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1. —GEÇEN fÜTANAK ÖZETİ 

îkinci Oturum 
Bazı Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim yapılmak üzere oylar toplandı ve Birleşi
me ara verildi; 

İkinci Oturum 
Seçim sonucu bildirildi; 
feâyın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair olan Başkanlık .tezkeresi okunarak onandı; 
Denizli ı Milletvekili Reşad Aydınlı'nm, 

Van'da yaptırılan Askerî Hastane ve Uçak Ala
nı ile satınalınan kavurma işindeki yolsuzluk
lara dair Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Re

cep Peker ve Birinci Hasan Saka Kabinelerin
de yer almış olan Millî Savunma Bakanları 
hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair 
olan önergesi okundu. Üzerinde yapılan görüş
meler sonunda önerge reddolundu; 

25 . VI. 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip . 
Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 

F. F. Düşünsel Dr. A. TJras 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
8. Pek 

""'Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 
nci maddesiyle Millî Korunma Kanunu ve Hak
sız olarak mal iktisap edenler hakkındaki Ka
nunun tatbîkıha ve resmî otomobil ve kamyonet
lere ; 

Kitapçılığımızın gelişme ve artımını sağlıya-
eak tedbirlere dair olan sözlü soruları Başba-

Sorular 
kanlığa; 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Kocaeli'n-
deki şeker dağıtımına dair olan sözlü sorusu, 
Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, îskende-
ron .- Malatya asfalt yolu hakkındaki sözlü so
rusu, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Banknotlarla Hazine, Belediye, özel ve 

Katma Bütçeli idareler ve Amortisman Sandığı 
tarafından çıkarılan kıymetli kâğıtların kaybol
ması veya çalınması halinde yapılacak işleme 
âaif fiahun tasarısı (1/367) (Adalet/Mâliye ve 
Bütçe Komisyonlarına) ; 

2. •-— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/370) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/368) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

4. •— Türkiye ile Almanya'daki Fransız İş
gal Bölgesi arasında imzalanan Ticaret ve ödeme 
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Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve eklerinin onan
ması hakkında. kanun - tasarısı (1/369.) (Dışiş
leri ve Ticaret. Komisyonlarına); 
.....,., , •. Tezkere 

5. -— |& kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı-.Ka
nunun. 83. JMÜ. maddesinin yorumlanmasına dair 
başbakanlık tezkeresi,(3/249) (İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ekonomi, Millî.... Savunma, Ulaştırma, 
Bayındırlık» Adalet,. Çalışma ve Sağlık ve. Sos
yal Yardım Komisyonlarına) ; 

Raporlar 
6, — Bina Yapımını Teşvik Kanunu tasarısı 

ye Geçici Komisyon ile Adalet Komisyonu ra
porları, (1/351) (Gündeme); 

7. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
'"(3/192, İ/337) (Gündeme); 

vm ö : l 
8. — İzmir Milletvekili Münir Birsel'iri, JDı-

lekçe Komisyonunun 10 . XII . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 685 sayılı kararın Kâ -
mutayda görülşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/65) (Gündeme). 

9. r— Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
in, Dilekçe Komisyonunun 27 . V . 1948 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1000 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/96) (Gündeme). 

10. — Noter Kanununun 4166 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 44̂  85 ve 86 ncı maddele
riyle 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/3Ö8) (Gün
deme). , 

11. — Tekel G«nel Müdürlüğü 1942 yılı Ke
sinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Te
kel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/200, 1/71) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 
KÂTİPLER : Nasit Fırat (Samsun), Sait Koksal (tsparta) 

*"•»*-

3 .— YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunlukta tereddüt vardır, 
yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
açılmıştır. 

Çoğunluğumuz vardır, oturum 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Kütahya Milletvekili İhsan Şerif öz-

gen'in, Kütahya'nın Kalburcu mıntakasında in
şa edilmekte olan Porsuk barajı ve Sofça Köyü 
halkının durumu hakkındaki sorusuna Bayındır
lık Bakanı Nihat Erim'in sözlü cevabı (€/157) 

4 . VI . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Kütahya 'nm Kalburcu mıntakasında inşa edil-
, mekte olan Porsuk Barajının ikmali inşaatı sona 

ermek üzeredir, birkaç ay sonra da baraj m ka
patılması beklenmektedir. Baraj kapandığı za
man bütün arazisi ve meskenleri su altında kala
cak olan Sofça köyü halkının nereye nakledile
ceği veya bunlar hakkında ne düşünüldüğünün 
Bayındırlık Bakanı taraf nidan sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 

Kütahya Milletvekili 
İhsan Şerif özgen 

- m 
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BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERÎM 

(Kocaeli) —Efendim, Eskişehir'de yapılan Por
suk barajı ikmal edildiği zaman filvaki Sofça kö
yü ve |ncesu köyünün bazı arazisi barajın ar
kasında birikecek sular altında kalacaktır. Hü
kümet bu vaziyeti göz önünde tutarak bu köy
ler halkına, civarda kabili zeri arazi aramış ve 
bulmuştur. Hasırcı çifligi denilen ve Millî Sa
vunma' Bakanlığına ait çiflikten bu köylüler için 
lâzım olan arazi tefrik edilecek ve köylülere tem
lik edilecektir. Bu işi görecek olan Bayındırlık 
bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı mümessil-
lerinden, mürekkep heyet mahalline hareket et
tirilmiştir. 

Ayrıca, yine orada su altında kalacak bazı 
hususi çiftlikler vardır. Bunların da istimlâk mu-
ammelesine tevessül edilmiştir. Parası bütçede 
hazırdır. Baraj, bitip su birikmeye başladığı za
man hem.köylerin arazisi işi, hem de bu istimlâk 
işi bitirilmiş olacaktır. 

İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Kütahya ) — İza-
hati kâfi görüyorum, teşekkür ederim. 

2. — Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley'-
in, doğum yardımından mahrum bırakılan bazı 
işçiler hakkındaki sorusuna Çalışma Bakanı Tah
sin Bekir Balta'nm, sözlü cevabı (6/161) 

BAŞKAN — Mebrure Aksoley? 
MEBRURE AKSOLEY (Ankara) —Burada

yım efendim. 
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
i ş kazalariyle, meslek hastalıkları ve analık 

sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 83 
nçü maddesinin son fıkrası hükmü, 3575 sayılı 
Kanunla kurulan Askerî Fabrikalar. Emekli ve 
Yardım sandığı ile ilgili plan işçiler hakkında da 
uygulanması lâzımgeleceği Sayıştay Genel Ku
rulunca karar altına alınmış ise de, Maliye Ba
kanlığı bu hükmün bunlara şümulü olmadığı ka
rarına varmış ve bu suretle Türk işçilerinden 
bir kısmı doğum yardımından mahrum kalmıştır. 

Maliye Bakanlığıyle Sayıştay arasında kanu
nu anlayış bakımından- husule gelen ihtilâfın 
halli için, Hükümetin bir tefsir vey$, tesis? geti-
. recegi^ls i t t im.^ı . , .^ , . , vr, r i £•• ;;>:.. 

Bu n$, zaman gej^ektir | i Çalışma Bakanhğın-J 
dan bu hususun spzlü^açı^lanmasjşı , $jlerim. 

Ankara Milletvekili 
Mebrure Aksoley I 

mi 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALd$mA Ü^JVÜJNİ TAHSİN BEKİR BAL

TA ı,xuze; — İ uivsek iHeensııı maıumuüur ki, 
-kuz say m kanun isçiler iyin ı§ kazaları, mes-
ieK.iiasLaj.iuJ.ari ve cıoguııı. yardımı uerpış eınıek-
teuır. 

Ayni kanunun 83 ncü maddesi kendi kanun-
lariyie. işçilerine bu turlu yarumıiar sagıaınış, 
bulunan mr takını' müesseseleri ısuana etmekte
dir, Askeri laürıkaiar aa bu cümledendir. 

Fakat aynı maddenin son iıkrası bu müesse-
lere ait kanunların derpiş, ettıgı haklar ve öde
melerin bıgorıa luuıunu ne derpiş olunanlardan 
daha az oianııyacagına dair bir nukmu ınuva et
mektedir. Jigııı merciler bu hukınun taıoıkında 
tereddüde düşmüşlerdir. Bazı merciler bu uç nevi 
yardımm her birinden laydalanmak için bahsi 
edilen müesseselere ait kanunda bu hakkın derpiş 
edilmesi lâzımgeidiği mülahazasında bulunmuş
lardır. .Diğer bir kısım merciler de kendi kanun
larında bu yardımlardan biri derpiş edilmemiş 
olsa dahi 4772 sayılı Kanunun 83 ncu maddesi 
delaletiyle bütün yardımların yapılması İâzım-
geldığini ileri sürmüşlerdir. 

Şüphesiz, Hazineden para tediyesine taallûk 
etmesi itibariyle işin tefsir yolu ile Meclisi âlice 
halli lüzumlu görülmüş ve adı geçen 83 ncü 
maddenin yorumlanması Yüksek Meclise arzolun-
muştur. Halen encümenlerde tetkik edilmektedir. 

MEBRURE AKSOLEY (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

5. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'İn, sel 
ve dolu gibi âfetler yüzünden zarar gören yerler 
halkının Devlete, Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kooperatiflerine olan borçları hakkındaki soruş
turma Ticaret Bakanı Cemil Sait Barlas ve Ta
rım Bakanı (Javit Oral'ın sözlü cevapları 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı
ğına 

Bu sene vukubu^an kasırgalar sürekli yağmur-
lar^ seller ve tjolu M etleri yüzünden memleketin 
birçok yerler,i, ağırı ve telâfisi imkânsız zararlar 
görmüştür. ,./: v s , >M>, 

Bu meyanda Kocaeli vilâyetinin bazı yerleri 
ve .bilhassa, Şabanca ye civarı; gibi meyva mın-
takaları halkı pek fena durumdadır. 

Böyle tabiî âfetlerden zarar görmüş yerler 

http://ieK.iiasLaj.iuJ.ari
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ahalisinin Devlete Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kooperatiflerine olan borçlarının bu sene tecile 
tâbi tutulup tutulmıyacağı hakkında Hükümetin 
ne düşünüldüğünün Tarım ve Ticaret Bakanları 
tarafından Mecliste açıklanmasına yüksek müsa
adenizi rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Sedad Pek 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BAR-
LAS (Gazianteb) — Efendim, 

BAŞKAN — Müsadeeder misiniz? iki ba
kanlık adına mı cevap veriyorsunuz? 

CEMİL SAÎD BARLAS (Devamla) — Ben 
kendi Bakanlığım adına cevap vereceğim. Mama-
fi arkadaşımı diğer yönden de tatmin eder ka
naatindeyim. 

Filvaki Sedad Pek arkadaşımın dedikleri gi
bi Kocaeli'nin bazı mmtakaları ve köyleri yağ
mur ve dolu yüzünden zarara uğramıştır. Zara
ra uğrıyan köylerin bir kısmına Ziraat Banka
sının borç tecili meselesi tahassül etmiştir. Ev
velemirde Kocaeli'inin yağmur ve dolu âfeti 
dolayısiyle zarara uğrıyan havalisinin nereleri 
olduğunu arzedeyim : 

Kocaeli'nin Adapazarı kısmı yağmur ve do
lu yüzünden zarara uğramıştır. Ziraat Bankası 
ilk önce 10 bin liralık bir plasman daha yolla
mak suretiyle yardım yapmıştır. Adapazarı'-
nm Sapanca mmtakasmm, Memnuniye Köyü ha
riç, bütün köyler saçma büyüklüğündeki dolu
lar yüzünden zarar görmüşlerdir. Bunlar koo-
peratiflcşmiş oldukları için kooperatiflerin 
2836 sayılı Kanunu mucibince tecil yoluna git
mek için usulü dairesinde tetkikat yapılmakta
dır. Tetkikat neticesi borç tecili de ieabediyorsa 
bu tecil yoluna gidilecektir. 

Kocaeli Kandıra mmtakasma gelince; esasen 
yedi köy bankaya borçlu imiş, bu vaziyetten 
zarar görmüşlere bir miktar ayçiçeği ve mısır 
tohumu yardımı yapılmıştır ve bu maksatla 
20 000 liralık bir plasman tahsis etmiştir. 

Bundan başka Geyve mmtakasında 450 de
karlık arazi su altında kalmıştır. Fakat bu
rada meyvaîar ve saire zarar görmemiştir, bu 
bakımdan hususi bir vaziyet de tahassül etmiş 

i değildir, yapılan tetkikata göre : 
-im<':;•; Nefsi Kocaeli mmtakasma gelince; âierkez İli 
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mmtakasında ayrıca yardımı mucip bir vaziyet 
yoktur. 

Binaenaleyh banka, Kandıra mmtakası için 
Ziraat Bankası Kanununun 47 nci maddesi muci
bince borç tecilini mucip bir hal olup olmadığı
nı tetkik etmektedir. Burası için 20 000 lira
lık, Adapazarı için de Zirai Krediler Kanunu
nun maddei mahsusasına tevfikan 10 000 lira
lık plasman açılmıştır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Sayın Kocaeli Milletvekili Sedad Pek arka
daşımızın, sürekli yağmur ve sel yüzünden za
rar gören ahalinin Devlete, Ziraat Bankasına 
ve Kooperatiflere olan borçlarının tecil edilip 
edilmiyeceğine dair olan sorusunu tetkik ettim. 

Bu sene ilkbaharda memleketimizin bazı yer
lerinde yağmur ve selden mutazarrır olan yer
lerimiz vardır. Buralar halkının borçlarının 
tecili için vâki olan müracaatları Ziraat Banka
sına yazılmış ve rica edilmiştir. 

Bu bölgelerden olup muhtaç duruma düşmüş 
olan vatandaşlara, tohumluk alabilmeleri için 
de gerekli kredinin açılması hususu 24 . IV . 1948 
tarih ve 16203 sayılı tezkere ile yine Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne yazılmıştır. 

Bakanlığımca ayrıca 35 ton mısır, 17 ton ay
çiçeği tohumu Adapazarı Islah İstasyonundan, 
1 000 kilo susamın da Antalya Sıcak Mın.takalar 
Nebati Islah İstasyonundan verilmesi için vali
liğine emir verilmiştir. Borç tecili için şimdi
ye kadar hiçbir talep bu vilâyetten vukubulma-
mıştır. Maruzatım bundan ibarettir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, 
Sayın Bakan arkadaşların izahatından anlıyo
rum ki, alâkalı bakanlıklar benim takririmden 
evvel harekete geçmiş haldedirler. Bunu teşek
küre şayan görüyorum. Yalnız Ticaret Bakanı 
arkadaşıma şunu hatırlatayım ; Takririmde Ko
caeli Vilâyeti diye yazmış, ayrı ayrı yerler zik-
retmemiştim. Karamürsel şayanı tetkik olan 
yerlerdendir, onu da nazarı itibara almalarını 
rica ediyorum. 

• TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BAR
LAS (Gazianteb) — Nazarı itibara alırım. 

SEDAD PEK (Devamla) ^ - Sayın Ziraat 
Bakanına alâkasından dolayı teşekküre borçlu
yum, onu yerine getiriyorum. 

-m-
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• ••' 5. — GÖRÜ! 

. J.,— Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz ve üç ar-
kadaşmm; Sivas Kongresince. seçilen. Temsil He
yeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde, bulunan; Üyelere : vatani hiz-
•nıet- tertibinden aylık] bağlanması*hakkında ka-
•nun teklifi, t '.e : Bütçe Komisyonu raporu (2/42) 
m :, . ,;;:•• : ; . , . * • • /: , . 

BAŞKAN — Bu. taşarının G nçı maddesine 
kadar olari. kısmı görüşülmüş ve yüksek oyları
nıza iktiran etmişti. Şimdi 5 nci maddeden iti
baren' ol'öır kısmını' görüşmeye başlıyoruz. 

tfLENÎŞLER 

Mecliste beliren, Meclise mal olan görüşün tam 
zıddına: bir inat ve ısrarla huzurumuza gelmiş 
bulunuyor. 

