele »-etiril
mesi zarureti vardır . Kendilerinden bunu tekrar 
istirham ediyorum. 

•"). — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
uu , son beş yıl içinde yurtta yanan resmî ve 
özel yapılarla Millî Eğitim Bakanlığı yajıısı yan-
aını hakkında İçişleri Hakanlığından sözlü so
rusu. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
İlişik 8 maddeden ibaret olan sorumun İçiş

leri Bakanı taraf ından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

1. — Son beş sene zarfında yur t t a hangi res
mî ve özel daire ve binalarda yangın olmuş ve 
bunlar hangi tar ihlerde yanmışlardır.' ' 

2. — Bu yangınlar ın zuhuru sebepleri belli 
midir? 

'•). — Kasten yakılmış olanları var mıdır? 
Bunlar hakkında yapılan tahkikat ne sonuç ver
miştir? Mesul bulunmuş mudur , bulunmuşsa ne 
ceza verilmiştir? 

4. — Bu yanan binaların yangın anındaki 
değeri ve ayrıca içindeki mal tu t a r ı değeri tes-
bit edilmişse miktarı nelerdir? \ re toplamı neye 
baliğ olmaktadır? 

f>. — Vanan binalar ın elektrik şamaları var 
mıdır? Varsa bu şamalar ait oldukları binalar
dan gayri Elektrik Genel Müdür lüğünde muha
faza edilmekte midir? 

6. — Şimdiye kadar elde edilen acı tecrübe
lere göre bundan sonra yanmak tehlikesine mâ
ruz binalar hakkında ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

7. — Bu gibi binaların muhafazasiyle mükel-
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lef olan daire m ü d ü r veya sorumlu diğer me
murlar ının ihmallerinden dolayı haklar ında taki
bat yapılmış mıdır? Yapılmışsa neticeleri neleı^ 
d ir? 

S. — Son .yanan Millî Eği t im Bakanlığı bi
nası yangına sebep nedir? Bu hususta yapı lan 
tahkikat ve bilirkişi rapor lar ı ne sonuç vermiş
tir? Bunlar ın sözlü olarak İçişleri Bakanı tara
fından açıklanmasını rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. F a h r i Kur tu luş 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİIİ HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) Efendim; Rize Milletvekili 
Sayın arkadaş ım Eahri Kur tulus 'u t ı suallerini 
bugün bu o turumda cevaplıyanııyaeağıın. Çüııki 
önergeden de anlaşılacağı veçhile yur t içinde 
bu beş sene zarfında vâki bütün yangın la r ın bir 
hesabı soru lmaktadı r . Binaenaleyh böyle mem
leket şümul mahiyeti ve vaziyeti tâyin ve tes
hil için bu kısa zaman kâfi gelmemektedir . Bil
hassa Yüksek Heyetinizden şunu is t i rham ediyo
rum : 9 Şubat Pazartesi günü bunu cevaplan
dırmama müsaade buyurun. (Muvafık sesleri) 

(i. — Seyhan Milletvekili Cavid Oval'm tek
ti]) ekmek kararı hakkındaki sorusuna, Ticaret 
Bakanı Mahmul Nedim (lündüzalp'ın, sözlü ce
vabı 

TİCARET BAKANİ MAHMUT N E D İ M 
GÜNDÜZALB (Edi rne) — Efendim; S a y m 
Seyhan Milletvekili arkadaşımız Gavid ü r a l ' m 
Ticaret Bakanl ığ ından bir soru önergesi var
dır. Bu önerge bugünkü gündeme alınmamış
tır . Konusu itibariyle umumi efkârı yakından 
i lgi lendirdiği için Tüzük 'ün bahşet t iği müsaa
deye d a y a n a r a k kendisine bugün cevap vermek 
istiyorum. Bu it ibarla bugünkü gündeme alın
masını rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Ticaret Bakam bu soruya bu
günkü gündeme al ınarak, cevap vermek iste
mektedir . Tüzük de buna müsai t t i r . Soru sahibi 
de buradadı r . Soru kısmının altıncı maddesine 
alıyoruz. 

Sözlü soru önrgesini oku tuyorum. z 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet in t ek t ip ekmeğe k a r a r vermiş ol

ması ve bu k a r a r üzerine memleketimizin her 
t a ra f ında birbirine uymıyan ve evsaf i t ibariyle 
de hiç iyi yapılmıyan ekmekler, halk a ras ında 
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hoşnutsuzluğu mucip olmaktadır. Bunun için 
Ticaret Hakanından böyle bir karara varılnıa-
sındaki sebebin kısa bir zamanda Meclis kürsü
sünden sözlü olarak açıklanmasını saygılarım
la î'ica ederini. 

Seyhan Milletvekili 
Oavid Oral 

TİCARET BAKANI MATTMUT NEDİM 
GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Efendim, muhterem 
arkadaşım Cavid Oral tek tip etmek yapılması 
hakkında Hükümetçe alınmış olan kararın nrn-
cib sebeplerini sormaktadır. Şimdi kendilerine 
bu hususta kısaca cevap arzedeceğim: 

İlkönce bu kararın müsaadenizle kısaca, 
mahiyetini belirtmek ve hatırlatmak isterim. 

Bakanlar Kurulunca kabul olunan 22.XTI. 
1947 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Koor
dinasyon Heyetinin 713 sayılı kararında şu 
esaslar tesbit edilmiştir. 

İ. — Buğday unu, muamele vergisine tâbi 
fabrika ve değirmenlerde, yabancı maddesi çı
karılmış buğdaydan 84 - 86 ve 74 - 76 randı
manlı olmak üzere iki ti]) halinde imal olunabilir. 

Bunların harmanlarına gelince: 
a) Birinci tip 84 - 86 randımanlı ekmek

lik buğday ununun harmanı % 65 buğ
day % 35 çavdardan meydana getirile
cektir. (Ticaret Bakanlığı, lüzum görü
lecek mahallerde çavdar miktarını % 30 nis
petine indirmeye ve geri kalan % 5 nispe
tindeki çavdar yerine harmana başka nevi hu
bubat katmaya yetkili olduğu gibi harmandaki 
buğday miktarını da c/c . (>•'> ten yukarıya çıka
rarak çoğaltabilir.) 

Buğdaylarımızda mutaden % 10 kadar çav
dar bulunduğuna göre, yeni kararla ekmeklik 
un harmanında çavdar miktarına % 25 nispe
tinde bir ilâve yapılmış oluyor demektir. 

b) Ekmekliğin dışındaki ihtiyaçlara mah
sus 74 - 76 randımanlı buğday unu tipinde ise 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

2. — Yeni kararda ekmek, pide ve sandoviç 
imali, yalnız 84 - 86 randımanlı ve %65 buğ
day ve %35 çavdarlı tip una hasredilerek % 74-
76 randımanlı buğday unundan bundan sonra 
francala, ekmek, pide ve sandövıç imali men 
olunmuştur. Yani bu karar ile artık her yerde 
ekmek, ekmekten sayılan francala, pide, san
doviç yalnız bir çeşit olarak imal olunabile
cektir. 
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Yeni karar ile bir de umuma mahsus tek tip 

buğday ekmeğinde tam kilo yerine 900 gram 
esası alınmış ve ekmeğin miktaren küçültülmüş 
olduğunu da kayıt ve işaret ederim. 