Milletvekili olduğum gündeuberi Bütçe K.o:*-
misytrüunün,;; bu kadar zayıf ve yersiz bir mucip 
sebeple Meclis huzuruna çıktığını görmedim. 
Mazbatada deniliyor ki : 

«Türkiye Cumhuriyeti rejimini ve inkılâbını 
korumaya mütaallik kanunlar, Büyük Millet 
Meclisinin ikinci ve daha sonraki dönemlerinde 
kabul edilmiştir. Bu itibarla birinci döneme iş
tirak eden üyelerin bu kanunlar uyarınca hü
küm giymeleri bahis konusu olamaz.» 

Bu cümlede ne mantık ne de mâna vardır. 
Birinci B. M. M. sinde Mebus olduktan sonra, 
İkinci devrede olmıyan bir adam, bu kanunlar
dan birine dâhil suçla, mahkûm olamaz mı? Bu 
nasıl mucip sebeptir? 

Birinci Millet Meclisinde Mebus olan liüştü, 
sonradan Şeyh Sait isyanına iştirak etti. Palu 
kalesinde makineli tüfeği ile müdafaada bulunan 
genç zabitimizle takımını kendilerini muhasara
dan kurtarıp selâmete çıkaracağını vâdederek 
köyüne götürdü ve kestirdi; kuvvetlerimiz ye
tişip müsademe ile kendisini, avenesini öldürdü
ler. Oğlu suyu geçip kurtuldu, şimdi maaş ala
cak. Tekrar ediyorum, oğul sırf babası sayesin
de hidenıatı vataniye tertibinden maaş alıyor, 
babası hiyaneti vatan iyeden, askerimizle müsa
demede telef olmuş. 

Bütçe Komisyonunun soğuk kanlı mântıkma 
ve acayip ısrarına şaşıyorum. Burada Büyük 
Meclis iki.defa noktai nazarını kabul ve terviç 

. etti. Çünkü mantıkin, çünkü vatan sevgisinin, 
çünkü gösterilmesi düşünülen kadirşinaslığın 

: ve gelecek nesillere verilmek istenen vatanper 
verlik örneğinin icabı bu idi. 

Cezaları neticeleri ile birlikte affedilmiştir 
• diyorlar. Biz kendilerine eski haklarını iade et

meyi, umumi haklardan birinden faydalanma
larını düşünmüyoruz. Yeni bir hak tesis ediyo
ruz. Bunun tek sebebi; örnek vatandaş olabil
meleridir. Şeyh Sait isyanında Ordumuza silâh 
çekmiş bir zabitimizle takımını kestirmiş ada
mın oğlundan başka hidematı vataniyeden maaş 
alacak kimsemiz kalmadı mı? 

«Siyasi cürüm» diye bir şeyler geveleniyor. 
< Yavuz zırhlımızın tamirinde ihmal ve suiistimal 

MADDE G. —-• Vatan hiyaneti suçundan 
idam edilenlerin ikinci maddede. yazılı • dul • ve 
yetimleri, bu kanun • hükümlerinden faydalana
mazlar.. 

;- BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Affmıza; sığınarak, bu kanunun mucip sebeple
rini hâlâ anlam amazlıkt&n gelen Sayın Bütçe 
Komisyonuna birv daha bildirmek gerekiyor ki; 
bu kanunla, Büyük Millet Meclisi, memleketin 
en buhranlı ve ümitsiz günlerinde kellesini kol
tuğuna alarak memleket hizmetine koşan müs- ' 
tesna insanlara kadirbilirliğini göstermek.ve ge
lecek nesillere örnekler vermek istiyor. 

, Ohalde, hidematı vataniye tertibinden bağla-
.nacak bu maaşı hak etmek, dolayısiyle, örnek 
Türk vatandaşı olmak vasfını, bu, adamlar" ha
yatlarının sonuna kadar devanı ettirmiş olmalı
dırlar. Hiç değilse - hayatlarının diğer kısmın
da vatan haini,, rejim dü§manı, hırsız veya do
landırıcı olmamaları, Devlete isyan, etmiş bu-: 
lurimamaları, isyan edenlere yataklık; etmeme
leri-şarttır. 

Birinci Büyük Millet. Meclisine her nasılsa 
- katıldıktan sonraki' hayatı ile, hareketleriyle; ' 
röjim düşmanlığına,, memleket:; düşmanlığına,-
fazilet ve namus düşkünlüğüne sapmış olanlara 
vatan hizmeti faslından? örnek insan diye maaş 
bağlamak, tezadma .düşemeyiz; , 

Bu kanunun her iki konuşulmasında .da bu 
görüşümü ileri sürdüm ve Büyük Meclis iki
sinde de. bu görüşü terviç etti, kabul etti, al
tıncı maddenin bti şekilde tedvin edilmesini 

..Bütçe Koriıisyonuna havale etti. Komisyon, 

[1] 105 e ikinci ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 
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gösterdiğine- dair İhsan beye 5Yüce Divanca- ve
rilen ' hüküm de siyasi midir ? Şimdi İhsan - bey 
örnek adam olmakla devam mı ediyor ? kendi
sine yeni bir kadirşinaslık mı gösterelim? 

•Gelecek nesillere diyelim mi ki ; bu millete 
bir-kere hizmet ettikten sonra zahmetiniz, lût-
funuzdan ne kadar ağır da olsa sonunda Dev
lete âsi de olsanız, hırsız da olsanız, yine siz el 
üstünde taşınırsınız. Bu nasıl örnektir, bu-na
sıl zihniyettir ? . 

Bejini' diye, irikilâp diye üzerine titreyece
ğimiz kutsal şeyler yok ^ mudur. Onlara ihanet 
ettiniz, diye ; kendilerine nefret besliyeceğimiz, 
hiç değilse yeniden mükâfatlandırmayı olsun 
düşürimiyeceğimiz kimseler yok mudur? 

Büyük Meclisin sarih görüşüne rağmen ısrar 
eden-Bütçe Komisyonuna artık havale etmeden, 
6 neı maddenin burada tedvin edilmesini teklif 
ediyorum. 

•Teklifim şudur: «Sivas Temsil Heyetinde ve 
Birinci Büyük Millet Meclisinde bulunmak su
retiyle gösterdikleri örnek vatanseverliği son
radan hiyaneti vataniye suçu ile mahkûm ol
mak, Orduya karşı silâh . kullanmak, âsilere 
yataklık etmek, hırsızlık veya dolandırıcılık 
yapmak gibi sebeplerle bozmuş olanlar bu hak
tan faydalanamazlar.» 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaşla
rım, bizim heyecanlı şairimiz, heyecanlı-arkada
şımız meseleyi tasarının, mevzuunun tamamen 
dışına çıkararak mütalâa ve görüşlerini "Meclise 
arzetti. Takdir j peşinen arzediyorum ki, Yük
sek Meclisindir. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Meclis zaten iki kere takdir etti. '.'.;. 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Müsaade 
buyurun Behçet Kemal bey hislerle mesele hal
ledilmez. Meclisin takdirine arzediyoruz. Mesele 
bir hâk mevzuu değildir. Mesele Yüksek Mecli
sin göstereceği bir atıfettir. O nasıl düşünür ve 
isterse o şekilde kullanır. Arkadaşımızın Büyük 
Millet Meclisine verdiği \ ve Bütçe Komisyonuna 
havale ettiği takrir şudur: 

(Rejime1 ve inkılâba ihanetten hüküm gevmiş, 
vatan hiyaneti suçu ile itham edilmiş" kimsele
rin veya dul ve yetimlerinin bu kanun hükmün-" 
den faydalanamıyacağı) 

'Arkadaşım, takririn birinci ÎıkVasiyle rejime 
ye inkılâba- ihanetten hüküm ğeymiş olan mah
kûmlar varsa bunlara Vermeyiri diyor. -

İkinci fikrasiyfe. de^ vatan: • ihaneti ' . suçu^ife 
itham edilmiş. • kitaselerin'veya; dul ve -yetimle
rine vermeyin diyjör.U . ... 3>. 

Eğer' istical buyurmasaydı mazbata okunmuş 
olsaydı Yüksek Meclis de bu teklifin hangi se
beplerle reddedilmiş olduğunur Bütçe Komisyo
nunca nazarı dikkate alınmadığı görülürdü. .. ' 

Arkadaşım o "şekilde takrir veriyorlar ki, bu
günkü ifadesiyle itham edilmiş olan sanık olan 
kimselerin dahi bu haktan mahrum edici Bîr 
ifade kullanmaktadır. 

Bütçe Komisyonu bu nĞtiöeye neden vardı. 
Onu arzedeyim, Yüksek Meclis takdirini kullan
sın. 
' Türkiye Büyük Millet'Meclisinin'birnici dev

resinden son âna kadar geçen kanunları bir bir 
gözden geçirdik ve inceledik. Arkadaşımızın bah
settiği ve rapora dercedilen hiyaneti vataniye, 
bugünkü ifadesiyle bir bakımdan da ceza edebi
yatında geçen bir sözdür. Hiyaneti vataniye biz
de bir kanun mevzuudur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin birinci döneminin iki sayılı ka
nununu teşkil eder. Bu iki sayılı kanunda Hiya
neti vataniye suçunu şu şekilde tarif etmekte, 
unsurlandırmakta ve bu ;şuçu işliyenler ise-haini 
vatan addedilmektedir. 

Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci mad
desi ; makamı muallâyı hilâfet ve saltanata ve 
memaliki mahrusei şahaneyi ;yedi"ecanipden' tah-
lis ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak'te
şekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiye
tine isyanı mutazammm kavlen veya fiilen-veya 
tahriren muhalefet veya ifşadatta bulunan ke-
san haini -vatan addolunur, demektedir. Hiyaneti 
Vataniye, Kanunu bu kanundur. Bu kanuna 
göre mahkûm - olanları Komisyonumuzda aran
mıştır. Arkadaşlarıma hemen arzedeyim ki, Bi
rinci Büyük Millet .Meclisi âzalarının tam hal 
tercümelerini o kadar uğraşmamıza rağmen"oka-' 
dar araştırmamıza rağmen bulmak imkânını eld« 
edemedik. Bulabildiğimiz kısmı da meveUt so
ruşturmalarla mümkün olmuştur. •; 
- Arkadaşlar,;yine bizim yaptığımız 'tetkiklere 
göre - noksanları varsa eski arkadaşlarımız ikmal 
etsinler - o kanuna göre Tokad Mebusu Nazını' 
Bey isminde bir zatın mahkûm olduğunu görü
yoruz; " Taklibi Hükümetten Ankara ' İstiklâl 
Mahkemesinöe '15 sene kürek cezasına * mahkûm.' 
edilmiştir. Bu zat mahkûm olduktan, sonra yine 

— 38T — 
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Büyük Millet Meclîsinden çıkan 155 sayılı Ka
nunda isim tasrihi suretiyle affedümiştir. Tokad 
Mebusu Nazım Bey affedümiştir şeklindedir. 

Yine öğrendik ki, bu zatın da orta yerde ço
luk ve çocuğu yoktur. 

Arkadaşlar,bu kanundan sonra 170 sayılı bir 
kanun çıkıyor. Bu kanunda deniliyor ki, "H i -
yaneti vataniye cürmünden dolayı istiklâl Malı- -
kemeleriyle Mahakimi Nizamiye ve Divanı Harb-
ler tarafından idama mahkûm edilen eşhasın 
cezalan müebbet küreğe ve müebbet kürek ceza
ları on beş sene muvakkat küreğe ve maadası af
fedümiştir". 

Bu kanun casusluğu istisna» etmektedir. 
Yine, Meclisten 179 sayılı bir Kanun çıkıyor. 

Bu kanunda fiili şeni mahkûmları müstesna ol-
rtıak üzere cezalarını ikmal eden bilûmum mah-
kûminin bakıyei müddeti cezalan affedilmiş de
nilmektedir. 

391 sayılı bir kanunla da; Cumhuriyetin ilânı 
tarihi olan 20 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar 
ika edilmiş bulunan bilûmum ceraim failleri hak
kında hükmolunmuş veya olunacak cezaların nıs
fı af ve tenzil edilmiştir. 

Daha sonra 487 sayılı bir Kanun çıkmıştır. 
Umumi Af Kanunudur. İstiklâl Mahkemelerin
ce mahkûm edilmiş olanlara da şâmildir. (Af 
meselesi değildir sesleri). 

Müsaade buyurun arzedeceğim. 
2330 sayılı umumi bir Af Kanunu çıkmış, 

bunda da umumi mahiyette, bilûmum suçlardan 
mahkûm olanlar, İzmir suikastına dâhil olanlar, 
mefsuh Terakkiperver Fırkası, Distolcular da 
affedilmiş bulunuyor. Mevzuat bakımından bu 
zevatı tekrar mahkûm etmeye bizim hakkımız 
olmadığı kanaat ve neticesine varılmıştır. 

Kemal Turan Bey arkadaşım şu noktada bü
yük mikyasta hata ediyorlar; Çerkeş Etem Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden iskat edilmiştir, 
Iskat edilenler birinci madde ile zaten istisna 
edilmişlerdir. Onlar zaten birşey alamıyacak-
lârdır. 

Arkadaşım Behçet Kemal Çağlar'm verdiği 
takrir, mahkûm olmuş itham edilmiş, hıyaneti 
vataniyeden mahkemeye sevkolunmuş. Jiftyat-
larmı ihtiya etmeseydi, şimdiye, k a ^ r zikretti
ğim 8 af kanmnjftnun ve yen^baş jpabütün ka
nunları eleme zahmeti Çjekmiy^ektik. 

Agîkadaşmı hükjinı ggymiş olanlardan bahset-
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mektedir. Mazbatamızda bahsettik, Türk Ceza 
Kanununun 97 nci maddesi; umumi aflar bütün 
neticeleri ile beraber suçu veya cezayı orta yer
den kaldırır demektedir. Kanunun mahkûm 
etmediği, kanunun hükümlü saymadığı bir zatı 
bugünkü mevzuat muvacehesinde bizim mahkûm 
addetmemize imkân yoktur. Türk hukuku tarihi
ne böyle bir Örnek veremeyiz. Bu bakımdan 
Behçet Kemal Çağlar arkadaşımızın teklifini 
mevzuat bakımından uygun görmedik. Eğer 
Yüksek Meclis bunu bu şekilde kabul etmiyorsa 
isim zikretmek suretiyle Birinci Büyük Millet 
Meclisi azalarına, teker teker isim zikretmek 
suretiyle maaş tahsisi cihetine gidebiliriz. Bizi 
bu yola sevkeden, prensiplerin birinci madde ile 
kabul edilmiş olmasıdır. 

Kabul buyurmuş olduğunuz birinci madde, 
prensip olarak, kül olarak bütün Birinci Büyük 
Millet Meclisi azalarına maaş tahsisini kabul et
miştir. Bu pirensipi umumi olarak kabul ettik
ten sonra affedilmiş olan ve bu gün için suç iş
lememiş mahiyette addedilmesi lâzım gelen bir 
şahsı tekrar hükümlü olarak tanımayı Bütçe 
Kamisyonumuz dooğru bulmamış ve Behçet Ke
mal Çağların takririni kabul etmemiştir. Tak
dir sizindir efendim. 

Dr. Memduh Necdet Otaman (Manisa) - E-
f endim; herhangi siyasi bir meseleden veya hadi
seden dolayı belki bunları kanun affetmiştir. 
Fakat vicdanı millinin affetmemesi lâzımdır. 

Şimdi kendilerinden bir sual soruyorum; 
Çağların söylediği gibi, askerlerimizi kesmiş, su
baylarımızı öldürmüş olan insanlara bunların 
arkadaşlarına ve bunların yakınlarına buradan 
para verilecek midir? Eğer bunlara da verile
cekse kabul etmiyoruz. 

Bütçe Komisyonu adına Sedat Çumralı (Kon
ya) - Bahsedilen Birinci Büyük Millet Meclisi 
azalarıdır. Bahsettiklerin inkilâba, rejime mu
halefet Birinci Büyük Millet Meclisinden sonra
ki meclislerde, ikinci, üçüncü, dördüncü Büyük 
Millet Meclisi tarafından çıkarılmış kanunlar
dır. Ve o zamanlarda mahkûm olan eşhasa a-
ittir. Birinci Büyük Millet Meclisi azalarından 
böyle bir zat bulunmamaktadır. (Red red ses
leri) 

Red veya kaimi yüksek Meclise aittir. 
İSMAİL MEMET UĞUR (Sivas) — Efen

dim birinci B. M. Meclisinde Mebusluk yapmış 
kimseler, eğer geçimden âciz iseler, bunlara şeye 
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seve verelim. Hiç buna itirazımız yoktur. Ama 
geçimden âciz olmayıp da ailesi namına 300 000, 
500 000 lira servet bırakanlara verilmesinin 
mânasnıı anlamıyorum. 