Ancak bu, halkın istediği miktarda ekmek 
almasını ve yemesini kısmaya matuf, tahditçi 
veya tayınlayıcı bir mahiyet arzetmektedir. 

Şu ciheti de açıklamak isterim ki, bu ted
birler alınırken sihhi durumları itibariyle an
cak muayyen vasıfta ekmek yemek zorunda 
olanların bu durumlariyle ilgilenilmiş ve bu 
gibilere imaline devam edilmekte olan 74 - 76 
randımanlı unlardan evlerinde sıhhatlerine uy
gun gelen ekmek ve benzerlerini yapabilmeleri 
imkânı verilmiştir. 

Kararın hedefi ve gayeleri: 
3. — Kararın açıklamaya ve belirtmeye ça

lıştığım şu mahiyetine göre hedefinin buğday 
istihlâkinde kaabil olduğu kadar bir tasarruf 
teminine matuf bulunduğu da tezahür etmiş 
oluyor. 

Filhakika mûtat ekmeklik buğday ununun 
içinde bulunan % 10 nispetindeki çavdar mik
tarının % 25 derecesinde artırılarak % 35 nis
petine çıkarmakla 84 - 86 randımanlı ekmeklik 
unun her yüz kilosunda % 25 nispetinde fazla 
çavdar istihlâkine mukabil bu nispette buğday 
unu tasarrufu temin edilmiş oluyor. 

Bu suretle yalnız Toprak Ofisi tarafından 
ekmeklik unu temin edilen şehir ve kasabala
rımızın istihlâkinde elde edebileceğimiz buğ
day tasarrufunun ihmal edilemiyecek bir mik
tarda olacağım hesaplamış bulunuyoruz. 

Ekmeğin 1 000 kilogramdan 900 kilograma 
ve fiilen 860 grama indirmek ve f ıran çala ima
lini ortadan kaldırmak ferdî istihlâkte görülen 
israfı da önliyerek ayrıca bir tasarruf imkânı 
sağlanmıştır. 

4. — Kararın sebepleri : Bu kararın alın
masındaki sebep ve zaruretlere gelince; yüksek 
malûmları olduğu üzere geçen yılın hububat 
rekoltesi bir evvelki yıldakinden umumiyetle c/f 
20 nispetinde az olmuştur. 

Diğer taraftan komşumuz memleketler hu
bubat ihtiyaçlarında büyük sıkıntılar ve dar
lıklarla karşılaşmışlardır. Bu durum, hububat 
tacirleriyle mustahsıllarmı, ihraç imkânları ve 
hububat fiyatlarının yükselmesi veya Hükümet
çe artırılması hususlarında ümitlere düşürmüş
tür. 
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I>u haleti ruhiye neticesi olarak, Toprak 

Ofisin son zamanla rdak i al ımları umulan mikta
rın altında kalmıştır ve ekmeklik ununu temine 
vazifeli bu lunduğu şehir ve kasabalar la , ordu
nun iht iyaçlarını karş ı l amak için elindeki stok
lara müracaata lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur'. 

Bu bakımdan da tedbirli ve iht iyat l ı bir ha
reket tarzı olmak üzere biraz önce bahsettiğim 
ka ra r alınmıştır . IVununla beraber memleketi
mizde ihtiyaçlarımıza yeter derecede hububat 
mevcut bu lunmaktad ı r . 

Sayın Başbakanın geçen Aral ık ayı içinde 
ifade etmiş olduğu üzere hububa t f iyat lar ında 
bir değişiklik yapmayı ve ihraç serbestliğine 
doğru gitmeyi düşünmediğimizi ve bu hususlar
da ümitlere kapı lmanın yersiz olduğunu bu 
vesile ile de arzederim. 

5. — • Şikâyetler : 
Sayın arkadaş ın ım önergesinde temas ett iği 

veçhile, yeni ekmeklerin vasfından yer yer şi
kâyetler olmaktadır. Ofisçe temin edilmekte olan 
ekmeklik unlar, tamamiyle ka ra r hükümlerine 
uygun vasıfta olduğu halde aynı vasıftaki bu 
un la rdan muhtelif f ır ınlarda değişik çeşnide ek
mek yapıldığı görülmekte ve d ikka t i çekmekte
dir. Bunun sebepleri ve or tadan kaldır ı lması 
çareleri üzerinde belediyelerimizle birl ikte ehem
miyetle du rmak ta ve çalışmalarımıza devam et
mekteyiz. 

(i. — İhracat : 
Sözlerimi bitirirken önerge sahibi sayın ar

kadaşımın benden ayrıca sormuş olduğu hubu
bat ihracı hakk ında da birkaç kelime ile ken
disine bilgi vermek isterim. 

1947 takvim yılı içinde yabancı memleketler
den yalnız yak ın komşumuz ve dostumuz Ürdün 
Hükümet ine vâki müracaa t ı üzerine iki bin ton 
buğday ve bin ton arpa. satmayı kabul et t ik ve 
tamamını ihraç, et t ik. 

Yine yakın komşumuz İ rak Hükümet inin 
sıkışık durumunu gözöııünde t u t a r a k vâki ta
leplerine karşı ancak bin ton buğday vermeyi 
kabul ettik, bu par t i henüz teslim edilmemiştir. 

Bunun dışında 1947 takvim yı l ında harice 
hububat satışımız olmamış ise de 194(i yıl ında 
akdedilmiş mukavelelere göre, 1947 yılı başın
dan Ağutos ayma kada r olan müdde t içinde 
ceman : 

170 049 ton b u ğ d a y ; 
(12 2 o o ton çavda r ; 
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12 500 ton mısır ; 
'lo 544 ton a r p a ; 
15 (İ99 ton yulaf. 

Büyük kısmı l ı ıgil treye olmak üzere ihraç 
edilmiştir. 

Sayın arkadaş ımın sorusunu bu suret le ce
vaplandırmış oluyorum. 

< "A V İ1) ORA1, (Seyhan) — Önergemde de 
kısaca belirtiğim gibi Hükümet in tek ekmeğe 
ka ra r vermiş olması ve ekmekler in memleketin 
her ta raf ında birbir ine uymıyan, kali tesi iyi ol-
nııyan, bazı yerde hamur, bazı yerde çamur şek
linde yapılması va tandaş la r ı müteessir et
mektedir . Bu vaziyet va tandaş ın sosyal ve psi
kolojik durumuna tesir yapt ığı gibi memleket te 
yeniden buğday ve un ih t ikâr ına ve k a r a borsa
sına sebebiyet vermişt ir . 

Arkadaşlar ım ; t akd i r buyurursunuz ki ek
mek politikası yeni bir mevzu değildir . Bütün 
tarih boyunca, eski ve yak ın devir lerde ve mo
dern Devlet idare ler inde ekmek polit ikasına ne 
kadar önemle ve ciddiyetle kıymet verildiği, he
pinizce malûmdur . İliç şüphesiz bu bundan son
ra da böyle olacak, böyle devam edecektir . 

Arkadaşlar ım, Hükümet ler in zaman zaman 
ikt isadi şar t lar ın ve sosyal durumlar ın tesiri 
al t ında halktan fedakârl ık istemesi kada r tabiî 
birşey yoktur . Ancak bu fedakârlığı ta lep 
ederken haklı ve yerinde sebepler göstermek 
de şar t t ı r . Ben Hükümet in bu ka ra ra varmış 
olmasının hangi esaslı ve hangi haklı sebeplere 
ist i ı ıadett iğini bir tü r lü kest i remedim. Açık ve 
samimiyetle ifade etmeliyim ki, kıymetl i arka
daşınım vermiş olduğu izahatı da muğlak bul
dum ve t a tminkâ r bulmadım. 

Şimdi or tada bir realite va rd ı r : Ekmek 
karışık undan yapıl ıyor ve iyi bir şekilde ya
pılmıyor. Bundan dolayı va tandaş müştekidi r . 
Karaborsa gene har!) içinde olduğu gibi alabil
diğine or taya çıkmıştır . İ h t i kâ r fırsatı bekli-
yeıı insanlar gene bu fırsatı bulmuşlardır . Bu 
vaziyet karşısında halkın sızıltısına ve söylen
tisine hak vermemeye imkân var mıdır? 

Arkadaşlar, benim sayın arkadaşımın iza
hından anladığıma göre bir bakımdan tasarruf 
zihniyetiyle bu tek t ip ekmeğe k a r a r verilmiş
tir . F a k a t işin içine ve derinl iğine girecek olur
sak bu iş, t asa r ruf z ihniyet inden ziyade bir he
sapsızlığın tabiî bir neticesi ve fena bir akıbet i 
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olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer ortada id
dia edildiğine göre bu tek tip ve iyi olmıyan 
ekmeği yiyişimizdeki sebep yapılan ihracat ise 
bu ihracatın, memleketin gerçek ihtiyacı düşü
nülmeden nasıl yapılmış olduğuna hayret etme
mek elden gelen bir şey değildir. 

Sonra, daha şayanı dikkat olan bir şey, bu 
ihracat, ya fazla mahsul vardır ondan ileri gel
miştir, veyahut da memleketin çok ihtiyacı olan 
dövizi temin etmek için yapılmıştır. Eğer bu 
ihracat döviz temin etmek için yapılmışsa; gö
zümüzün önünde çok açık bir misal varken, bi
zini 15 - 18 milyon liralık paramız İngiltere'de 
saplanmış, kullanılmaz bir halde dururken kal
kıp da bunu ingiliz lirası ile ihraç etmek cidden 
çok hazin bir manzara teşkil eder, ki bu ihra
cat yapılırken dünyanın her tarafında buğdaya 
olan ihtiyaç kendisini acı acı hissettirmiş ve 
dünyanın her tarafından bugün kıymette olan 
dolara da bu ihracatı yapmak imkânları vardı. 
Nasıl olur da nazarı dikkate alınmıyor? 

Şu halde döviz temin etmek için dahi yapıl
mış olsa maksat yine hâsıl olmamıştır, netice 
elde edilememiştir. Ve bizi darlığa, sıkıntıya 
sevketmek gibi bir vaziyetten memleket hak-
kiyle istifade edememiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle biraz 
da fiyat politikasına ilişmek istiyorum. Elliyor
sunuz ki, malûm olan 7 Eylül kararlan, müs
tahsili refaha götürecek, mahsulü bol bol sat
tıracak ve memlekete faydalar temin edecekti. 
Hepimiz bunu düşünmüş ve istemiştik. Ne çare-

ki, netice böyle çıkmadı. Bilâkis vaziyet müstah-. 
silin, bilhassa hububat müstahsilinin aleyhine 
çıktı. Herşey yükseldi, hububat müstahsili bun
dan en küçük bir istifade temin etmedi. (Doğ
ru sesleri). İstihsal vasıtaları bir misli, iki misli 
çıktı. İğneden ipliğe kadar memlekette herşey ala
bildiğine fırladı. Yalnız yükselmiyen yerinde du
ran müstahsilin malıdır ve zararlı olan müstah
sildir. (Çok doğru sesleri). 

Şimdi şöyle bir vaziyetle karşılaşmış bulu
nuyoruz; hükümet ihtiyacını hesap edemiyerek 
ve hatalı bir surette hububat ihracatı yapmıştır. 
Bugün Ofis, açık olan bir hakikattir k i ; mem-
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leketin ihtiyacını karşılıyacak bir stoka malik 
değildir. Bu vaziyet karşısında bir taraftan Ofis 
mubayaa yapmış, diğer taraftan tüccar muba
yaa yapmış Ofisin elindeki buğday işte bizi ye
ni seneye yetiştiremiyecek vaziyette. Müstahsil 
elindeki malını malûm olan fiyatla vermiş, or
tada bir tüccar kalıyor. 

Hükümet bu durum karşısında görünüşte 
iki yol takip edecektir. Ya bugün vatandaşı 
memnun etmiyen, kaşındıran, hasta eden ekme
ği yedirmekte ısrar edecek ve bunu yeni mah
sûle kadar devam ettirecektir, yahutta noksan 
olan ihtiyacı karşılamak için tüccarın eline geç
miş olan hububatı almak yoluna gidecektir. Sa
yın Bakanın izahatına göre, Ofis elindeki mah
sulle ve bu karışık ekmek şeklini idame ettir
mek istiyor görünüyor. Bu durumda da şikâ
yetler tevali ettiği takdirde bu iyi yapılmıyan 
ekmeği yedirme işinde hükümet bilmem ne de
receye kadar ısrar edebilir1? Bunu Yüksek He
yetin takdirine bırakıyorum. Ancak ikinci yola 
gidecek olursa, ki, bazı hareketler de onu ima 
eder görünüyor, çünkü hükümet hububat tüc
carlarının kredisini kesmek ve o suretle onları 
lazyık ederek piyasaya mal getirtmek gibi bir va
ziyet ihdas etmiş deniyor. 

Şu halde demek ki, tüccardan mubayaa et
mek lüzumunu duymak mecburiyeti ile karşı
laşmaktadır. Neticede yine müstahsil zarar gö
recektir. Tüccardan, hiç şüphe yok ki, farklı 
bir fiyatla mubayaa etmek mecburiyetinde kalı
nacak ve memleketin büyük kitlesi yine bedbin, 
müteessir bir durumda kalacaktır. 