Şimdi Çerkeş Ethem gibi hiyaneti vataniye... 
SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — ismail 

Bey arkadaşımız, meseleyi tamamen başka bir za
viyeden almıştır. Bu, kanunun ikinci fıkrasında 
geliyor. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu namına dinle
diğiniz izahat, zannederim ki vaziyeti benim 
"noktai nazarımın lehine olarak aydınlatmıştır. 
tlâve edeceğim birşey yoktur. Tekrar ediyorum, 
Birinci B. M. Meclisinde Mebus olup da sonra
dan olmıyan bir adam ondan sonra çıkmış ka
nunlarla, rejime ve vatana hiyanetten dolayı mah
kûm olmuş olursa, âsilere yataklık yapar ve or
duya silâh çekerse bundan dolayı, daha evvel bu 
kanun yoktu diye bu adama şâmil olması aca-
iptir. 

Sonra tekrar yanıldıklarını atlarına mağru-
ren ifade edeyim. Maksat bir adamı affetmek de
ğildir. Bir aftan maksat, affedilen insanı gelecek 
nesillere örnek insan diye göstermektir. Hiya
neti vataniyeden dolayı mahkum olmuş, eşkiya-
ya yataklık etmiş, orduya silâh çekmiş bir adam 
bu haktan faydalanamaz ve gelecek nesillere 
örnek gösterilemez. Sözüm bundan ibarettir. 
(Doğru sesleri). 

tHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Efendim Behçet Kemal arkadaşımın ifadelerindo 
ileri sürdükleri maksadı bu takrir tamamiyle 
teyit edemez. Palu'lu Rüştü'den Vahşettiler. Bun
lar memlekete ihanet etmiştir fakat katedilmiş, 
hakkında hüküm lâhik olmamıştır, bu kabîl adam
lar da olabilir. Bu itibarla isim üzerine yapıl
ması daha doğrudur. Behçet Kemal arkadaşım 
da buna muvafakat ederler zannediyorum. Sicil
leri alıp tetkik edilir. Ahmet, Mehmet vatana 
ihanet etmiş fakat hüküm giymemiş katledil
miştir. Ne olacak? Bunlar hariç kalacaktır sonra 
Bunun için isim üzerine yapılmasını rica edi
yorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAD 
ÇUMRALİ (Konya) — Efendim komisyon, isim 
tasrihi suretiyle bu Birinci Büyük Millet Mec
lisi azalarına maaş tahsisi cihetini düşünmekte
dir. Bu itibarla tasarının komisyona iadesini ri
ca ediyorum. 
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BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) 

— önergemden vaz geçiyorum, iltihak ediyorum, 
yaptıkları hatayı anladıklarından dolayı. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Hata değil 
efendim, hata sende. 

BAŞKAN — Komisyonun tasarıyı geri iste
mesi ve önergenin izahı dolayısiyle izhar edilen 
fikir ve ana prensiplere göre ismen, yani öner
geyi veren arkadaşm maksadı izah ederek şu, şu 
sebeplerle ve bu husustaki Yüksek Kamutayın 
tezahürünü gören komisyon, tavzihe mecburum, 
üçüncü defa geri gidiyor, tezahürlerle tam 
ahenkli gelmiyor komisyondan.. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Bravo Reis.. 
BAŞKAN — Buna göre bu tezahürün istih

daf ettiği, terbiyetkâr ve ana fikre uygun olarak 
ismen maaş tahsisi ciheti suretiyle kanunun 
mütaakıp maddelerini... 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Terbiyetkâ-
rı anlıyamadım. 

BAŞKAN — Yani Kamutayın bu maaş tah
sisinden maksat, vatanın en büyük tehlikeli za
manında bu memlekete hizmet etmiş ve gelecek 
nesillere terbiyetkâr bir örnek olacak şekilde... 
(Kâfi kâfi sesleri). 

Şu halde.... 
MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Söz istiyo

rum. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım; 
Yüksek Heyetin malûmudur, bundan evvelki 
maddeler Yüksek Heyetinizce kabul edilmiştir. 
Şimdiye kadar Bütçe Komisyonunuzun ısrar et
tiği nokta yoktur. Arzularınızı yerine getirmek 
için kanuni imkânlar dâhilinde en iyi formülün 
isim üzerine olması gayet tabiidir. Eğer Yük
sek Heyet şimdiye kadar kabul edilmiş olan 
esasatı bir tarafa bırakırsa yeniden esami üze
rinde ypılması mümkündür. Komisyonun da 
fikri budur. Lütfen ona göre karar verilmesi
ni rica ediyorum. Çünkü daha evvel karar ve-
rilmiştir. O esasat değişecektir. Bu hususun 
reye konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maaş miktarında, vereseye in
tikalinde ve sairedeki esas hükümler baki kal
mak şartiyle, ismen olacağına göre tabiî kanu
nun geçen maddelerinde de bir revüzyon yapıl
ması lâzımdır. Talebi üzerine kanun teklifini 
Komisyona veriyorum. 
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İHSAN HÂMİT TlOREL (Diyarbakır) 

Bu kanuna ait olmak üzere yine Heyeti Umu
in iyenin kararlaştırdığı bir nokta var. O da te
bellür etsin. Onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
İHSAN 11 AMİT TİUREL (Devamla) — 

Tabiî bu madde reye konulacak, Heyeti Umu-
miyenin vereceği karara göre muamele yapıla
caktır. Ancak Bütçe Komisyonunca görüşülecek 
ikinci bir nokta daha var, o da, heyeti ıınıumi-
yesi mi bundan istifade et sin, yoksa muayyen 
geliri olanlar ını bundan istisna edilsin? O da 
okunsun. Eğer bunun da Komisyona gitmesi 
icabediyorsa o zaman o da. beraber gider. Ar
zum budur. 

FURÎDIJN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -
Malûmu âliniz, parlamento hayatı emsal ile 
tekemmül eder ve ilerler; Daima bir hâdise 
diğer hâdiseleri tenvir eder. 

Şimdi; Yüksek Meclisinizin malûmudur ki, 
kanunun teklifinin beş maddesi evvelce kabul 
olunmuştur. Teklif ivedilikle müzakere edilmiş
tir. Binaenaleyh Yüksek Meclisinizde vâki 
olan tezahürün, şimdiye kadar kabul edilmiş 
olan hükümlerle imtizaç ettirilmesi doğru olur. 
Aksi takdirde, buraya kadar gelmiş ve kabul 
edilmiş olan ve artık üzerinde müzakere imkânı 
selbedilmiş bulunan hükümlerin iptali ile Ko
misyondan yeni baştan. Meclise getirilmesi, ile
risi için kötü bir emsal olur. Meclisin hayatı teş-
riîyesinde bir sakatlık olur. 

BEHÇET KEM Al\ 0AHLAR ( Krzinean) 
Olmaz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
----- Olur Sizin mütalâanız altıncı maddeye mak-
surdur.Siz bu fikirde iken Komisyonun Başkarı-
vekili olan İhsan Tigrel arkadaşımız işin isim 
üzerinden getirilmesini dermeyan edince hava 
birdenbire başka bir şekil aldı. 

Onun için arkadaşlar, Meclisin şahsiyetini 
ve kanunların müzakeresindeki ana prensipleri 
göz önünde bulundurmalıyız. Yani Mecliste ön
ce ivediliği kabul edilerek beş maddesi de ka
bul edilmiş olan bir kamınım yedinci maddesin
de herhangi bir meseleden dolayı geriye tepme 
anıeliyesiyle kanunun bu şekilde, şimdiye, ka
dar kabul edilmiş ve Meclisçe kaziyei muhkeme 
haline gelmiş olan hükümlerin ortadan kaldı
rılması tehlikeli olur. 

6.1948 O : 1 
[ Arkadaşlar , bu husus üzerinde yüksel»; dik 

knlinizi çekerim, ilerisi için bir mahzur Kşkil 
i eder, yani Meclisçe kabul edilen ve kcsbikati-

yet eden bir şeyin sa kafla.ndırılmasma münlehi 
olur. Onun İçin sizi burada tefekküre davet 

ederim. Yani bu çıkmazdan, aklı kasiranenıce. 
bizi çıkarabilecek olan bir şey şu olabil ir : Tek
lif sahibi bunu geri alsın. Oünkü başka çıkar 
yol yoktur . Meclisin vaziyetini k u r t a r m a k için. 
Sonra yazdı buzdu tahtası haline gelir bu Mec
lisin mukar re ra t ı. (Oelmez sesleri) Müsaade 
•buyurun; beş maddesini kabul etmişler, akıl
ları başlarında değil mi idi unların derler. İvi 
ca ('derim, otum için bunun çıkar yolu; sahibi 
tcldit' SiıITI İçüzVlen istirham ederini, mevzuun 
bütün serbestisini temin edebilmek için.... ((<ü-
ri i l tüler) . Müsaade buyurun, yani bir çıkar yol 
ar ıyorum. 

i lak yol a ramak vecibedir aklı selime, 
Tevfikinı hiida islerine câhber eyler. 
< )yle değil mi şair a rkadaş .' 
IIKİH.MCT KM MAL OAOLAK (LVzıncan) 
Sayın a rkadaş la r ın ı ; Düşünsel arkadaşıma 

içtüzüğü ve saireyi hal ırlat inak, bu hususla fi
kir beyan etmek cesaretini gösterecek değilim. 
Yalnız şunu açıklamak isterim ki ; henüz karnı 
\\\\\\ heyeti uıııumiyesi kabul olunmuş değildir. 
Ye benim aklımda kaldığına göre ıııaddei mah
susa vardır . Kanunun son maddesi kabul olun
duk tan sonra bir Milletvekili kalkıp kanunun 
reddedilmesi için bir teklifte bulunabilir , böy
le bir teklif de ınevzuubahis olabilir, bu bir 
haktır , işte nizamname, gelsinler okusunlar . 

Arkadaş la r ; burada bir şey yoktur , b'eisinı, 
Sayın Düşünsel, müsaade buyurunuz, henüz 
kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş değil
dir, bu it ibarla kanunini yazdı bozdu tahtası 
olması mevzuubahis olamaz. " Z a r a r ı n neresin
den dönülse kârdır , yanlış hesap I'»ağda!'tan 
d ö n e r " , kendilerinin söyledikleri bir divan şi
iri yerine, bu halk sözlerini hatırlat inakla ıııii-
haiti o lunun. 

I5ASKAN Si/, önergenizi geri alıyor mu
sunuz':' 

BLIİOF/1 KUM AL OAÖLAR (LVzıncan) 
Ben önergemi, Sayın b'eısin gayet sarih surette 
izah elliği şekilde, Mecliste bir tezahür hâsıl ol
muş ve tam muadelet dairesinde işin yürüyebil
mesi için şu uoktai nazarlar, konuşulan ve iki 
defa, bununla üçüncü oluyor, tasvip edilen uok 
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tai nazarlar gözönünde tutularak esami üzerin
den gelmesi daha ınuadeletkâr olacaktır, kanaa
tiyle verdim. Bu itibarla teklifimden geri dön
müş değilim. Meclise yapılan teklifin muadelet-
kâraııc görülmesi için yeni bir hal tarzını mem
nuniyetle kabul etmiş bulunuyorum. Yoksa tek
lifimi geri almış değilim. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - -
Arkadaşımın söylediğini kitaba bakmadan ifade 
edebilirim. Yüksek Mecliste kanun müzakere 
edilip bittikten sonra heyeti umum iyesi oya kon
madan evvel sepkü rabıt ve birbirine iltibası 
mucip olmamak noktalarına maksur olmak üzere 
tashihat yapılması kabul edilebilir. Fakat kabul 
edilmiş bir özün, ana bükümün, hakkında ivedi
lik kararı verilmiş, olduğu ve bir defa müzake
reye tâbi bulunduğu halde geriye tepilip bu hü
kümleri ortadan kaldıracak şekilde başka bir 
yola gitmek, Parlâmentomuzun ciddiyetiyle ka
bili telif olamaz. 

Arkadaşlar, bu hâdisenin yarın başka bir şe
ye emsal teşkil etmesi de muhtemeldir. Sonra 
Meclisimizin kararları yazdı, bozdu tahtası olur. 

Simdi bu kanunun müzakeresinin ivedilikle 
yapılması kabul olunmuştur, binaenaleyh bir 
defa müzakereye tâbidir. Bir defa müzakeresin
de de beş maddesi kabul edilmiştir. Şimdi Heyeti 
rjınumiyenin kabul ettiği bu beş maddeyi geriye 
gönderelim. Bu nasıl olur? Çünkü bu teklif bi
rinci maddenin hükmünü değiştirecek mahiyette
dir. Ohalde bunun halli için rica ederim, istical 
etmiyelim. Hayatı teşriiyemizde kaideleri esaslı 
şekilde tatbik etmek bizim vazifemizdir. Yarın 
ne olur? Beş maddeyi kabul ettik, bir cereyan 
gelsin, ondan dönelim. Bu, olamaz arkadaşlar. 
Meclis kararını verirken, onu, şuurlu, tanı ve kâ
mil olarak, bütün özelliğiyle kullanmak zarureti 
vardır. 6 ııeı madde müzakere olunurken bir 
meselei müstehare mahiyetinde bir mesele çıkı
yor. 

YASFİ Or;ft<jEi{ (Urfn) — Yalnız (i ncı 
madde Komisyonca hazırlanıp gelecektir. 

BAŞKAN - Rica ederim siz yalnız maksadı
nızı izah edin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Arzedeyim,: altıncı maddeyi hazııiıyacak de
ğildir, dikkat buyurun. Arkadaşımızın tezini 
kabul ettiğimizi farz buyurun, birinci maddeyi 
okuyayım, sükunetle bir prensip tatbik etmek 
bakımından vaziyeti mütalâa edelim; 

i. 1948 O : 1 
(Sivas kongresince seçilen Temsil Heyeti 

Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci döneminde bulunan üyelerden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulunanlara yaşa
dıkları müddetçe ödenmek ve başkaca zam yapıl
mamak kaydiyle vatani hizmet tertibinden 350 
şer lira aylık bağlanır.) 

Kamutayca kabul edilmiştir. 
İkinci madde de bunların dul ve yetimlerine 

aittir. 
Binaenaleyh simdi ne olacak? Altıncı mad

dede isim mi verilecek? 
(İstisnalar sayılacak sesleri). 
BAŞKAN —- Müsaade buyurun, rica ederim, 

Başkanlık bu husustaki noktai nazarını arzede-
rek vaziyeti Yüksek huzurunuza sunacaktır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
İla şimdi bakınız arkadaşlar, bu duraklama, 

bu tevekkuf üzerine imali fikrederek bulduk
ları bir nokta peyda olmaktadır; istisnaları be
yan . 

Altıncı maddeye sokmamak üzere verecekleri 
beyan değil. Eğer istisnaları ityaıı olursa alalım. 

O halde istisnalar zikri suretiyle esami, şuna 
verilir, şuna verilir, şeklinde olursa, birinci ve 
ikinci maddelerin hükümleri geriye teptirilmiş 
olur ki, katiyen caiz değildir. 

İHSAN HAM İD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Efendim; Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız 
zannederim ki, yanılıyorlar. Bir kanun müza
kere edilirken, son madde okunduktan ve ka
bul edildikten, heyeti umum iyesi reye konul
duktan sonra artık üzerinde durulmaz. Eğer 
rücu imkânı olmasa niçin son madde okunduk
tan ve o madde kabul edildikten sonra heyeti 
un mm iyesini reye koyuyoruz? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Üçü de birbirinden ayrı iştir, karıştırmayın. 
İHSAN liÂMİD TÎGREL (Devamla) — 

Hukuki bakımdan böyledir. Sonra Meclis, kabul 
etmiş olduğu maddelerden herhangi birisinin 
yine kanunun müzakeresi sırasında isabetli ol
madığına kani bulunursa bunda ısrar etmenin 
mânası var mıdır? (Doğru sesleri) Binaenaleyh 
Feridun Fikri arkadaşımız bu görüşlerinde ya
nılıyorlar. Pekâlâ Bütçe Komisyonu veya her
hangi bir komisyon, Meclisin izhar ettiği tema
yüllere uyarak, tasarıya yeni hükümler koyup 
huzurunuza getirebilir. 
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BAŞKAN" - - Sayın a r k a d a ş l a r ; mesele ta-

mamiyle aydınlanmışt ı r . Oya koyacağım, 
Fer idun Fikri Düşünsel arkadaşımızın, bu 

kanunun , kabul edilen maddeler inin t e k r a r ge
riye dönülerek yeni baştan müzakeresi husu
sunda gösterdiği h a s s a s i y i çok yer indedir . 
Hepimiz iş t i rak ederiz. Bu kanunun ilk görü
şüldüğü günden i t ibaren bu cihetin üzerinde 
Kamutay reyini izhar etmiş ve bunun için ve
rilen önergeleri , cereyan eden müzakereler ne
ticesine göre İm işin halli için Komisyona gön
dermişt i r . 

Şimdi, bu maddenin görüşülmesi s ı rasında 
önerge sahibinin, demin izah et t iği maksat lar la 
verdiğ i önerge kaydı içinde bu maddenin tadil i 
yer ine hukuk prensip ve esaslarına da uyu l a r ak 
isim üzerinde tahsisin daha doğru olacağı hak
k ında Kamutayın umumi bir t ezahürü olmuştur, 

Binaenaleyh bu noktadan biz tasarıyı komis
yona gönderiyoruz. Ama bu esası K a m u t a y ka
bul b u y u r d u ğ u n a göre maddenin geçen kısımla
r ında bazı buna uygun esaslar, kabul buyuru-
lan prensipler mahfuz ka lmak şar t iyle bir ter
t ip icabının zaruret i vardır . Keyfiyet bundan 
ibaret t i r . 

Binaenaleyh komisyonun, bü tün tenevvür 
eden bu vaziyetlere göre, geri isteme teklifini 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Şu halde tasar ı komis
yona gidecek, Yüksek heyetinizin izhar buyur
duğu temayül üzerine, isim üzerine tanzim edi
lerek huzurunuza get ir i lecektir . 

2. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, Dev
let Memurları Aylıklar inin Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun geçici üçüncü maddesi hükmünün uza
tılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/90) 

VASFI: (İERCİFR (Urfa) Muhterem ar
kadaş lar , bu k a n u n tasarısı iki o turum ev \e l 
görüşülürken Sayın Başkan Maliye Vekilinin 
huzuruna ta l ik buyurmuş la rd ı . 

Şimdi hâtıranızı tazelemek maksadiyle ge
çen konuşmamdan bir iki kelime tekrar la ma
ma müsaade buyurmanız ı rica ederim. 

4644 sayılı Kanun bazı ücret l i hizmetle i n 
borç lanmak suret iyle emeklilik hesabına katıl
masını kabul etmişt ir . 
Muvakka t üçüncü madde ile de bunu allı aylık 

bir müddet le takyit etmiştir . Dilekçe Komisyo
nuna vâki müracaa t la rda bazı memur vatandaş
lardan mücbir sebepler tah t ında bu hakkını 
kullanmıyatı lara rast ladık. Dilekçe Komisyonu 
tesis mahiyet inde ka ra r i t t ihaz edemiyeceği için 
bu tasarıyı yüksek huzurunuza sunduk. Hülçe 
Komisyonu Hükümet in yeni hazır lamakta oldu
ğu emeklilik kaııımuiiun bu hakkın tanınacağı 
nı bildirmesi üzerine emeklilik kanununa tali-
kan bu hmarıyı reddetmişt ir . Halbuki a rkadaş
lar, emeklilik kanununun Hükümetçe ne vakit 
hazır lanıp ne vakit M-'dise sunulacağı ve ne 
vakit katiyet kesbedip meriyete geçeceği meç
huldür. Hu kanun tasarısı ile emeklilik kanu
nunun meriyete geçmesi arasındaki fasıla zama
nında ölen bir vatandaşın 10 senelik hakkını 
kabul etmemek veyahut emeklilik süresini biti
rip te kendi isteği ile emekliliğe ayrı lmak isti-
yen bir vatandaşın 10 senesini kaybetmesine 
lüzum yoktur , hakkaniyet ve adalet prensiple 
ri buna mânidir . Ksaseu parası ile hakkını ala
cak olan memur vatandaşın mücbir sebepler 
tahtında, süresi içinde müracaat edemediği de 
anlaşı lmaktadır . Zaten bunlar da çok değildir, 
S 10 kişiye İnhisar ediyor. 

Teklif: gayet yer inde ve adilânedir , bunun 
müzakeresine geçilmesini ve ancak diğer bazı 
kanunla r la da altı aylık müddete tâbi bu gibi 
hak tanıma vaziyetleri olduğu için maddenin 
buna </6vo tadili için komisyona havale edilme 
sini rica ediyorum. 

Hunun için de bir önerge takdim etmiştim, 
kabulünü ist irham ederim. 

HÜTOK KOMİSYON! ' SÖZCÜSÜ MUAAJ-
MI'Mî E R İ Ş (Ankara) Sayın arkadaşlarım -. 
Vasfi ( ierger arkadaşımızın teklif ettiği şev; 
404-1 numaral ı Kanundak i altı aylık müddet in 
bir defaya, mahsus olmak üzere uzatılması key
fiyetidir. Yüksek ma lumunuzdur ; bu kanun 
maaşlı ve ücretl i memurların vaziyetlerini tev
hit eden, bir kanundur . 

l'u kanunla altı aylık bir müddet kabul edil
miştir. Hu müddet itinde bu haklarını kullana 
unvan la r bu haklar ından mahrum olmuşlardır . 

Sayın arkadaş lar ım; müddetle takyit edilmiş 
olan kanun, yalnız bu kanun olmuş olsaydı, ha
kikaten arkadaşımızın ifade buyurduğu gibi, bu
nu, herhalde halletmeye çalışacaktık. Fakat bu
nunla beraber 4222 sayılı Devlet Ekonomi Kıı-
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r u m l a n Emeklilik Kanununda altı aylık müddet 
vardır . 4085 sayılı Belediyeler Emekli San
dığı Kanununda müddet iki aydır. B u n u 
4597 sayılı Kanun 1044 sonuna kada, tem
dit etmiştir. 4913 sayılı Belediye Reislerinin 
Emeklilik Kanununda altı ay müddet vardır . 
48CJ7 sayılı Devlet Denizyolları müstahdemleri 
hakkındaki kanunda bu müddet altı aydır. 4923 
sayılı İs tanbul Belediye ve îdarei Hususiye üc
retlilerinin tekaüdiyesi hakkındaki kanunda, da 
müddet aynidir . Nihayet 4001 sayılı Devlet De
miryolları Tekaüt San l ığ ında da aynı müddet 
vardır . 

Yüksek Heyetiniz pek yerinde takdir b u y u r u r 
ki, böyle bir hakkı tasfiye etmek için bidayette 
f> aylık müddet kabul edilmişse bu yalnız o ka
nun için değil mümasili bü tün kanunla r için 
kabul edilmiştir. Filhakika ifade buyurduklar ı 
bazı sebepler dolayısivle belki bu hakkı istimal 
etmemiş olan vatandaşlar vardır . Faka t bunların 
hepsini birden düşünmek lâzımdır. Onun için 
Maliye Bakanlığının da açıkça ifade ettikleri gibi, 
yakında gelecek olan Emeklilik K a n u n u n d a son 
defa olmak üzere ne bir defaya mahsus olmak 
şartiyle bütün bu kayıt la mukayyet olanlara 
bir müddet daha vererek istifade etmeleri im
kânları bahşedilecektir. Yüksek Heyetiniz tensip 
buyurursa bütün işi birlikte mütalâa etmekte 
fayda vardır, takdir Yüksek Heyetinizindir . 

H A S E N E İ L G A Z (Çorum) - Arkadaşlar; 
kanunu biraz konuşturmak lâzım geliyor. Filvaki 
Sözcü arkadaşımızın söyledikleri t a tminkâr ise 
de benim göstereceğim bir hâdise ve buna ben
zer diğer- hâdiselerle bu iş üzerine Yüksek Mecli
sin mutlak surette müspet bir kanaate varması 
lâzımgeldiği kanaat indeyim. 

Arkadaş lar ; bir memur var vazife bulmuş 
(lal işiyor, 10. 12 hat tâ 15 sene çalışmış bil âh ara 
içinde çalıştığı Bakanlık veya Umum Müdür lük 
kendisini ücretli kısmından alıp muvazzaf kıs
ma geçiriyor ve 4 Ağustos 1944 de bir kanun ka
bul ederek ücretlinin 10 yıllık hakkını tanıyor. 

Netice 12 yıl, .1.3, 15 yıl çalışanların da 10 
yıllık hakkından fazl?\ından feragat (-diyor bun
lar maaşlı sınıf fasilesine dâhil oluyor. Memur 
çalışmaya başlıyor yıl lar geçiyor. Memurun her 
ay vermiş t ekaüdiye parasına, geçen ücretli 
zamanında 10 yıllık emeklilik parasını borçlan
mak su ret i vl e ödüvor. Simdi size c;mh bir misal 

getirerek vaziyeti arzedeeeğim. Elimde olan bir 
öğretmenin işini tanı yedi, sekiz aydanberi iki Ba
kanlık arasında teker teker dolaşarak meşgul ol
dum. alâkalandım, dosyalarını tetkik e t t i rdim ve 
vardığım neticeyi huzurunuzda anlat ıyorum. 

Şimdi sayın a rkadaş la r ım, 1944 senesinde 
çıkan 4644 numara l ı kanun la ücre t l i memurun 
fi ay içinde müracaa t ı lâzımdır. Bir öğretmen 
a rkadaş Kars mıntakasında hasta, tansiyonu 
fevkalâde yüksek, kendisini bile tanıyamıyor, 
şuurunu kaybetmiş bir vaziyette, hattâ, okuyup 
yazmayı bile unutmuş. Bunun gibi beş altı vilâ
yette muhtelif vakalar var, simdi kanunen mü
racaat müddeti olan altı ay içinde aklı başında 
olmıyan, şuuru olmıyan veya hasta olan bir ka
dıncağız vaktinde müracaa t edemezse kendisi
nin mağdur mu olması lâzım? Çeşitli sebepler 
le bu müracaat ı yapamıyan ve vakti geçirmiş 
olan hastalığı tebeyyün eden, bu vatandaşlara 
yaz'k değl m i l Bu öğretmene iki yıl mezuniyet 
veriliyor ve neticede malulen tekaüt olmaya hak 
kazanıyor. Bu vatandaşın 27 senelik emeği geç
miştir. Hangi vazifede olursa olsun, biz bu va
tandaşa diyoruz ki, sen tekaüt olamazsın biz 
seni tanımayız. Çünkü altı. ay zarfında müracaa t 
etmedin bu haktan mahrum kalacaksın. Bu, bir 
hatadır arkadaşlar . Çünkü kendi elinde olmıyan 
sebeplerle müracaat edememiştir. B u n u Sözcü 
arkadaşımız çeşitli konularda bu müddetin altı 
ay olarak gösterdiler. Ben bunu Danıştay 'da tet
kik ettim. Danış tay ' ın karar ı işte elimde... 

Maaş bağlanmak için umumi hükümlere gi-
dllemiyor. Borçlanma K a n u n u n a göre bu hakkı 
vermek imkânsız. Kanunda sarahat yok. 27 se
ne emek sarf etmiş ve 50 yaşını geçmiş olan bu 
memurki çoluk, çocuk sahibi de olmamıştır. 27 
yıllık emeğine mukabil, benim çıkart t ığım bir 
kanunla, yalnız 1400 l ira ikramiye almış olacak 
ve bütün haklarından vazgeçecek. Buna karşı
lık Hükümet emeklilik kanunu getireceğim, bun
ların hakkını vereceğim, bekleyiniz diyor. Fakat 
arkadaşlar, bir seneye yakın bir zamandan, beri 
maa.ş almadan bekliyen kimseler vardır . Bun la r 
ne yapacakt ı r 1 B u hareket insaflı birşey olamaz. 
Ben Maliye Bakanına ve Başbakanla konuştum 
rica. ettim. 

Ayrıca bir takr i r de hazırladım. Bu tasar ı 
Bütçe Komisyonuna geri verilsin, bu va tandaş lar 
bir sene iki sene beklemesinler. Meclisin yüksek 
şefkatinden bilhassa, bunu rica ediyorum. 
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YASEİ G E R G E R ("Tri'a) .Erendim, Sayın 

Sözcü arkadaşınım Komisyonda serdettiği hu ma
zereti biz karşılamıştık, diğer kanunlarda da bu 
gibi müddetlerle takyit edilen hükümler vardır, 
demişlerdi. 

Arkadaşlar, Dilekçe Komisyonumuza vâki 
olan şikâyetler, 4(>4! sayıl i Kanunun istihdaf et
tiği altı aylık müddete aittir, bendeniz d" tek
lifimi İm müddete mühıallik olarak yapt ım. Ama 
Komisyonda Düküme! mümessilinin verdiği iza
hata göre, diğer kanunlarda da böyle allı aylık 
hükümlerle takyit edilmiş hükümler varmış, ye 
ni getirilecek Emeklilik Kanununda bütün bun
lar nazarı dikkate alınacak! ir demesi üzerine tek
lif sahihi sı fiiliyle ben de iltihak ettim, kabul 
ettim. 

Simdi Bütçe Komisyonunun, Hükümet geti
recektir, sözünün mâkul v;« hukuki sebebini an
lıya m adım. 

Arkadaşlar , herharur bir kanunun mutlaka 
Hükümet tara l ından yel ıriimesi mi lâzımdır.' 
Bir Milletvekilinin kanun teklif etmek hakkı yok 
mudur? Binaenaleyh esasında mutabık olduğunu 
ve bu ıstırabı hissettiğini söyliyen Hükümet bu 
kanunn şimdiye kadar gel irmcuıiştir. Binaen
aleyh, ILükiimetin getirmesi seklindeki mucip se
bep mâkul ve hakiki bir sebebe dayanmaktadır , 
bir önerce veriyorum, kabulünü rica ederim. 

S İ N A N T E K E E Î O G L G (Seyhan) - Sayın 
arkadaşlar , son zamanda mevcut olan hastalık; 
yeni Emeklilik Kamum yeliyor, bekleyin. Bu, 
bizim bundan iki senedenber! işill iğimiz bir te
ranedir. Maliye Bakanlığı bunu bir türlü geti
remez ve geki rem ivecek! ir. Geçenlerde ile arzet-
tiğim gibi bunu görmeye ömrümüz vefa etmiye-
cektir. Bugün memlekeîie ıstırap, elem içerisin
de kıvranan yüzbinbrce insan bu kanunu bekli
yor. Bu kanunun niçin gelmediği, Ahdiye Ve
kili on beş «ihıe kadar getireceğim deyip getir
mediğine göre ve getirmediğinden dolayı biz bü
tün millet ve şehit yavrular ı ve malûller karşı
sında ınahcuh ve muzfarİp vaziyetteyiz. Maliye 
Bakanından çok istirham ediyorum; Hükümet; 
bütün komisyonlarda, bu kanuna muallâk olarak 
milletvekillerinin teklifi kanunileri tutuyor, bu 
kanunlar çıksın. Bunlar beklemesin. Eğer bu 
kanun hükümleri yeni Emeklilik Kanununda 
ytv almamışsa, alsın. Günkü o kanunlar mevcut 
olan haklardır. Biz millet meselesi o hakları mil
lete. hak sahiplerine vermek mecburiye! indeyiz. 