Şimdi, arkadaşlarım, size, maateessüf sa
yın arkadaşımın da söylediği gibi rakam ifade 
edemedim. Çünkü sabahleyin kendilerinden ri
ca ettim, bu rakamı almak mümkün olmadı. 
Fakat şimdi teşekkür ederim, bazı rakamlar ifade 
ettiler. Müstehliki memnun etmiyen bir vazi
yet, müstahsili memnun etmiyen bir vaziyet; 
memlekette söylenti, dedikodu, hoşnutsuzluk ge
tiren bir vaziyet. Bu vaziyet karşısında, bu
nun bir realite olduğunu da kabul ederek, çok 
kıymetli arkadaşımın bu izahatını nasıl tatmin
kâr bulmak kabildir, bunu yüksek takdirinize 
bırakırım. (Alkışlar). 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Türk Ceza Kanununun 237 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/65) [ 1.1 

(Rapor okundu). 
Gl. VEILBÎ KOCACÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım; Türk ("eza Kanununun 
237 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki tasannu Adalet Komisyonu kabul buyur-
nıadılar. Arkadaşlarınım kanaatlerine ve ka
rarlarına hürmet ederim. Ancak Aile hukuku
muza taallûku dolayısiyle yüksek huzurunuzda 
bir kere daha açıklamayı faydalı gördüm. 

Geçen yaz seçim yerimizde arkadaşlarımızla 
dolaşmaktayız. Pasinler Kazasının bir bucağın
da halkın haklı şikâyetlerini dinledik ve haklı 
teessürlerine şahit olduk. Vaka şudur: .Rapor
da dinlediğiniz gibi birbirlerine çok yakın iki 
genç, Medeni Kanunumuzun !)2 nci maddesinin 
birleşmelerini menettiği iki genç birleşmişlerdir 
ve beraber yaşıyorlar. Köylü ve halk millî ge
leneklerine ve imanlarına aykırı olan bu hali 
şikâyet etmişler, mercii bu iki genci ilce mer
kezine celbetmiştir, fakat hâkim Ceza Kanunu
muzun 237 nci maddesinde buna taallûk eden 
bil" fıkra bulunmadığı ve aralarında medeni ni
kâh olmadığı için bir muamele yapmamış ve 
bunları birbirinden ayıramamıştır. «Yalnız de
folun gidin» demiştir. Bundan şüphesiz biz de 
müteessir olduk. Ankara'ya geldim, çok kıy
metli, değerli ve mümtaz hukukçu arkadaşla
rımıza işi açtım. Beni tenvir buyurdular; ni
hayet bu kanun teklifini yaptım ve bundan iki 
buçuk ay evvel Başkanlığa sundum, Adalet Ko
misyonunun huzuruna çıktım, kanaatlerimi iz
har ettim. Fakat, bazı hakh sebepler öne sürdü
ler. Bilhassa şu nokta üzerinde daha ciddiyetle 
durdular. Dediler ki; bu, şahsî kin ve ihti
rasların mahkemelere intikalini mucip olur. 
Vakıa küvetli bir sebeptir, fakat ortada bir ha
kikat ve Millî vicdanı rencide eden bir şey var
dır. Buna hukuki mi olur, idarî mi olur veya 
cezai mi olur bir çare bulmak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, mânevi değerlerimiz 

[11 57 sayılı basmayazı tutanağın sonun -
dadır. 

bizi bundan meneder. Bilhassa Medeni Kanu
numuzda da bu husus yasak edilmiştir. Fakat 
buna rağmen bir milyonda, beş milyonda bir 
de vâki olsa, bu hal aile terbiyemizi ve gelene
ğimizi rencide eder. Buna biran evvel idarî ve
ya cezai bir çare bulmak lâzımdır. Bu sebeple 
kanaatimi bir kere daha huzurunuzda açıyorum. 
Bilhassa hukukçu ve idareci arkadaşlardan rica 
ediyorum: Bu yara üzerine parmak koysunlar 
ve bir çare bulsunlar. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ SAllJR KURUT-
LUOGLU (Kırşehir) —Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın General Vehbi Koca güney'in Ceza Kanu
nunun 237 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun tasarısı- Adalet Komisyonumuzda., 
kendileri de hazır bulundukları halde, uzunuza-
dıya münakaşa edilmiştir. Teklif, kanunun 
evlenmelerini menettiği şahıslar arasında ev
lenme akdi icra edilmeksizin gayrimeşru şekilde 
bir yaşamanın suç telâkki edilmesi ve bunların 
da cezai müeyyide altına konulmasından ibaret
tir. Medenî Kanunumuzun 92 nci maddesi; ne
sebi sahih olsun veya olmasın usul ve turu arı
sında ana veya baba bir kardeşler arasında, 
amca, teyze ve hala arasında evlenme memnuiye-
tini vazetmiştir. Bunun haricinde evli olan şalı
sın, akıl hastalığına daimî müptelâ olan kimse
lerin de evlenmeleri kanunen memnudur. Mut
lak butlanın sebebi olarak Kanunu Medenînin 
zikrettiği, sıhriyet, akıl hastalığı ve karı koca
dan birisinin evliliği hususları Ceza Kanununun 
derpiş ettiği evlenme nıemnuiyctinc dâhil mües-
sesei hukukiyedir. 

Ceza Kanunumuzun 237 nci maddesinin mak
sadı vâz'ı evlenme memnuiyeti olanların evlilik 
haricinde birleşmelerini ceza müeyyidesine tâbi 
tutmamaktadır. Medenî Kanunla, kendi içti
mai bünyemizde yerleşmesini arzu ettiğimiz ev
lenme akdi müessesesinin bir himaye müeyyide
sinden ibarettir. Ceza Kanunu bu maksatla 237 
nci maddesinde kanunun evlenmelerini menet
tiği kimselerin, bu memnuiyete rağmen evlenme 
akdini yapan evlenme memuru, bu suretle ev
lenenler, bunları evlenmeye sevkedeıı veya ev
lenmelerine rıza gösteren veli veya vâsilerin üç-
<".vdan iki seneye kadar hapis cezasıyle mahkûm 
olacaklarını âmirdir. Görülüyor ki, bu müesseso 
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tamamiyle evlenme akdinin himayesine malul' 
bir müessesedir. 

Sayın Generalin çok haklı olarak ifade bu
yurdukları gibi, belki bir ahlâk meselesidir, bel
ki insanı rencide edecek tarafları mevcuttur. Fa
kat cemiyet iğinde istisna teşkil etmiyecek de
recede tektük vakalardan ibarettir-. 

Bundan başka tamamiyle ahlâki bir mesele 
olan bu hâdisede hiçbir müeyyide yoktur da de
nemez. İçtimai hâdiselerin mutlaka cezai müey-
ycdelere tâbi tutulmasının zaruri olmadığını, hu
kuki müeyyidenin, ahlâki müeyyidenin bunlar 
üzerinde baskı yapmakta olduğu da malûm bir 
keyfiyettir. Bugünlerin ahlâki mefhum bakı
mından hangi mukavemetle karşılaşmakta olduk
larını elbette Yüksek Heyetiniz takdir buyu
rurlar. 

Hukuki müeyyideye gelince, Medenî Kanu
numuz bunlar hakkında ve bilhassa nesep bakı
mından ayrı bir müessese ve mekanizma tanı
mamıştır. 