Bu da aynı vaziyette haktır. Memlekete çok hız 
ıııc1 eden insan bu kanunun neşredildiğine mut
la I i olmamışsa ve bu yüzden hakkını kaybetmişse 
bu hak neden bundan sonra, gelecek olan kanuna 
talik edilsin, neden o hak sahibi k ıvransın ' O 
birse, çocuğu neden bundan mahrum kalsın.' Bu 
dakikada sağ olan bir insanın yarına çıkacağını 
Hükümet bana laahlıüt edebilir mi; 
Binaenaleyh a rkadaş la r Maliye Vekilinden ri-
ea ederim ve bilhassa Yüksek Meclisten istir
ham ediyorum, bu kanunu çıkarınız. Ahdiye 
Vekilinden de t ek ra r rica ederini, komisyon
larda beküyctı İm hakka dair birçok kanunlar 
vardır . Gülün kanunlar komisyonlara yelivor 
w orada takıl ıp kalır. Bunlar arasında ıııııal 
Hinlere ait kanunlar da vardır . Geçen yün hu 
zııru âl i lerind" arzettinı, ağl ıyarak söyledim. 
Geplerinı bu gibi insanlardan gelen mektuplar 
la doludur. Arkadaşlar bunlar kanun gelecek 
lir diye bekliyeu aç ve sel'M insanlar kort; 
lanmış, perişan bir vaziyetledirler . Maliye Ye 
kilinden ve Bülçe Komisyonundan rica c d n o 
i'üiü bu kanunu alsınlar ve arkadaşınım yapmış 
olduğu teklife yöre bu kanunu biran evvel 
çıkarsınlar . Malûllere ait emeklilere ait oları 
maddeleri de kabul etsinler bunlar. Yeni Emek
lilik Kanununda yoksa, bunu ilave etsinler. 
çünkü Emeklilik Kanunu henüz son seklini al 
nıış değildir. Maliye Vekili ; Yeclis huzurumla, 
millet muvacehesinde muhatap vaziyetleyiz ve her 
gün şiddetli hücumlar karşısında bulunan bizle
re izahal versin. Bu zavallı malûl, emekli, ye 
'timler ıstırap ve elem içindedir. Geplerinı dolu 
(l'iı. Bunların hepsi emekli ve malûllerden yel 
mis mektuplardı r . Hakikaten a rkadaş la r acına 
cak. ağlanacak, mektuplar karşısındayız. Ook 
rica eder im: emekli ve malûller için encümen
den yelen kanunlar ı Meclis yaz tatiline girme 
den evvel onların dertlerine çare bulalım, hiç 
olmazsa biraz "İsını onların yüzünü güldürelim 
Sizin yüksek karakter inize ve büyük hamiyeti
nize iltica ediyorum. Bu maruzatımı hüsnü su 
retle kabul buyurmanızı istirham ederek sözle 
rime son \ er iyorum. 

BGTGK KOMİSYON! SÖZCÜSÜ MI AM 
M EK EÜİŞ (Ankara ) Muhterem arkadaş la r , 
ikinci defa huzurunuza gelip tekrar vaziyeti 
izah e! inek mecburiyet inde kaldığımdan dolayı 
beni mazur görmenizi rica ederim. Vaziyeti izah 
etmek zorunda kaldım. Ortada mevzuubn lıi,--
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olan hak nedir! Yüksek malûmunuzdur; iki sı
nıf memurumuz var. Birisi ücretli, diğeri de 
maaşlı memurlardır. Ücretli olanların emeklilik 
haklariyle diğerini bir mütalâa etmenin doğru 
olmadığını hemen takdir buyurursunuz. iste 
mevzuubahis olan kanunla ücretlileri ve maaş
lıları tevhit ederek ve kendilerine altı aylık bir 
müddet ve fasıla vererek eğer arzu ederlerse 
10 senelik miktarını borçlanarak emeklilik hak
kından istifade edebilmeleridir. Yüksek Meclis 
böyle bir hakkı tanımıştır. Altı ay zarfında bu 
haktan istifade etmiyenler mevzuubahistir. Bun
dan başka yedi sekiz kanunla aynı hak veril
miştir. Sayın arkadaşınım pek güzel tebarüz 
ettirdikleri gibi bundan daha şayanı kabul ma
zeretler çıkabilir. Yüksek Meclis prensipler üze
rinde durmak zorundadır. Eğer böyle bir âtifeti 
kabul buyuracak olursanız diğer kanunlardaki 
müddetleri de uzatmak yerinde olur. Arkada
şımız Vasfi Gerger Maliye mümessilinin Bütçe 
Komisyonunda vâki ifadesi üzerine benim tek
lifim reddedilmiştir dediler. Filvaki bu teklif 
reddedilmiştir. Çünkü yalnız 4644 sayılı Kanu
nun tadiline matuf olduğu içindir. Yalnız bu ka
nun için kabulü yanlış bir hareket olur. Eğer 
kendileri bütün bu kanunları içine alabilecek 
kayıt ve şartla bir teklifte bulunsalardı onu da 
tetkik ederdik. 

VASFİ GERGER (Urfa) — İltihak ettim, 
etmedim mi sözcü sı fa tiyi e kendisine soruyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu 
hususta bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim veçhile kanun teklifinin gö

rüşülmesini ve Bütçe Komisyonu raporunda izah 
edilen diğer kanunlardaki bu gibi maddelere de 
şamil olmak üzere ilâveler yapılmak üzere mad
denin Bütçe Komisyonuna tevdiini teklif ede
rim . 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim teklifi geri 
alsınlar, tamamlasınlar versinler. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Komisyonda 
beraber tamamlarız. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var okutuyo
rum. 

O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ka
nunun yeniden incelenmesi için Bütçe Komis
yonuna havalesini saygı ile rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. İlgaz 

BAŞKAN - Önergelerin birisi bu teklif e-
dilen tasarının, Bütçe Komisyonu Sözcüsü arka
daşımızın söylediği gibi, diğer kanunlarıdu şü
mulü içine alarak komisyonca yeniden hazır
lanması için Bütçe Komisyonuna geri verilmesi 
suretiyle komisyonca bir daha incelenmesi. 

İkincisi de, mutlak olarak incelenmesi şek
lindedir. Maal itibarile birdir. 

Okunan birinci önergeyi, yani teklif edilen 
yalnız bir mevzua dâhil memurlar için 
verilen kanuni mühleti altı ay daha 
azaltılması keyfiyetinin diğer kanunlarla ilgi
li olan mevzulara da tekmilinin tetkik edilmek ü-
zere komisyona gitmesi hakkındaki önergeyi, o-
yunuza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı 
Kan v mm 13 ncü maddesinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (3/142) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmivcnler... Kabul edilmiştir. 

4 — Ankara Askerî Fabrikalar Koordinas
yon Başkanı Doktor Mühendis Albay Osman 
Nuri İnceler'in hükümlü olduğu cezanın affına 
dair Adalet Komisyonu raporu (5/73) [2| 

BAAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul e-
denler.... Etmiyenler.... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Ankara Askerî Fabrikalar Koordinasyon Baş
kanı Doktor Mühendis Albay Osman Nuri İnce
lerin hükümlü olduğu cezanın affına dair 

kanun 
MADDE 1. — Ankara Askeri Fabrikalar Ko-

[11 174 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
2) 167 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ordinasyon Başkanı 1315 doğumlu Agâhoğlıı 
Doktor Mühendis A lbay Osman Nur i İnceler 
hakkında , Millî Savunma Bakanl ığ ı Müsteşar
lık Askerî Mahkemesince 2 0 . I X . 1943 tarih
li ve 929/429 - 50 sayılı ilanı, ile hükmedi l ip ke
sinleşen ve infaz olunan on beş gün lük hapis ce
zası, bütün hukuk i neticeleriyle bir l ikte affedil-
mişt i r . 

'BAŞKAN Madde hakk ında söz istiyen 
var un? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- İm kanun yayımı ta r ih inde 
yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. . 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanlar ı yü rü tü r . 

B A Ş K A N - - Kaini I edenler... Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir . 

Tasarının bir inci görüşülmesi bitmiştir. 

5 — Devlete ait hır kısım binalar satış bede
liyle resmî daireler yeıpılmem hakkındaki 2300 
sayılı Kemimin bu Kanuni en 2 nei maddesini de
ğiştiren 3276 set/yık Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütee Komisyonları raporları (1/261) fi | 

BAŞKAN - Tümü hakk ında söz istiyen varım'? 
V E D A T D Î C L E L Î (Diyarbakır) — Efen

dim; şimdi müzakeresi başlamış olan bu kanun 
tasarısı hakkında müsaade ederseniz kısa maru
zatta bu lunay ım: 

Sayın a rkadaş l a r ; bu k a n u n 1933 senesinde 
çıkını ve bilâhare tadilâta, uğr ıyarak bugüne 
kadar gelmiştir . Bugün Mükümel bu kanunu 
ilga. eden ı aşariyi yüksek huzurunuza, get i rmiş 

bulunuyor . Bu kanun niçin çıkmıştı? Şimdi ni
çin ilga ediliyor? Bunu huzurunuzda teşrih et
mek isterim. 

193::) yılında. Maliye Bakanlığının teşebbüsü 
ile Hükümet Yüksek Meclis 'e bu kanun tasarı
sını getirmişti . Devlete ait olup âmme hizmeti rc1-
fedilmiş bir kısmı binaların sa t ı larak bunun pa-
rasile yeni binalar yapmak veya sa t ın a lmak için 
salâhiyet almıştı - Fakat sayın a rkadaş la r , bura
da umumi bütçe prensiplerine aykırı iki cihet ııa-

6.1948 O 

1] 170 sayılı beısmayem tutanağın sorumda
dır. 

zarı d ikka te al ınmamışt ır . Birincisi: Yüksek ma
lûmunuz olduğu veçhile Devlete ai t bir emlâk 

satıldığı zaman onun parası doğ rudan doğruya. 
umumi büieeye -.••irer ve tahsisi var idat yoluna 
gidilemez. 

Halbuki 1933 le tahsisi varidat yoluna gi
dilmiş, elde edilen para lar başka bir tarafa bı
rakı larak sari'ediI iniştir. 

ikinci p rens ip ; bir senede sat'i'edilmesi ge
reken bütçe tahsisatı müla.akip seneye intikal 
etmemesi icabederken, yine prensipe aykır ı o-
larak başka senelere sirayet et t i r i lmişt ir . 

hükümet bakınız gerekçesinde ne d iyor : 
"Bu kanun hükümleri belli gelirlerin belli iş
lere tahsis olunması ve bir yıl bütçesiyle ve
rilen ödeneğin ertesi yıllara devredilmesi pren
sip k a ı a n n a ve Yüksek Meclisin bu yoldaki te
mennilerine uygun bu lunmaktad ı r . ' 1 

Sa.yuı a rkadaş la r ım, bu prensiplin* 19;!.". yı
lında da vardı , bu malûm deği lmiydi? Malûm 
du. Büküme! Yüksek Meclisinizin temayülünü 
bilmiyor muydu ' Biliyordu. 

Şıı halde maliye Bakanlığı Ü300 sayılı Ka 
turun hazır layıp YTıksek Meclise get i r ip geçir-
mesİndeki maksat ne idi".' Maksadın bir ianesi 
nazari bir tanesi de hakikidir . 

2300 sayılı Kanunun mucip sebebinde, deni
yor ki: gerek harb dolayısiyle, gerek bakımsız
lık yüzünden birçok resmi devair, Muidime!', ko
nakları v< sa.ire ba.kımSi/, kalmıştır; Devletin 
binaya ihtiva,»-! vardır, nitekim vilâyetlerden. 
vâki olan bircuk müracaat la.r cevapsız kalmıştır, 
kazalarda, vilâyetlerde resmi daireler yapmak 
imkânı olamaiiKstır, senede ancak bir iki tane ya
pılabilmiştir. 

Doğrusu gü/,el mucip sebepler. Yüksek Mec
lis, vazıı kanun bu esbabı mucibe ile iki ana 
prensipi ihmal ederek, vaziyetin zaruret ine ina
narak iki prensipi bir parça ihmal etmek duru
munda kalarak kanunu çıkarmıştır . Kanun ge
reğince Galata Ma Voyvoda cad d es'.id e İnhisarlar 
binası, Beyoğlu 'uda Gala tasaray 'da l'olis kara 
kolu binası satı lmış ve o binalarla esbabı muci
be üzerinde ve mahallinde yaptığım tetkikler so
llunda. bu paranın ve hemen hemen münhasıran 
ıVİ'ilhe Bakanlığına ait b ina lar ın inşasına, tahsis 
edildiği öğrenilmiştir . Bu binalar iki kategori
den İbarett ir . 

Bir tanesi. Bütçe konuşmaları sırasında da 
uzun uzadı ya, tenkit ett iğim gibi gayesini çoktan 
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aşnuş'bulunan Ankara 'daki Maliye Meslek Oku
lu binasıdır. 

İkincisi îstanfonL1da birçok f a l a r ı boş duran, 
mermer sütunlu, lüks Maliye Tahsil şubeleridir. 

Görüyorsunuz ki, öayııi örkadaşlanm; Mali
ye Bakanlığı o sırada samimî hareket etmemiş, 
«eğer ben satıştan mütevellit parayı umumi büt
çeye korsam, inşaat faslından belki kendime 
lâzım olan bütün parayı temin edemem» endişe
siyle kendisini diğer bakanlıklardan ayırmış ve 
bir hususi kanun çıkarmaya muvaffak olmuştur. 
Bu kanunla Devlete ait emlâk satılmış, onun pa
rası bütçeye girmemiş ve esbabı mucibede ileri 
sürülen vilâyet konakları, Hkümet binaları ya
pılacağına - inhisarlar binası bundan müstesna 
hemen hemen, münhasıran bütün paralar Maliye 
Bakanlığına ait lüks binaların inşasına sarfe 
dilmiştir. Bugün Şişli'de dahi yapılan Maliye 
Tahsil şubesinin bir iki katı boş olduğunu da 
iddia edebilirim. 

Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlarım; bu
gün ilga mucip sebebi olarak ileri sürülen «belli 
tahsisatlar, belli işlere sarf edilemez» sözü 1933 
senesinde kanunun tedvini esbabı mucibesâ ola
rak ileri sürülmüştür. Bu vaziyette Yüksek Mec
lisin nasıl tezatlı bir durum karşısında kalmış ol
duğunu. elbette müşahede edersiniz. Bu kanunda da 
her kamın gibi elbete ince tetkikinizden geçmiş
tir. Fakat arkadaşlar, bu iş nihayet teknik bir iş
tir. Teknik işlerde nasıl diğer bakanlıklarımız 
samimî ve gayretli çalışıyorsa, Maliye Bakan
lığın da bu şekilde çalışması daha faydalı olur. 
Meclisin belki bazı teferruata nüfuz edemiyeceği 
ve hakiki durumu hissedemiyeceği kanun teklifle
rinin Hükümet tarafından olgun ve mütekâmil 
bir şekilde getirilmesi icabeder. Bugün ilgasını 
talep ettiğimiz bu kanun vaktiyle kendi gayele
rini tahakkuk ettirmek için umumi prensipleri 
çiğnemek suretiyle çıkarmış olduğumuz bir ka
nundur ve neticesi; malûmdur. Bendeniz Maliye 
Bakanlığının diğer Bakanlıklardan ayrı ve imti
yazlı bir Bakanlık olduğunu sanmıyorum. Niha
yet ,bu da.Hazine bekçiliğini yapan Jıerlıangi bir 
bakanlıktır. Bu itibarla diğer bakanlıklar nasıl 
umumi prensiplere hürmet gösteriyor 1 arsa Ma
liye Bakanlığının da.ayni şekilde hareket etmesi 
ve Hazinenin anahtarını elinde tutmasına rağ
men kendi nefsine cebretmesi icabeder. Her ne 
kadar bal tutan parmağını yalar derlerse de, ben 
bunu Maliye Bakanlığına yakıştıramazı. Onıın 

e.ısp :dö:: ı 
için bugün o, hatalı zihniyet silinmiş. ve geç ele 
olsa bu kanunun ilgası yüksek huzurunuza, geti
rilmiştir. , 

BAŞKAN — Başka -söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum, Kabul 
edenler ...Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. , 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle res
mî daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı 
Kanunla bu kanunun ikinci madesini değiştiren 
3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması

na dair kanun 

MADDE 1. — Devlete ait bir kısım binalar 
satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkın
daki 2300 sayılı kanunla bu kanunun ikinci mad
desini değiştiren 3276 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce istih
dam edilecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı 
Kanunun birinci madesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/128) [1] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz is
tiyen var mil Maddelere geçilmesini Yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek 
j avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1263 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vakıflar İdaresi lehine intaç edecekleri dâ-

[1] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dırf. 
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valar&'an ve yapacakları icra takiplerinden do
layı hüküm ve takdir 'olunan avukatlık ücreti 
tahsil edildikten sonra emanet hesabına alınarak' 
yüzde yetmişi idarenin işi başaran maaşlı'veya 
daimî ücretli avukatlarına ve yüzde otuzu mer
kezde Hukuk Müşaviri, Müşavir Muavini, Tetkik 
memuru kâtipler ve muakkiplere, İstanbul 
Başmüdürlüğünde Muhakemat Şefi,' kâtipler ve' 
muakkiplere, Beyoğlu ve Kadıköy Müdürlükle
rinde kâtipler ve muakkiplere tevzi olunur. 

lşt>u tevziatın şerait ve miktarı Başbakanlık
ça musaddak bir talimatnameye tâbidir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, şimdi okunan 
maddenin son fıkrasında : "İşbu tevziatın şera
it ve miktarı Başbakanlıkça musaddak bir tali-
matnaıneye tâbidir" denilmektedir, Maliye Ko
misyonunun değiştirmesinde. Eğer müsaade-bu-
yurulursa daha vazıh ve daha iyi ifade edebilmek 
için bu maddeyi : 

"Bu dağıtımın şartları ve miktarı Başbakan
lıkça belirtilir" tarzında değiştirmek için bir 
önerge sunuyorum. Lütfen kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yeu yoktur. Bütçe Komisyonunun önergesini 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa; 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 

madednin son fıkrasının (Bu dağıtmanın şartla
rı ve miktarı Başbakanlıkça belirtilir) şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Ankara Milletvekili 

M. Eriş 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... KabuJ etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasının, bu önerge ile ka
bul ettiğiniz kayıt içinde değiştirilmesi şartiyle 
birinci madedyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Üçüncü madde kabul edilmiştir. 
^ Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. - Tümeli SLilU t vekili Neemeddin S ahir 
Sılun'ın, İskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmişine ve,bu kanuna 
])(nidın bazı maddi ne jıkralar ilâvesine dair 
olan [)üi)rt saydı Kanunun gemici ikinci maddesi
nin bir nıi',naralı bt udinin değiştirilmesi ve bu. 
maddeye bazı hükümler eklenmesi hakkında, ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/11:1) 
EH-

BAŞKAN — Bu tasarı sahibinin ivedilik kav
ili olduğu gibi, Komisyonun da ivedilikle görü
şülmesi hakkında bir Önergesi vardır, okutuyo
rum ." 

Yüksek Başkanlığa 
23 . VI .19 tS 

Gündemin dört numaralı maddesindeki ts-
kân Kanununun değiştirilmesine ait kanun tek
lifinin, gerekçesinde de. yazılı olduğu gibi, ive
dilikle görüşülmesini Komisyonumuz adına, arz 
ve teklif eylerim. 

îskân Geçici Komisyonu Sözcüsü 
Bursa Milletvekili 
Dr. Talât Simer 

NECMEDDİN SATIİR SİLAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; ivedilikle görüşülmesine 
başladığımız bu kanun teklifi, evvelce, tekev
vün eden muhtelif hâdiseler dolayısiyle ve mem
leketin yüksek menfaatleri itibariyle, Hükümet
çe, Doğu'dan Batı'ya göçürülmüş olan vatan
daşları ilgilendirmektedir. 

Esas itibariyle, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyar
bakır, Erzincan, Erzurum, ilakâri Siird, Tun
celi-ve Van İllerimizin halkından olan bu vatan
daşlarımız için hu kanun ile temini derpiş edi
len esaslar beş noktada hulâsa edilebilir : 

1. Geçen yıl kabul edilen 5098 sayılı Ka
nunla haklarındaki bütün kayıtlar kaldırılmış 
ve serbest duruma girmiş bulunan bu vatandaş
lardan Doğu'daki eski yerlerine dönen ve muh
taç olan yasak bölgeler halkına kendi illerinde 
veya civar- illerde iskân hakkı tanınmış bulun
maktadır. 

tür 
MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürü- [1] 175 sayılı basma/yazı tutanağın sonunda-

I 

. I dır. 
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Ancak, bu haktan faydalanabilmek iyin de 

btı vatandaşların Batı 'daki mürettep yerlerin
den Doğu'dâki eski yerlerine dönmek suretiy
le, mevzuubahis kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren bir yıl içinde başvurmaları şarttır. 

Bu hükme göre, 5098 sayılı Kanun ile tesbit 
edilmiş olan bu müddet 18 Haziran 1947 günü 
başlamış ve 18 Haziran 1948 günü de sona er
miş bulunmaktadır. 

Hallmki, adı geçen kanun gereğince, Batı'
daki mürettep yerlerinde hürriyetlerine kavuş
muş olan vatandaşların eArvelce derpiş edil m i -
yen sebep ve zaruretlerle olduğu kadar kış mev
siminin de gelmiş olması yüzünden bu müddet 
içinde yurtlarına dönmeleri mümkün olamamış 
ve esasen Doğu'ya dönmüş olanların da henüz 
istenildiği şekilde iskânları temin edilememiş
tir. 

Bu itibarla bir hafta önce son,*» ermiş bulu
nan bir yıllık müddetin iki yıla çıkarılması su
retiyle bu vaziyette olan vatandaşların iskân 
haklarından faydalanmalarına imkân verilme
sini zaruri buluyor ve bu esası Büyük Meclisi
mizin de tasvip edeceğinden emin bulunuyo
rum. 

2. Haklarındaki bütün kayıtlar kaldırılmış 
bulunan bu vatandaşlardan yasak bölgeler hal
kının 5098 sayıl; Kanun hükümlerine göre, 
iskân hakkını kazanabilmeleri için, evvelce, Ba
tı 'daki mürettep yerlerinde iskân yoliyle al
mış oldukları yapı ve toprakları geri vermeleri 
şarttır. 

Halbuki, iskân hakkına sahip olan bu vatan
daşlarda ı< bazıları, bir yandan, Doğu'ya dö
nüşlerinde melhuz olan yaşama zorluklarını 
kısmen olsun giderebilmek raaksadiyle ve diğer 
yandan, bulundukları yerlerde gördükleri teş
vik ve tesirlerle olduğu kadar muhtelif sebep ve 
âmillerle ellerindeki yapı ve toprakları başkala
rına satmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, iskân yoliyle almış bulundukla* 
rı yapı ve toprakları, münhasıran yurtlarına 
dönmek nıaksadiyle, yok pahasına ellerinden çı
karmış ve gerçekten zarara uğramış bulunan 
bahtsız vatandaşların, iskân mevzuatı dâhilin
de, borçlandırılmaları suretiyle kendi yurtla
rında iskân edilmelerini ve böylelikle, biran 
önce, müstahsil hale getirilmelerini, türlü ba
kımlarla, faydalı görüyorum. 

Bu suretle, Hazine haklarının, Hazine ala-
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, caklarının da sağlanmış olacağını ve 5098 sayı

lı Kanunda bu bakımdan görülen boşluğun da 
giderileceğini ifâde etmek istiyorum. 

3. — Bugün 5098 sayılı Kanunun on ikinci 
maddesine göre, içerilerinde iskân ve ikamet edil
mesi yasâklaımıiş olan Ağrı, sasoıı, Tuiıceli 
ve Zeylan yasak bölgeleri civarında evvelce idâ-
reten boşaltılmış olan yerler halkınln, yasak böl
gelerdeki vatandaşlar gibi faydalanmalarına mev-
ztıbahis kanun hükümleri imkân vermemektedir. 

Halbuki, boşaltılmış bölgelerde dahi, yasak 
bölgeler rejimi tatbik edilmiş, iskân ve ikamet ya
sakları konulmuş, buralarda yaşıyan vatandaşla
rın evleri, barınakları yıktırılmıştır. 

Bugün, bu vaziyette olan vatandaşların, bo
şaltılmış bölgelerin kaldırılması hasebiyle, top
raklarına tasarruf imkânını bulmaları kabil ol
makla beraber, yıllarca uzak kaldıkları bu yer
lerde, barınakları olmadığı için vaziyetleri, diğer 
benzerleri gibi, çok perişandır. 

Bu itibarla, boşaltılmış bölgeler hakkında 
dahi, yasak bölgelerden olan vatandaşlar gibi, 
iskân haklarından faydalanmalarına imkân veril
mesin i, zaruri görüyor ve bunu, içtimai adalet 
icaplariyle olduğu kadar Büyük Millet Meclisi
mizin, bu vatandaşlara gösterdiği şefkat duygu
larının yeni bir tezahürü olarak, rica ediyorum. 

4. — Evvelce Doğu'dan Batı'ya göçürülmüş 
olan bu vatandaşlar hakkındaki bütün kayıtlar, 
5098 sayılı Kanun hükümlerine göre, bugün, ta
mamen kaldırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla, 
bu vatandaşlar, diledikleri gibi hareket hususunda 
serbest bir vaziyete kavuşmuştur; bunlardan is-
tiyenler, Doğu'dâki eski yerlerine gitmekte, is-
tiyenler de Batı'daki mürettep yerlerinde kal
maktadır. 

Ancak, mevzuubahis kanunun, bu vatandaş
lar hakkındaki bütün kayıtları kaldırmış bulun
ması, bu vaziyette olanların serbest duruma geç
tikleri hakkındaki telâkki ve mütalâalar yüzün
den, tatbikatta bazı zararlı mahiyet arzetmiş ve 
Hükümet, bu gibiler hakkında, iskân yardımla
rını kesmiştir. 

Bu vaziyet, umumi prensiplere aykırı olduğu 
kadar, evvelce memleket menfaatleri itibariyle, 
yurtları değiştirilmiş olan ve bu yüzden maddi 
ve mânevi şekillerle esasen çeşitli zararlara uğ
ramış bulunanların mağduriyetlerini mucip ol
makta ve bugün Batı'da bulundukları serbest 
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Şu d u n u n a ^ ^ BMı'daki löürettep y/erle-

ripde, kendi istekleriyle kalmak istiyenlerin, is-
kâr^.haklarjnm idamesi suretiyle, müstahsil yazi-. 
y$i$, getirilmelerinin,.4emin. edilmesini, yalnız bu 
vatonda^)aı^-,hakuttiı>dan-.. değil,. Hükümet bakı-
mnıdaîi da elverişli ve uygun bir tedbir olarak 
telâkki ediyorum. 

. 5 , — Batı'daki mürettep yerlerinde bulunan 
vatandaşlardan bir kısmı, 5098 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesi üzerine, bir yandan, hürriyete 
ve serbest hayata kavuşmuş olmaları, diğer yan
dan, Doğu'daki eski yerlerine dönmelerine matuf 
olarak, bulundukları yerlerde muhtelif sebepler 
ve şekillerle Vâki teşvik ve telkinlerle karşılaşmış 
bulunmaları hasebiyle, kafileler hâlinde yurtla
rına dönmüşlerdir, 

Ancak, Batılda, düşünce ve görenek, yaşama 
ve hayatlarını kazanma bakımları ile daha çok 
uyanmış, daha çok tekâmül etmiş ve oralariyle 
kaynaşabilmiş olan vatandaşlardan bir kısmı, Do
ğu'daki yerlerinde barınamıyacaklarını, geçine-
miyeeekleririi anlamış bulunmaktadır. 

Bu arada, Batı'da bulundukları sıralarda 
okullara girmiş ve tahsilleri hayli ilerlemiş olan 
çocukların ve gençlerin Batı'ya dönmek için di
renmeleri, baba ve analarına yalvarmaları, hattâ 
bazılarının Batı'ya kaçmak teşebbüsünde bulun
maları' ve kaçmaları bu vaziyette olan, aileleri 
büyük bir zorlukla karşılaştırmış ve yeniden Ba
tı 'daki mürettep yerlerine dönmek arzusunu ya
ratmıştır. 

Bu sebepler dfllayısiyle, bugün Batı'daki mü
rettep yerlerin*1, kendi paralariyle dönmüş olan
lar bulunmakla beraber bu gibilerin birçoğu, 
maddi imkânsızlıklar yüzünden, bu maksatlarına 
nail olamamakta ve Doğu'<ktki yerlerinde müs
tahsil duruma geçmek imkânlarını da bulama
maktadır. . 

»% duruftia göre, Doğu'ya dönmüş olan va
tandaşlardan, arzettiğim sebeplerle, Batı'daki 
mürettep. yerlerine dönmek istiyenlerin,son defa 
olarak, Hükümetçe, parasız gönderilmelerinin, 
her'bakımdan, faydalı olacağına kani bulunu
yorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu, sözlerimle kanun teklifimin ana hatları

nı açıklamış bulunuyor ve bu esasların yüksek 
tasvibiniale kurulmuş olan <îeçici Komisyonca 
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tesbit edildiği şekilde, kabul •'Okunmasını rica 
ediyorum. 

Ancak, bu arada, liükünıetimizdep de üç di
lekte bulunmak istiyorum: Bugün, .Haziran ayı
nın son haftası içindeyiz. Doğuda kış aylarının 
erken geldiğini, zorlu geçtiğini ve yapı ve sair 
işler için geniş zaman bulunmadığını biliyo
ruz. 

Bu itibarla bu kanuna göre 5098 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği 18 Haziran 1947 gü
nünden itibaren iki yıl olarak tesbit edilen müd
detin, gelecek yıl, yeniden uzatılmasına mahal 
kalmıyaeak surette, işlerin tertiplenmesini isti
yorum ve bu yönde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı arkadaşımızın yakın ilgilerini göreceği
mizi umuyorum. 

Bundan başka, geçen Mart ayı içinde verdi
ğim soru önergesi vesilesiyle de arzetmiş oldu
ğum gibi, Doğu İllerinden, Batı İllerine göçü-
rülmüş olan vatandaşların çoğunu Tunceli hal
kı teşkil etmektedir ve iskân Kanunları ile tah
mil edilen mükellefiyetlerin istenildiği şekilde 
gerçekleşebilmesi için de toprak işlerinin düzen
lenmesinde mutlak zaruret bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Tarım Bakanı arkadaşımızın da, 
evvelce, Millet huzurunda, bu kürsüden, Hükü
met adına, sayın selefi tarafından vadedilmiş 
olduğu üzere, Toprak Komisyonu gönderilmek 
suretiyle, Tunceli'nde Toprak Kanununun te
zekten tatbikatına başlatılmasını rica ediyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım; bu arada... 
BAŞKAN — Yeni bir şey mi teklif-ediyor

sunuz ? 
NECMEDDlN SAHİR SİLAN (Devamla) 

— Rica ederim, müdahale etmeyiniz; sözlerimi 
bitiriyorum. 
. BAŞKAN — Müzakerenin tanzim ve idaresi 

için sordum. 
NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) 

— Rica ederim, sözümü kesmeyiniz. 
BAŞKAN — Vaziyeti anlamaya mecburum. 
NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) 

— İçtüzük hükümlerine göre usulü dairesinde 
konuşan Milletvekillerinin sözlerini kesmek 
hakkı Başkanlığa verilmemiştir. 

BAŞKAN — Ben vazifemi yapıyorum. Va
ziyeti öğrenmek istedim. Devam ediniz. 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) 
— Ben de bir vazife görüyorum: Rica ederim, 
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sözümü kesmeyiniz, müdahale etmeyiniz. 

Aziz arkadaşlarını; müsaadenizle, sözlerime 
devam ediyorum. Bu arada... 

BAŞKAN — Yeni bir teklifte mi bulunuyor
sunuz? ne hakkında konuştuğunuzu takip etmek
le mükellefim. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Devamla) 
— Başkanlık makamının neler ile mükellef oldu
ğunu, evvelâ Milletvekili, sonra da Başkanlık 
Divanı üyesi olarak ben de takdir ederim. 

Arkadaşlar, rica ederim, Başkanveküinizin mü-
tevali müdahalesini Büyük Meclisin takdirine bı
rakıyorum. Usule aykırı bir harekette bulunma
dıkça, ihtarı istilzam eden vaziyet olmadıkça 
sözlerimi kesemezsiniz, müdahalede bulunamaz
sınız. 