Babalık, tanıma, nesep tashihi hususları gibi 
kanuni mekanizma içerisinde gayrimeşru olsa da 
tevellüt eden çocukların lehinde işliyen kanuni 
müeyyideler bunlar hakkında işlemez ve bu 
hukuki müeyyide kâfidir. Bundan başka bu 
suretle vâki olacak birleşme ve yaşamaları suç 
ilân ettiğimiz takdirde bilhassa genç erkeklerin 
evlenmek arzu ettikleri kadınların imtinai veya 
ailece kendilerine gösterilen mukavemet netice
sinde babasiyle birlikte oturan ve başka kim
sesi bulunmıyan kadım babasiyle gayrimeşru 
münasebette bulunuyor diye mahkemelere kadar 
götürmek hususu çok tekerrür edecektir. Bazı 
tek vekalar olarak karşımıza çıkan bu gibi gay-
riahlâki vakalarla heran ortaya çıkabilecek 
ikinci hallerin ailenin en mahrem taraflarını or
taya koyacak ve neticede bunlar beraat etseler 
bile efkârı âmme nazarında bir şüphe ile kar
şılanmaya sevkedecektir. Bu hâdiseleri karşı 
karşıya koyduğumuz zamanda elbette ki, bu 
taraf tercihe şayan olacaktır. Bu itibarla Ko
misyonumuz tasarıya bu şekilde bir ceza mü
eyyidesi ilâvesini içtimai adalet bakımından lü
zum görmemiştir. Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Adalet Komisyonunun, 
teklifin reddini istiyen, raporunu yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Adalet Komisyonu raporu kabul edilmiştir. 
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2. — Emirdağ'ın, Ar.slanh Köyünden Siik-

rüoğlu Ali Çelik'in, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi re Adalet Ko
misyonu raporu (3/30) [ 1 | 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Adalet Komisyonunun raporunu yüksek oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

3. —• 4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki 
yıl uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Maliye Komisyonları raporları (1/241) [2] 

MALİYE BAKANI HALlD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Devlet deirelerinde, kadroya 
bağlı olarak fakat serbest hizmet gören avukat
ların istihdam süresini iki yıl daha temdit eden 
bu kanun tasarısının ivedilikle müzakeresini rica 
ediyorum. Çünkü mevcut olan süre ayın 18 inde, 
yani iki gün sonra bitecektir. Bu hususta bir 
de önerge takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 41553 

sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 4659 
sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl uzatılması 
hakkındaki kanun tasarısının ivedilikle görüşül
mesini teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
H. N. Keşmir 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle müzakeresi 
teklif edilmektedir. Evvelâ bunu yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı ? 

EAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlar ; bendeniz Maliye Komisyolumdayım. 
Elinizdeki Komisyon raporunda benim rapora 
muhalif olmadığım yazılıdır. Halbuki, Komis
yonun esas raporunda benim muhalif bulun
duğum açıkça belirtilmiştir. Bir defa bu yan
lışlığın anlaşılmasını rica ederim. 

Maliye Komisyonundaki muhalefetimin se
bepleri şunlardır : 3499 sayılı Avukatlık Kanu-

[1] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 59 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nunun beşinci maddesinde; Hazine ve resmî 
müessese hukuk müşavirleri ve avukatlarının ha
riçte başka bir iş yapamayacaklarını âmirdir. 
Yalnız o kanunun muvakkat maddesinde bir 
müddet tâyin edilmiştir ki. beşinci madde şu 
kadar müddetten sonra tatbik edilecektir, de
mektedir. Ondan sonra mütaaddit kanunlar gel
miş bu müddet mütemadiyen uzatılmıştı t-. 

Birkaç gün evvel Hükümetin bu teklifi bize 
geldi. Bu ayın 18 inde bu son verilen iki sene
lik müddet de bitmiş oluyor ki, bir emrivaki 
ile karşılaşmış bulunuyoruz. Bununla beraber 
neden Avukatlık Kanununa bu memnu fıkra 
konmuştur1? Gerek komisyon raporunda açık
landığı gibi, bundan başka daha bir çok içti
mai mühim sebeplerin ve bilhassa hazine men
faati mülâhazasiyle bu memnu madde konmuş
tur. Şimdiye kadar kısmen memur gibi maaşla 
avukat ve hukuk müşaviri tâyin etmişlerdir. Ve 
kısmen de bu noksanlarını telâfi edememişler
dir ki, bugün Yüksek Huzurunuza gelmiş bulu
nan bu tasarı ile bu müddet daha iki sene temdit 
edilmek isteniyor. Bir defa her şeyden evvel şu
nu arzedeyim ki, bendeniz muhalif olmakla be
raber, bu tasarıyı Yüksek Heyetiniz kabul et
mediği takdirde, bu ayın 18 inde, yani iki 
gün sonra, resmî müesseseler ve Maliye, müşkül 
mevkide kalacaklardır. Ücret veya maaşlı avu
katlara ücretlerini veremiyecek duruma gele
ceklerdir. Bendeniz bunu takdir ediyorum, 
Fakat neden bulamamıştır? Buna Avukatlık Ka
nununun staj müddeti hakkındaki birtakım hü
kümleri sebep oluyor. Sayın arkadaşımız Feri
dun Fikri Düşünsel de Yüksek Meclise bu müd
detin azaltılması hakkında bir teklif yapmıştır. 
inşallah Yüksek Meclisiniz bunu kabul ederse 
bu nokta kısmen telafi edilecektir. Fakat asıl 
sebeplerden birisi de muhakkak ki, bu müşavir 
avukat ve avukatlara tatmin edici bir para ve-
rilememesidir. Bugünkü şekli ile bu müddet azal-
tılırsa ve hazine avukatları yine hariçte iş ya
parlarsa, bundan hazine ve resmî müesseseler 
zarar görecektir. Çünkü evvelâ karnını doyur
mak mecburiyetinde olan avukat, resmî daire
den maaşını almakla beraber hariçte de iş ya
pacaktır. Yani vazife taksimi yapacaktır. Fakat 
hariçteki işleri galebe çalarsa, resmî dairenin iş
leri sürüncemede kalacak ve nihayet birtakım 
müruru zamanlar veya evlâda veya ahfada inti
kal eden birtakım borçlar, zimmetlerle karşı kar-
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şıya bulunacaktır. 

Şimdi bir de esas hazine dâvalarının çok ol
masından, hazine avukatlarına ve hukuk müşa
virlerine fazla ihtiyaç olduğundan da bahsedi
liyor. Bunun sebeplerini birkaç noktada hu
lâsa edebiliriz. Evvelâ Atatürk merhumun da 
bir nutkunda açıkça buyurdukları gibi, menfa
ati hazine mülâhazası hâlâ bugün memurun, 
bilhassa malmemurunun kafasından çıkmamış
tır. Bu mülâhazanın memurların, bilhassa mal-
memurlarmm kafasından çıkarılmasına gayret 
etsinler. Sonra, memurlarda mesuliyet hissi me
selesine gelince: Hükümet teklif yapsın, me
murlara vâsi salâhiyet verilmekle beraber me
suliyet de verilsin. Hakikaten bu müesseseler 
müşterek ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz olanlar 
arasındaki münazaalı işlerde nemelâzım, mah
kemeye gitsin, işini orada halletsin ben mesul 
olmıyayım, derler. 

Arkadaşlar vatandaşların bu suretle mahke
meye gitmesi ve devlet dairelerinde senelerce 
siirünmesi ve ekseriya bir çok dâvaların hazine 
aleyhine intaç, edilmesi memleket ve mil İte bü-
,yük zararlar tevlit ediyor. 

Bu fırsattan istifade ederk Yüksek Huzuru
nuzda şunu da tebarüz ettirmek isterim, ben 
mesleğim icabı biliyorum ki, mahkemelere inti
kal eden hazine dâvalarının ekserisi müteahhit
lerle olan dâvalardır. Yine çok yakından bili
yorum ki, hazinenin ve resmî müesseselerin dev
let dairelerinin mütaahhitlerle yaptıkları muka
velelerde ipin dört ucu hazinenin ve resmî mües
sesenin elinde bırakılıyor. Yani karşılıklı hak
lar korunmuyor. Netice itibariyle gayet açık 
olarak şu hususu bu millet kürsüsünden söyle
mek isterim ki, müteahhitler her hangi bir taah
hüde giriştikleri vakitte taahhüde girdiği res
mî müesseselerin, dairelerin esiri mesabesinde 
kalıyor arkadaşlar. Evet, herkeste hüsnüniyet 
asıldır. Fakat o resmî müessese ve dairelerde 
âmir olanlar suiniyet sahibi iseler bu defa mü-
taahhit iki şıktan birisini tercih etmeye mecbur 
olacaktır; ya rüşvet verecektir, yahut iflas ede
cektir. Namuslu bir mütaahhit ise, parasını se
nelerce sürüncemede bırakırlar ve mahkeme
lerde sürünür, iflâs vaziyetiyle karşılaşır. Bu
nun için Hükümetten bilhassa rica ediyorum; 
bu mukavelelerde ve devlet taahhüt işlerinde 
mütaahhidin de hakkını tam manasiyle sıyanet 
edecek yeni güzel maddeler koysunlar. 
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Ama denebilir ki, mütaahhit mukavelena- I 

meyi görmüyor mu? Niçin imza ediyor! Ar- j 
kadaşlar, memlekette iş hacmini, iş darlığını na
zarı itibara alırsak bugün şahıslar, vatandaşlar 
herhangi bir iş olursa olsun gözü kapalı girmek 
vaziyetindedirler. Bunu da nazarı itibara al
mak lâzımdır. Dikkat nazarınıza arzediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHlR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım, mevzuu müzakere olan kanun Avu
katlık Kanununun 5. maddesinin temdidine 
mütedair olan kanundur. 

Avukatlık Kanunu kabul edildiği zaman 
3499 sayılı Kanunun 5. maddesi aylık veya 
ücretleri, Devlet veya belediyelerden verilen 
veya bunların denetlemesi altında bulunan mü
esseselerin avukatlığını veya müşavirliğini ya
pan şahısların yalnız bu işlerle iştigalini âmir 
bulunmaktadır. Fakat bu hüküm 8 nci muvak
kat madde ile bir müddet için tatbik edilmemiş 
414:> sayılı Kanunla bir daha temdit edilmiş 
ve 4656 sayılı Kanunun bu esası nazara alına
rak 4853 sayılı Kanunla da bir tevazün vüeude 
getirilmiştir. Bu müddet de 18 . I . 1948 tari
hinde inkıza bulmaktadır. 

Fahri Karakaya arkadaşımızın ortaya koy
duğu bir mevzu vardır. Kanun kabul edilmediği 
takdirde, bunlara para verilmiyecek ve bunlara 
yazık olacaktır. 

Dâva o değildir arkadaşlar, dâva, Hazine ta
rafından veya Hazine aleyhine ikame edilmiş 
ve Türk mahkemelerinde rüyet edilmekte olan 
birçok dâvaların sahipsiz ve yüzüstü kalmış ol
masıdır. Adalet Komisyonumuzda bu hususta 
birçok münakaşalar yapılmıştır. Maliye Bakan
lığına en son olarak bir mehil verilmesi neti
cesine varılmıştır. Bu da önümüzdeki iki sene 
zarfında müşavir avukatları son bir mehile 
bağlamaları kendilerinden temenni edilmiştir. 
Açılan ve görülmekte olan dâvalar, Yargıtayda 
bulunan dâvalar, müddete bağlı olan mehiller, 
temyiz müddetleri velhasıl bir hukuk davasın
daki rasimei kanuniyenin bir gün ilgerisinde 
durdurulması neticesine varacak olan bu kanu
nun, arkadaşımın ileriye sürdüğü şekilde ka
bul edilmemesi büyük zararları müeddi ola
caktır. Bu itibarla iki sene zarfında mukayyet 
olsun, gayrimukayyet olsun müşavir avukatların 
vaziyeti taayyün edecektir. Son defa olarak bir 
mehil verilmesi ve bu iki sene zarfında Hazine 
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avukatlarının hakikî vaziyetlerinin tâyin edil
mesini rica etmiştim. Tasarı da bu şekilde 
arzedilmiştir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Galiba 
sözcü arkadaşım sözlerimi yanlış anlamıştır. 
Bundan Hazine zarar görecektir dedim. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — O 
halde beraberiz. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIZA 
İSITAN (Samsun) — Sayın arkadaşlarım; 1918 
senesi sonlarına doğru yürürlüğe girmiş bulu
nan Avukatlık Kanununun beşinci maddesi Dev
let İl ve Belediyelerle ve denetlemesi bunlara 
ait daire, müessese ve şirketlerden aylık veya 
ücret alan müşavir avukatların münhasıran bu 
daireler işlerine bakıp dışardan iş almamaları 
pernsipini kabul etmiş bulunmaktadır ve yine 
bu prensipin tam tatbiki birtakım şartların ta
hakkukuna bağlı bulunduğunu da nazara ala
rak aym kanunun muvakkat sekizinci maddesi 
ile beşinci madde hükmünün kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten üç sene sonra tatbik olunma
sını da kabul eylemiştir. 

Acaba bu şartlar nelerdir? 
Daire müessese ve şirketler ortaklarının bü

tün mesailerini bağlı bulundukları daire, mües
sese ve şirkete hasredebilmeleri için evvelâ bu 
daire ve şirketlerin kendi bütçelerine müstakil 
bir avukat veya müşaviri tatmin edecek dere
cede bir ödeneği koymuş olmaları lâzımdır. 

Jikinci olarak memlekette her daire, müesse
se ve şirketin birer müstakil avukat veya mü
şavir bulundurmasına yetecek derecede ehliyet
li ve liyakatli avukat veya müşavir bulunmalı
dır. 