BAŞKAN — Devam eden müzakerenin sey
rini takip edebilmem için izahatınızın ciheti ta
allûkunu bilmem lâzımdır, Başkanlık bunu takdir 
eder. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Devamla) — 
Başkanlığın bildiği ve takdir ettiği kadar Millet
vekilleri de bilirler, dikkat ederler ve takdir 
ederler. 

BAŞKAN — Makamı Riyaset vazifesini bilir 
ve icabedeni yapar. Devam ediniz. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Devamla) 
— Arkadaşlar; bu arada, bu vatandaşların DogV-
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dan nakilleri dolayısiyle konulmuş olan tasfiye 
hükümlerinin de henüz istenildiği şekilde bir 
türlü tasfiye edilemediğini de görüyorum. Vatan
daşları ve Hazineyi karşılıklı olarak ilgilendiren 
bu konuda Hükümetçe bir kanun tasarısı getiril
mediği takdirde, yine, Milletvekili sıfatiyle, bir 
kanun teklifi zaruretinde kalaeağunı da şimdiden 
arzetmeyi bir vazife icabı sayıyorum. 

Bu ricalarla sözlerime son verirken, Doğu'da-
ki on ilimizden, Batı'daki mürettep yerlerine 
göçürülmüş olan ve genel olarak perişan bir va
ziyette bulunan bu vatandaşlarımız hakkında 
gösterilen sıcak ve yakın ilgilerden dolayı Geçi
ci Komisyondaki arkadaşlarıma ve sizlere candan 
teşekkürlerimi tekrarlarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Kamutayın çoğun
luğu kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere.... 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Yoklama yapılmasını rica ederim, Başkan, hissi 
ye fevri hareket etmemeli ve bitaraflığını muha
faza eylemelidir. 

BAŞKAN — Buna karışamazsınız. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 

Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

. . . > . . . >e< ...... 





S. Sayısı: 167 
Ankara Askerî Fabrikalar Koordinasyon Başkanı Dr. Mühendis Al
bay Osman Nuri Inceler'in hükümlü olduğu cezanın affına dair Ada

let Komisyonu raporu (5 /73 ) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 14 . VI . 1948 
Esas No. 3098/3308 

Karar No. 36 
Yüksek Başkanlığa 

Albay Osman Nuri İnceler tarafından Büyük 
Millet Meclisine verilen 17 Nisan 1947 tarihli ve 
3098/3308 sayılı bir dilekçede: Hakaret ve lokal 
attırmak suçlarından dolayı Millî Savunma Ba
kanlığı Müsteşarlık Askerî Mahkemesince 15 gün 
hapse mahkûmiyetine karar verildiği bildirilmiş 
ve bu kararın hakiki ve hukuki mesnetleri olma
dığı; bir tertip ve garazın ve yalancı şahitlerin 
ifadelerinin mahsulü bulunduğu belirtilerek hük
mün infaz olunmaması ve affı rica edilmiştir. 

Dilekçi tarafından 17 . VII . 1947 tarihinde 
verilen 5303/5708 sayılı ikinci bir dilekçe ile de, 
kararın kesinleşmesi dolayısiyle cezayı çektiği ve 
af voliyle hükmün infaz edilmemesine dair olan 
eski talebinin is'af ma artık imkân kalmadığı, 
fakat 32 senelik şerefli askerlik hayatının lekesiz 
dosyasından bu işe ait kaydın, künye ve sicilin
den silinmek suretiyle kaldırılması arzolunnmş-
tur. 

Dilekçe ve dosyanın Dilekçe Komisyonuna 
havalesi üzerine, Komisyon konuyu etraf iyi e in
celedikten, Millî Savunma ve Adalet Bakanlıkla
rının yetkili mümessillerini dinledikten, dosya ve 
vesikaları gözden geçirdikten sonra : 

Mahkûmiyet kararma müntehi olan ilk ola
yın tahkikatı yapılırken, kanunun suçluya.tanı
dığı bir haftalık müdafaa menlinin, bir hafta 
sonra terfi edecek suçlunun terfiine mâni olmak 
kastiyle, sorgu yargıcı tarafından verilmediği, 
yalan şahadetin mesbuk olduğu ve haksız mua
melelerin cereyan etmiş bulunduğu neticelerine 
varılmış ve bu kararda hak ve adaleti müteessir 
edecek bir durumun vukuuna kanaat getirilmiş
tir. 

Bunun üzerine Komisyon, kesinleşmiş ve in
faz edilmiş bulunan mahkeme kararı hatalı dahi 

olsa, Anayasanın hükümlerini gözönünde tuta
rak, kararın tadil ve tebdili üzerinde durmamış 
ve subayların terfiine dair 4273 sayılı Kanunun 
8 nci maddesi gereğince Bakanlığın, mahkûmiyet 
ilâmını sebep ve mesnet tutarak, dilekçinin sicil 
künyesinde idareten tesis ettiği kıdemden kesme 
kaydının kaldırılması suretiyle dilekçi hakkında 
müspet işlem yapılması lüzumuna karar vermiş 
ve 25 . X I I . 1947 tarih, 784 sayılı olan bu karar 
Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 tarihli Haf
talık Karar Cetvelinin 24 - 25 nci sayfalarında 
yayınlanmıştır. Bu kararın neşri üzerine izmir 
Milletvekili Münir Birsel tarafından Yüksek Baş
kanlığa sunulan 19 . I I . 1948 tarihli ve 2023/ 
2733 sayılı yazıyı incelemek için tekrar toplanan 
Dilekçe Komisyonu, Münir Birsel'in, künyedeki 
kay «I in kaldırılması yolundaki Komisyon kararı
nın Askerî Mahkemece verilen kararın tebdili 
mânasına geleceği yolundaki mütalâasını varit 
görmüş ve Komisyon, işin esasına ait müspet ka
naatini muhafaza ve teyit ederek keyfiyetin af 
voliyle hallinin daha uygun olacağını oybirliğiyle 
karar altına almıştır. 

Dilekçe Komisyonunun buna dair olan 31 . 
V . 1948 tarihli ve 3098/3308, 5303/5708 ve 7301/ 
OS05 sayılı raporu ile dosyanın Komisyonumuza 
havalesi üzerine konu Komisyonumuzca da ince
lenip görüşüldü. 

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlık Aske
rî Mahkemesi tarafından verilen 15 günlük 
mahkûmiyet kararı kesinleşmiş ve infaz edil
miş olduğu cihetle, Anayasanın ruhuna uyula
rak kararın adlî mahiyeti üzerinde Komisyonu
muzca durulmamıştır. 

Bu itibarla gerek tahkikat ve gerekse ka
rar safhalarında yapıldığı ileri sürülen ve Di-
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lekçe Komisyonunca da var i t görülen dilekçi telif vazifelerde ve daha .sonra o lağanüs tü ah-
lelıindeki yolsuzluklar ın, ya lan şahadet le r in ve val dolay isiyle .Muhabere P a r k M ü d ü r ü sıfa-
haksız muamelelerin tahl i l ve münkaşasma da tiyle muhabere tamirhanesinin kurulması ve 
geçilmemiştir . - irıkişMl'ı görevinin lam yetki ile kendisine 

Şu k a d a r var ki, Al hay Osman Nur i İnce- verildiği, ayrıca Devlet savunma, telsiz şebeke-
le r ' e isnadedilen s u ç : Bir kavga neticesinde ho- sinin kurulması işinin de kendisine tevdi oluu-
şanmak d u r u m u n a giren mahiyet indeki bir er in duğu , Birinci dünya harb ine ve Millî miicade-
kar ı smın kendisine başvu ra rak ş ikâyet ve leye kat ı ldığı , harb ve istiklâl madalyalar iy le 
rica etmesi üzerine, eri çağ ı ra rak çocuklu bir I alt il olunduğu ve halen Askerî Fab r ika l a r 
ailenin yıkı lmaması için bir üste yakışan na- Koordinasyon Başkanl ığını yapmakla bulun-
sihat ler i ver i rken, buna serkeşçe mukabele dıığu görülmektedi r . 
eden bu ere bir toka t atı lmasını ast ına emret- Şimdiye kadar üzerine aldığı işleri başarı 
mis olmasından doğmaktad ı r . ile yürüten bu fen ve ihtisas adamımız m 32 

Nitekim bu müdahaleden sonra beklenilen senelik askerliğinde tertemiz kalan hizmet haya-
hayır l ı netice de hâsı! olmuş ve erin yuvasının tından bir insanî mülâhaza ve bir üslün ast ına 
dağı lmaması ve ailenin devamı da sağlanmış- karşı göstermesi tabiî oltan yakın alâkadan ve 
tır. elinde olmadan doğan bu hükmün maddi yükü-

Şu hale g;övp Albay Osman Nuri ince ler 'e nü de çektiğine göre, kendisini mânevi huzura 
i snadolunan ve cezası da çektiri lmiş bulunan kavuş turmayı yer inde gören Komisyonumuz, 
suç vuku bulmuş dahi olsa dilekçinin suç işle- Albayın, Büyük Meclisin atıfetine lâyık olduğu 
mek kast iyle ha reke t etmediği ve bunun bir Delicesine oybirliğiyle varmıştır. 
üste yakışan tamamen insani ve hayır l ı bir mü- Bu düşüncelerle hazırlanan ilişik al' İnsansı 
daha leden ileri geldiği görülmektedir . Kamutayın Yüce tasvibine, arzedilmek üzere Yük-

Dilekçinin bu husus tak i bütün hassasiyeti- sek Başkanlığa sunulur . 
n in ise 32 senelik lekesiz hizmet haval ının , , , , , • ,, • i, ^ 
, . . . . . . . , _ , ' Adalel Ko. Başkanı Bu rapor Sozeıısu 
böyle bir gölgeden temizlenmesi için Büyük ,r . ' . , 
» r , . . * . . . , " * ' Kavserı Ankara 
Meclisin atıfetine s ığ ınmaktan ibaret o lduğu ,, A r, ,, „ , , ft h\ Ozsoy fi. O. Bckcta 
anlaş ı lmaktadı r . 

Adı geçen Doktor Mühendis Albay Osman 
Nur i İncelesin Harlı ve Fen Ta tb ika t okulun
dan mezun bu lunduğu . Almanya 'da yüksek 
mühendis l ik tahsilini ve s tajmı başarı ile bi
t i rd ik t en sonra, sırasiyle F e n Ta tb ika t Okulu 
telsiz tekniği öğretmenliği . Fen ve Sana t Oe-
nel Müdür lüğü daimî âzalığı vazifelerinde Im-

Kâlip Afyon Antalya, 
/ / , Bozca V. Al; soy 

Balıkesir Denizli Diyarbakır 
O. A\ Burcu A'. Küçüka. F. Kalfayil 
Isf>arla İstanbul İzmir 

/,'. Güllü M. II. (İclcnbcy /','. Oran 
Kastamonu Kavseri Konva' 

Umduğu b i lâhara t e k r a r Almanya 'ya gi t t iği I)r- F- J,]r(İVİI S- A- Feyzioğhı II. Karay MI, 
ve sahasında bir ih t i ra tezi hazı r l ıyarak Dok- Muğla Rize 
to r mühendis unvanın ı kazndığı . dönüşte mııh- Ar, Özsün Dr. S. A. Dilenire, 

Ankara Askerî Fabrikalar Koordinasyon Bas 
kanı Doktor Mühendis Albay Osman Nuri ince
lerdin hükümlü olduğu cezanın affına dair ka

nun tasarısı 
M A D D E 1. — Ankara Askerî Fabr ika la r Ko

ordinasyon Başkanı 1315 doğumlu Agâhoğlıı Dok
tor Mühendis Albay Osman Nur i İnceler hakkın
da, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlık Askerî 
mahkemesinde 20 . I X . 1943 tarihl i ve 929 / 
429 - 50 sayılı ilâm ile hükmedil ip kesinleşen ve 

( S. Sayısı : 167 ) 

infaz olunan on beş günlük hapis cezası, bü tün 
hukuki neticeleriyle birlikte affedilin iştir, 

MADDB 2. - - Bu kanun yayımı tar ih inde 
yürür lüğe girer, 

MA DDF 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma, Bakanları y ü r ü t ü r . 
i » * m 



S. Sayısı: 189 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlar hakkın
daki 1263 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1 /128) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . XI. 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü • • 

Sayı: 71 - 264, 6 -2895 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlar hakkındaki .1.263 sayılı Kanunun 
1 hci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan ve İcra Vekilleri Heyetince 27. X . 1944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu arzederinı. 

Başvekil 
__, *Ş\ Saraçoğlu 

Gerekçe 

Vakıflar Umum Müdürlüğünce istihdam edilen avukatların ve hukuk servisinde çalışan memur
ların. vakıf dâvaları üzerindeki gayret ve mesailerinin bir kat daha artırılması maksadiyle idare 
lehine intaç edilecek davalarda mahkemelerce1 mukabil 1araf aleyhine hükmedilen avukatlık ücreti
nin bunlar arasında taksim edilmesi esasının 1263 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğu malûm
dur. 

Ancak bu kanun neşrinden sonra kaimi edilmiş olan 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 138 
nci maddesiyle verilen salâhiyete istinaden icra memurları tarafından takdir olunacak avukatlık 
ücretinin de 126:5 sayılı Kanuna kiyaseti taksimi kanunun tefsiri mahiyetinde olmakla bu cihet 
idarenin salâhiyeti dışında görülmüştür. 

.1263 sayılı Kanunun (İntaç edecekleri dâvalardan dolayı) ibaresiyle bu taksim esasını yalın/ 
dâvalarda mahkemelerce hükmedilen avukatlık ücretlerine hasretmiş gibi görünmesi bu kanunun tedvi
ni zamanında İcra ve iflâs Kanunu meriyette bulunmadığından ve icra memurlarının da haksız taraf 
aleyhine avukatlık ücreti takdir edebilecekleri-hakkında bir esas mevcut olmadığından ileri gel
diği şüphesizdir. 