üçüncü olarak daire, teşekkül ve şirketle
rin ehliyetli gördükleri avukatlara onları tat
min edecek derecede maaş veya ücret ödemeğe 
mevzuatımız müsait bulunmalıdır. 

Şimdi bu şartların tahakkuk etmiş olup ol
madıklarını inceliydim: 

Bir kere aradan uzun zaman geçmiş olma
sına rağmen bugün dahi birçok İl ve Belediye
lerimizin ve bunlara bağlı daire, müessese ve 
şirketlerin müstakil birer avukat tutacak de
recede bütçelerine ödenek koyacak bale geldik
lerini kabul etmek mümkün değildir. 

Sonra ikinci Cihan Harbi dolayısiyle birçok 
elemanlar silâh altına alınmış ve hattâ bütçe-
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sinde ödeneği mevcut olan daire ve müessese 
ve şirketler bile avukat bulmakta çok müşkülât 
çekmiştir, llarbden sonra da hâkimlerimize ver
diğimiz ödenekler dolayısiyle maaşlı avukatlık 
cazibesini kaybetmiş ve ehliyetli ve liyakatli 
avukat bulmak imkânı büsbütün münselip ol
muştur. Bunlardan başka bir dakika için bu iki 
şartın tahakkuk ettiğini yani hem dairelerin 
bütçelerine kâfi ödenek koymuş olduklarını ve 
hem de ehliyetli ve liyakatli avukatların bulu
nabileceğini kabul etsek dahi mevcut barem 
sistemimiz bu avukatları tatmin edici paraların 
ödenmesine engel teşkil eylemektedir. 

işte bu sebepler dolayısiyle Avukatlık Ka
nununun 5 nei maddesinin tatbikimi şimdiye ka
dar geçilmemiş ve 1941 ve 1944- senelerinde neş
rolunan 4143 ve 4659 sayılı kanunlarla bunun 
tatbiki 18.1.1948 tarihine bırakılmıştır. 

Bundan başka Hazine Avukatları hakkında
ki 43-";,i saydı Kanunda kezalik 18.1.1948 tari
hine kadar Hazinenin serbest avukatlarından isti
fade imkânını balışeylemiş bulunmaktadır, tşte bu 
müddet de iki gün sonra dolmuş bulunacaktır. 
Bu durum karşısında ya bu müddeti uzatmak 
veyahut da uzatmamak şıklarından birisini tercih 
karşısında bulunmaktayız. Müddeti uzatmadı
ğımız takdirde bu sahada iyi veya kötü halen 
yürümekte olan nizam bozulacak, işler aksaya
caktır. Temdit ettiğimiz takdirde bu daireler 
son defa kaydiyle verilen bu iki senelik müddet
ten faydalanacak, bir taraftan bütçelerine müs
takil bir avukatı tatmin edecek ödeneği koy
manın imkânlarım arayacak, diğer taraftan Ba
rem Kanunu vasıtasiyle avukatları tatmin im
kânları bulunacak ve binnetice Avukatlık Ka
nunun beşinci maddesi hükmünün tatbikma 
yol açılmış olacaktır. îşte Komisyonumuz tasa
rıyı bu sebepler kabul etmiş bulunmaktadır. 

.1948 O : 1 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN" — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 
4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl uza

tılması hakkında kanun 

MADDE 1. —• 4353 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesiyle beş yıl için kabul edilen yet
ki bitimi tarihinden başlıyarak iki yıl uzatılmış 
ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4659 sa
yılı Kanunla uygulanması da 18 . I . 1950 tari
hine kadar geri bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihnde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN İkinci maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkin
ci madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Üçüncü maddeyi yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

Gündemde başka işimiz kalmamıştır. 
Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üze

re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16.50 

T. B. M. M. Basımevi 
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4353 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesiyle 4659 sayılı Kanunda ya
zılı sürenin iki yıl uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 

Maliye Komisyonları raporları (1/241) 

T.C. 25 . VIII . İ9& 
Başbakanlık 

Muamelât Gmel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/886, 6-6426 
Büyük Millet Meclisi Ytiksak Başkanlığına 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl uzatıl
ması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . VII . 1947 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu ar-
zederim. 

Başbakan 
R.Peker 

Oerek^e 

3499 «ayılı Avukatlık Kanununun beşinci maddesi aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye büt
çelerinden veya idare ve denetlemesi Devlet il veya belediyelere mevdu bulunan daire, müessese veya 
teşekküller tarafından verilen müşavir ve avukatların yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait 
işlerde avukatlık edebilecekleri tasrih edilmiştir. Bu kayıttan maksadın bu müesseselere ait işleri 
takip eden avukatları piyasadan kurtararak işlerine daha fazla sarılmalarını ve gerek mahkemelerin 
gerekse bu müesseselerin işlerini sürüncemeden kurtaracak şekilde işle alâkalanmalarını temin ol
duğunda şüphe yoktur. 

Ancak avukatlık gibi serbest bir meslek saliklerini bol kazançlı meşgalelerinden alarak barem 
imkânları dâhiline sokmaktaki güçlük de gözönüne alınarak evvelâ 3499 sayılı Kanunun geçici se
kizinci maddesiyle beşinci maddenin uygulanması 3 ve mütakiben 4143 sayılı Kanunla tekrar iki yıl 
geri bırakılmış ve bu arada yürürlüğe giren 4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi Devlet avu
katları için beş yıllık bir süre daha kabul eylediğinden buna muvazi olarak 4659 sayılı Kanun dahi 
Avukatlık Kanununun geçici sekizinci maddesindeki süreyi 18 .1.1948 tarihine kadar uzatmıştır. 

4353 sayılı Kanun perensip olarak mukayyet memur avukatları kabul etmiş olmakla beraber 
yine yukarda arzolunan sebeplerden ötürü geçici birinci madde ile beş yıl süre ile ücretli serbest ve 
mukayyet avukat istihdamı yetkisi tanınmıştır. 

Kanunun yayımı tarihindenberi serbest Hazine avukatlarının yavaş yavaş mukayyetliğe ircaı ve 
yeni mukayyet Hazine avukatları yetiştirilmesine çalışılmış ise de bilhassa avukatlık meslekinin ser
best hayatta kazançlı oluşu memur aylıkları ile mukayyet avukat bulmakta idareyi müşkül duruma 
sokmakta olduğundan yukarda arzedilen ve 18 Ooak 1948 de nihayetlenecek olan 5 yıllık intikal 
devresi içinde bütün teşkilâtın mukayyet avukatlara intikali mümkün olamamıştır. 

Bu maksatla yeni bir intikal devresine lüzum görülmüş olduğundan gerek 4353 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesinin ve gerekse 4659 sayılı Kanunun kabul eylediği sürenin daha iki yıl uzatıl
ması hakkında ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/241 
Karar No. 14 

12 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci madde
siyle 4659 sayj]i Kanımda yazılı sürenin iki yıl 
uzatılması hakkında Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunun 28 . VU . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumu 
za havale buyrulmakla Adalet Bakanı huzuriy!e 
Maliye temsilcisi de hazır olduğu halde ince
lendi. 

Aylık vejra ücretleri Devlet, il, veya bele
diyeler bütçelerinden veya idare ve denetlenme
si Devlet, il veya belediyelere mevdu bulunan 
daire, müessese veya teşekküllerden verilen mü
şavir ve.ya avukatların yalnız bu müesseselere 
ait işlerde avukatlık edebileceklerine dair Avu
katlık Kanununun beşinci maddesindeki hük
mün tatbiki aynı kanunun muvakkat sekizinci 
maddesi ve 4143 ve 4659 sayüı kanunlarla talik 
edilmiş ve 4353 sayılı kanunun geçici birinci 

maddesinde bu hususa mütenazır olarak tertip 
ve tanzim olunmuştur. Ayın maddenin bu su
retle yürürlüğe konmamış olması yukarda sa
yılan müesseselerde müşavir ve avukat olanla
rın yalnız bu işlerle iştigalini teinin edecek bir 
surette tatmin edilememiş bulunmalarından ileri 
gelmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan tartışma sonunda, 
müddetleri aynı zamanda sona eren 4353, 4659 
sayılı kanunların, beşinci maddenin uygulanma
sını geri bırakan hükümlerinin en son olarak bir 
defa daha uzatılması ancak bu müddet içinde 
işin nihai bir karara vardırılmasınm da zaruri 
bulunduğunu bu suretle vâki temditlerin beşinci 
maddenin ölü bir hale gelmesine sebebiyet verdi

ğinden son olarak verilen bu mehil içinde mü
şavir ve avukatlarm vaziyetlerinin tâyin ve tes-
bitinde bu hususların gözönünde tutulmasının 
meşrut olduğu neticesine varılmak suretiyle ta
sarı çoğunlukla kabule şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis
yonu Başkanı 

Kayseri 
K. özsoy 
Antalya 

A. Akaoy 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Manisa 
F. Uslu 

»Sözcü Kâtip 
Kırşehir Manisa 

8. Kurutluoğlu K. Çoşkunoğlu 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
İsparta 
R, Güllü 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 

Denizli 
N. Küçüka 
İstanbul 

M. H. Gelenbeğ 
Muğla 

N, özsan 
Rize 

Dr. 8. A. Düemre 

En son kaydiyle dahi olsa dokuz sene 
müddetle uygulanması tehir edilen bir kanun 
hükmünün iki sene daha geri bırakılması doğ
ru değildir. 4143 ve 4659 sayılı kanunların 
mucip sebeplerinde de aşağı yukarı aynı ka
yıtlar vardır. Bu kadar uzun müddetlere 
rağmen yapılmıyan teşkilâtın temdit im
kânları verildikçe bundan sonrada yapüamı-
yaeağını tabiî görmek lâzımgelir. Tasarının 
reddi mütalâasında olduğumuzdan Komisyon 
çoğunluğunun kararına muhalifiz. 

Ankara Bursa tzmir 
E. H. Ergim A. Konuk î$. Oran 

( S, Sayı« T m ) 
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Maliye Roı 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/241 
Karar No. 18 

Yüksek 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desiyle, 4659 sayılı kanunda yazılı sürenin iki 
yıl uzatılması hakkında Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunun '̂ 8 . VII . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza hava
le olunmakla Maliye Bakanlığı temsilcisinin hu
zuru ile okunup incelendi. 

Aylık veya ücı-etleri Devlet, il ve belediyeler 
bütçelerinden veya idare ve denetlenmesi Dev
let, il veya belediyelere ait olan daire, müessese 
veya teşeküUerden ödenen müşavir veya avukat
ların yalnız bu müesseselere ait işlerde avukat
lık edebileceklerine dair olan Avukatlık Kanu-
nu hükmünün tatbiki 4143 ve 4659 sayılı Ka
nunlarla 18 . I . 1948 tarihine kadar talik edil
miş olduğu gibi 4353 sayılı Kanunun geçici 
birinci madesi de buna mütenazır olarak Hazine
nin 18 . I . 1948 tarihine kadar serbest avukat
lardan ücretle istifade etmesine imkân bahşet
miş bulunmaktadır. 

Fakat Barem Kanununun çerçevesi içinde 
Devlet, il, Belediye veya denetlenmesi bunlara 
ait müessese ve teşekküllerin ıAüşavirlik ve avu
katlıkları şimdiye kadar tamamen kadroya 
alınamamıştır. Hazırlanmakta olduğu anlaşılan 

raporu 

13 , I . 1948 

Başkanlığa 

yeni Barem Kanunu tasarısına bu daire, teşekkül 
veya müesseseler müşavir ve avukatlarını tatmin 
edici hükümler koymak suretiyle bu kadroları 
tamamlamak ve şimdiye kadar tatbik edilemiyen 
Avukatlık Kanununun 5 nci maddesi hükmünü 
yenne getirme imkânını Hükümete sağlamak mak
sadını güden Komisyonumuz, Adalet Komisyo
nu raporundaki esaslar dairesinde ve son olmak 
kaydi ile mevcut müsaadenin iki yıl daha uzatıl
masına çoğunlukla karar vermiştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü » 
Gümüşane v Samsun . 

H. F. Ataç R. Işttan 
Muhalifim. 

Kifcp 
Malatya Afyon K. Çankırı 

' M. 8. Eti A. Veziroğlu R. Dolunay 
Elâzığ Kastamonu Malatya 

F. Karakaya H. Çelm M. N. Zabct 
İmzada bulunmadı. 

Ordu Tokad Van 
H. Şarlan C. Kovalı t. Arvas 

İmzada bulunmadı. 

(S. Sayım: 59) 



HÜKÜKETÎN TEKLÎFÎ 

435.5 sayılı Kanunun ffeçici birinci maddesiyle 
5659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl uza

tılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesiyle beş yıl için kabul edilen yet
ki bitimi tarihinden bağlıyarak iki yıl uzatılmış 
ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4659 sayılı 
Kanunla uzatılmış olan beşinci maddesi hüküm
lerinin uygulanması da 18 . I . 1950 tarihine 
kadar geri bırakılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kamın yayımı 
yürürlü&e eirer. 

tarihinde 

MADDE o. — liu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Pektik 

Dtviet Bakanı 
M. A. Mtnd* 

Darlat Bakanı 
Bafbakaıı Yardımcısı 

M. ökmtn 
A da it t Bakanı 

Ç. 8$vr4n 

Millî Savunma Bakacı 
C. C. r#yrf«mt> 

DışişUri Bakanı 
H. Saka 

MİM. K$it$m Bakanı 
Re-şat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
Tahsin li. Balla 

Gümrük v« Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakam 
Ş. K§ç*k 

tçişltri Bakanı 
Ş. Sökme* tüer 

Maliya Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. tnceday* 

Hajjhk v« Sogjal 
Tardım Batanı 

Dr. Ji. Uz 

Tarım Bakam 
F. Kur d oğlu 

Ticaret Bakam 
A. tnmn 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8, Irmsk 

ı>m« 

( S. Sayısı ; 5fo ) 
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