1263 sayılı Kanunun birinci maddesinin tedvinine sebep ve saikler tamamen icra dairelerinde 
ilamsız icra yoliyle takip edilen işler hakkında da varit ve cari olduğundan bu hususu ihtiva 
etmek üzere kanuna bir fıkra eklenmesine lüzum görülmüş ve kanun layihası bu maksatla hazır
lan iniştir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
.UaJiifc Komisyonu .̂  >-.> :w / , / .,h " '.-"'•':•''', •" / J . / .19JŞ 

KsasNo. l/l2S . , - ^ ' V • - : , 
Kurar No. 17 

Yiik.se IJaşkanlığa 

Vakıflar (îeııol Müdürlüğünce isfilıdanı »'di- Umulan başka 12(>;> Sayılı Kanunun nesrin-
lecek avuka t l a r a dair olan İLMJ.'İ .saydı Kanunun dvn sonra Vakıflar (îeuel Müdürlüğü Teşkilâ-
birinei maddesini! bir fıkra eklenmesi hakkında- t ında değişiklikler olmuş, Mulıakemat Müdür
lü kanun tasarısı Komisyonumuza havale olun- lükleri kaldırı lmış bunlar ın yerine yeni teşkilât 
inakla Vakıflar («encl .Müdürlüğünün temsilcili-- konulmuş bu su rot I e 120.'! sayılı Kanunun birbi
rinin huzuriyle okunup incelendi. ei maddesi bugünkü ihl iyaçları karşıhyaıııaz bir 

Vakıflar (Jenel Müdür lüğünce ist ihdam edi- duruma girmiştir . 
Iccek avukatların, ve hukuk s e n işlerindeki nıe- Iîütün bu sebeplerden dolayı Komisyonu-
nıurların dikkat \'e gayret ler ini a r t ı rmak inak- muz I2(i.'î sayılı Kanunun birinci maddesinin 
sadiyle bunlar taraf ından takibolunau dâvalar- yeni baştan tedvininde fayda görmüş ve tasa
dan dolayı nıalıkemel•• r taraf ından idare lehine rıyı bu maksat lar ı temin edecek şekilde kaleme 
lıükmolunacak vekâlet ücretlerinin bunlara tak- almıştır. 
sim edilmesi I2()o sayılı Kanunun birinci madde- Havalesi gereğince lJütçe Komisyonuna ve-
siyle kabul edilmişti . Ancak bu taksimden üc- rilnıek üzere Yüksek Uaskanlığa sunulur . 
retli daimî avukat lar istifade ettirilmemiş oldu- Maliye Komisyonu IJa.şkanı Sözcü 
ğu gibi, 2004 sayılı icra ve İflâs Kanunu hüküm- ( iümüşauo Samsun 
1 erine göre ilamsız icra yolu ile icra dairelerinde / / . /*'. Ataç H, Işılan 
ve mercilerinde takibolunacak işlerden dolayı Kâtip 
idare lehine hükmolunacak vekâlet ücretlerini de Malatya Afyon K. Tank ın 
bunun dışında bırakmış bulunmaktadır . I/. «S'. Kti . 1 . Yeziroğlv lî. Dolunun 

Vekâlet ücret inin avukatlara, ve memur la ra Klâzığ Kastamonu Kayseri 
tevziinden maksat bunların dikkat ve gayret- /•'. Karakaı/a II. Çelen K. (riludrş 
lerini a r t ı rmak ve kendilerini işe teşvik etmek Ordu Samsun 
olduğuna ix'6\4v, ücretli daimî avukatları bundan / / . Şarlan O. Karata* 
faydalandı rmamak ve ilamsız takiplerden elde Sinob Tokad 
edilecek vekâlet ücretlerini tevzie tâbi tu tma- L. Aksoy ('. Kovalı 
inak asıl prensipe bir aykırı l ık olur. İmzada bulunmadı 
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Bütçe Kora 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/128 
Karar No. 90 

Yüksek 

Yakıtlar Genel Müdürlüğünce istihdam edi
lecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olup Başbakanlığın 27 . X . 1944 tarihli ve 
(i/2895 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı, Maliye Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle, Yakıtlar 
(îenel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü : 

1263 sayılı Kanunun birinci maddesi, Ev
kaf lehine intaç edecekleri dâvalardan dolayı 
tahsil edilecek vekâlet ücretlerinin maaşlı avu
katlarla bu dâva işi ile ilgili memurlara ne su
retle dağıtılacağını belirtmekte olup ücretle 
istihdam edilen avukatların bundan istifade 
etmelerine imkân vermemiş bulunmaktadır. 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu da icra takip
lerinden dolayı vekâlet ücreti takdir edilmesi
ne cevaz vermiş ise de bu ücretlerin, kanuni 
sarahat olmadığından 1263 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde zikredilen müstehiklere ve
rilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Tasarı; 1263 sayılı Kanunun, bazı muamele
lerde idare avukatlarına tanıdığı bu hakkın 
1263 sayılı Kanundan sonra meriyete giren ka
dimi arla tesis edilen, icra takiplerinden mü
tevellit vekâlet ücreti gibi, müşabih işlemlere 
ve idarenin kullanmak zorunda kaldığı ücretli 
avukatlara da teşmilini temin etmek ve aynı 
zamanda 3821 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3 — 
syonu raporu 

16 . VI . 194ü 

Başkanlığa 

Teşkilât Kanunu ile kabul edilen ve 3461 sayılı 
Kanunda yazılı kadro unvanlarına uyınıyan 
değişikliklere göre de bir düzeltme yapılmasını 
sağlamak maksatlarını gütmektedir. 

Maliye Komisyonu raporunda da açıklan
dığı gibi mahkemeler ve icra dairelerince 
takdir edilecek vakâlct ücretlerinin avukat
larla memurlara tevziinden maksadın bu işle 
uğraşanların dikkat ve gayretlerini artırmak 
ve kendilerini işe teşvik etmek olduğunu göz-
önünde bulunduran komisyonumuz, ilamsız ta
kiplerde de bu esasın kabulünü ve bu ücretle
rin yalnız maaşlı avukatlara hasredilmiyerek 
ücretli avukatlarla, bu işle ilgili ve 3821 sayılı 
Kanunda tasrih edilen memurlara da teşmil ve 
taksimini yerinde mütalâa ve Maliye Komisyo
nunun değiştirişini ayniyle kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Ankara Ankara 

t. H. Tiyrel M. Eriş F. öymen 
Amasya Amasya Ankara 
.1 . Eymir A. K. Yiğîtoğlu C. Gölet 

Aydın Balıkesir Bursa 
Gl. R. Alpman E. Altan Dr. M. T. Simer 
Eskişehir tzmir Kocaeli 

A. Pohıoğlu S. Dikmen Dr. F. Şf. Bürye 
Konya Niğde Samsun 

S. Gnmrah I!, Gür soy M. A. Yörük er 

( S. Sayısı : 169) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek 
avukatlar hakkındaki 1263 sayıh Kanunun 1 nci 
maddesine, bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 126o sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

İlamsız tera yoliyle yapılacak takiplerde sa
lahiyetli icra memurlarınca takdir olunacak ve
kâlet ücretlerinin taksim ve tevzii de yukarda-
ki esas ve nispet dâhilinde yapılır. 

MADDE 2. - Bu kanun neşri' tarihinden 
muteberdir. 

MADDE o. — Bu Kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

27 . X . 1944 

Baş. V. 
»5- Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

M f . V.%. 
Yücel 

..S. 1. M. V. 

Ad. V. 
R. Türel 

Ha. V. 
H. Saka 

Na, V. 
Sırrı IhiAj 

a. I. v. 
Dr.Jf. Alataş Suad. H. Ürgüblü S. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
,4. F. Cehesoy (J. Siren 

M M. V. 
. 1. R. Artunlçal 

Ma. V. 
N..E. Sümer 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 

MALÎYE KOMtSYONL'NUN DEGİŞTİRİŞİ 

1263 sayılı Kanunun Birinci maddesini değiştiren 
Kanım 

MADDE l. — 1263 saydı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vakıflar idaresi lehine intaç edecekleri dâva
lardan ve yapacakları icra takiplerinden dola
yı hüküm ve takdir olunan avukatlık ücreti 
tahsil edildikten sonra emanet hesabına alınarak 
yüzde yetmişi idarenin işi başaran maaşlı veya 
daimî ücretli avukatlarına, ve yüzde otuzu mer
kezde Hukuk Müşaviri, Müşavir-Muavini, Tet
kik memuru, kâtipler ve muakkiplere, İstanbul 
Başmüdürlüğünde Muhakemat Şefi, kâtipler ve 
muakkiplere,..Beyoğlu ve Kadıköy Müdürlük
lerinde kâtipler ve muakkiplere tevzi olunur. 

İşbu tevziatın şerait ve miktarı Başbakan
lıkça ımısaddak bir talimatnameye tâbidir. 

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE o. Bu Kanunu Başbakan yürü
tür. 

(S . ' Sayısr ; 169 ) 



S. Sayısı: j 70 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî binalar yapılma
sı hakkındaki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun 2 nci maddesini de
ğiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /261) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 26 . IX . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ; 71/917, 6/2593 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlete ait bir kışını binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı 
Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulunca 26 . IX . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

2300 saydı İvanunun birinci maddesinde, Devlete ait olup-sürekli veya. geçici olarak resmî bir dai
reye tahsis edilmiş iken tahsisi reffolıınmuş yerlerden kıymeti Genel Muhasebe Kanununun 24 n-
cü maddesinde yazılı haddin dununda - 250 bin - bulunanlardan münasip görülenlerini satmaya ve 
satış-bedelleriyle Ankara'da ve İstanbul'da resmî dairi ittihaz olunmak üzere bina sa'tınalmaya 
veya yaptırmağa ve bunların mecmuunu karşılık göstererek (750, 000) liraya kadar gelecek senelere 
sâri taahüdata girişmeye Maliye Bakanının .mezun bulunduğu, aynı kanunu değiştiren 3270 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrasında da; hirine.V maddede yazılı, gayriınenkullerin satış hâ
sılalarının senesi gelir bütçesinde açılacak hususi bir holüme irat ve aynı zamanda gider bütçesin
de açılacak hususi bir bölüme tahsisat kaydolunacağı, bıı suretle tahsisat kaydolunan, mebaliğden 
malî sene sonuna kadar harcanmıyau miktarın mütaakıp malî sene bütçesinde yine hususi bir bö
lüme tahsisat kaydolunacağı, yazılı bulunmaktadır. 

Bu kanun hükümleri, belli gelirlerin belli işlere» tahsis olunmaması ve bir yıl bütçesiyle verilen 
ödeneğin ertesi yıllara devrcdilmenıesi prensip kararma ve Yüksek Meclisin, bu yoldaki temen
nilerine uygun bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh 2300 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı gayrimenkul satışlarının sadece gelir 
bütçesine gelir kaydedilmesi suretiyle1 genel gelirler meyanına ithal olunarak genel giderlere karşı
lık tutulması ve inşaat tertiplerine de resmî daire olarak satın aınaeak veya inşa ettirilecek gayri-
menkuller için ödenek konulması yerinde görülmektedir. 

Bu maksatla sözü edilen kanun hükümlerinin ortadan kadırılma-sma dair olan ilişik tasarı hazır-
lanmştıi'. 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyon u 

Esas No. J/261 
Karar No. .14 

13 . 1 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlete ait bir kışını binalar satış bedelleriyle 
resmî daireler yapılması hakkındaki, 2300 sayılı 
Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren 
3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında Maliye Bakanlığınca ha/arlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 20* . TX . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır oldukları 
halde okunup incelendi. 

Hükümet gerekçesinin dayandığı mucip se-
sepler Komisyonumuzca da muvafık görüldü
ğünden 2300 ve 3276 sayılı kanunların kaldı

rılmasına dair olan tasarı aynen ve oybirliğiyle 
kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Başkanı Sözcü Kati]» 

(»ümüşane 
II. F. Ataç 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 
Kastamonu 
/ / . Çe.le.-n,, 

Somsun 
Ö. Karat a s 

Samsun 
R. Işılan 

Çankırı 
R. Dolunay 

Kayseri 
K. Gündeş 

Sinob 
L. Ak soy 

Malatya 
M. S. Eti 

Hlâzığ 
/ ' . Karahaya 

Ordu 
//. Şarlan 
Tokad 

(.'. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/2(11 

Karar No. N̂  

16 . VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlete ait bir kısım binaların satış bedeli 
ile resmî binalar yapılması hakkındaki 2300 sa
lı Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiş
tiren 327(5 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 26 . IX . 19-17 tarihli ve 6/2593 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nım tasarısı, Maliye Komisyonunun raporu ile 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Maliye Ba
kanlığı temsilcisi hazır olduğu lıalde incelenip 
görüşüldü. 

2300 sayılı Kanun Devlete ait bir kısım bina
ların satış bedelleriyle resmî binalar yapılmasını 
ve 3276 sayılı Kanun ise tahsisat kaydolunan 
paralardan malî yi sonuna kadar hareanamıyan 
miktarının gelecek malî yıla devrolunmasını ânı ir 
bulunmakta olup, tasarı bu iki kanun hüküm
lerinin kaldırılması maksat kiriyle hazırlanmıştır. 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre 
muayyen gelirlerin muayyen işlere tahsis olun
ması ve bir yıl bütçesiyle verilen ödeneğin ertesi 

yıl bütçesine devri Genel Muhasebe Kanununa 
ve bütçe esaslarına uygun bulunmamaktadır. 
Tedvin edildiği zamanın ihtiyaçlarına uygun gö
rülerek kanun vâzunea istisııaen kabul edilmiş 
bulunan bu iki kanunun kaldırılmasını Komis
yonumuz da uygun görerek tasarı ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. //. Tiyrel 
Amasva 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasva 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 

I. Ey mir A. K. Yiğit oğlu N.G. Akkerman 
Ankara Aydın Balıkesir 
V. Gölet Gl.n.AIpman E. Alt an 

Bursa Diyarbakır Kocaeli 
F. Bük Ş. tluğ Dr. F. S. Bürye 

Konya Niğde Samsun 
S. (jumratı R. Gür soy M. A.Yörüker 

( S. Sayısı : 170 ) 



11CKÜM ETİN TKKLÎ Fi 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmi 
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı Kanun
la bu kanunun ikinci maddesini deyişi iren 327ti 
sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

Lamın tasarısı 

MADDE 1. — Devlete ait bir kısmı binalar 
satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkın
daki 2300 sayılı kanunla bu kanunun ikinci mad
desini değiştiren 3276 saydı kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Af A DDK 2. 
vürürlüğe »irer 

MA DDK 3. 
yürütür. 
Başbakan Devlet Kakanı 

//. Saka Başb. Yardımcısı 
Barutçu 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. II. Göle 

Maliye Bakanı 
//. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. re So. Y. Hakanı 
Dr. B. Vz 

Tarım Bakanı 
'/. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. .V. (i'ûndüzalp 

Bu kanun vavınıı tarihir.de 

Bu Kanunu Al ali ve Hakanı 

Devlet Bakanı 
.1/. ,1. Re uda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
(ühıirük ve Tekel B. 

S. A dalan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
(Jal ışına Bakanı 

T. B. Balta 

( S. Sayı» 
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S.Sayısı: 175 
Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'ın, İskân kanununun ba
zı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni
den bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesinin bir numaralı bendinin değiştirilmesine 
ve bu maddeye bazı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (2 /112) 

7. VI.1948 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugün yürürlükte bulunan 2510 sayılı İskân Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve 18 Ha
ziran 1947 günü yayınlanan 5098 sayılı Kanun gereğince haklarındaki bütün hükümler kaldırıl
mak suretiyle batıdaki mürettep yerlerinde serbest duruma geçmiş olan vatandaşlar hakkındaki 
işlemler son kanunun geçici ikinci maddesinde belirtilmiştir. 

Ancak, adı geçen vatandaşların kendi yurtlarında, kendi il'l erinde ve sonradan gönderildik
leri mürettep yerlerde bıraktıkları gayrimenkul!erin tâbi tutulacakları muameleler ve kendilerine 
bahşedilen bazı haklar bakımından muvakkat hükümleri ihtiva eden mevzuubalıs geçici ikinci 
maddenin, bugüne kadar tatbikatta elde edilen sonuçlara göre, bu kanuna tâbi vatandaşların 
hakları bakımından olduğu kadar Hazinenin de hakları bakımından, noksanlık arzettiğine ka
im at getirmiş bulunuyorum. 

Bu sebeple, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin bazı hükümlerini değiştirmek ve 
bazı hükümlerini de açıklamak maksadiyle bağlı kanun teklifimi, gerekçesiyle birlikte, sunuyo
rum. İvedilik ile gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla dilerim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

Gerekçe 

t. — Kanun teklifinin birinci maddesi, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci 
bendinin değiştirilmesi maksadiyle hazırlanmış ve bu değişiklikler aşağıdaki şekilde tesbit olun
muştur : 

a) Bu bendde, geçici ikinci madde ile yasak bölge halkına tanınmış olan iskân hakkının ik
tisap edilebilmesi için tesbit ve kabul olunan bir yıllık müracaat müddeti, yine o tarihten itibaren, 
iki yıla çıkarılmıştır. 

Çünkü 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir kısım vatandaşlar Batıdaki mü
rettep yerlerinden Doğu ÎPlerindeki eski yerlerine göç edebilmiş ise de, bir yandan kış mevsimine 
girilmiş olması, diğer yandan evvelce derpiş edilmiyen sebep ve zaruretlerin tekevvün etmesi ha
sebiyle, henüz göç etmemiş olan vatandaşlarımızın da yüzde elli derecesinde olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre, 1948 yılı içinde eski yerlerine dönmek istiyenler arasında mevzuubahs hü
kümlerden faydalanacak olan vatandaşların bulunduğuna hiç şüphe yoktur. Halbuki, 5098 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesi mucibince iskân hakkını iktisap edebilmek üzere vatandaşların 
müracaatları esas tutulmuş ise de bu gibiler, bu müracatları eski yerlerine dönecekleri zamana 
talik etmekte ve bu, tesbit edilen bir yıllık müddet 18 Haziran 1948 günü sona ereceğine göre, 



__ 2 — 
vatandaşların bu haklarını kullanmalarına maddeten imkân bırakmamaktadır. 

Bu itibarla, adı geçen vatandaşlarımızın bu haklarını kaybetmemelerini sağlamak üzere, bir 
yıl olarak konulmuş olan müddetin iki yıla çıkarılması âdilâne bir tedbir olarak mütalâa edilmiş 
ve mevzuubahs geçici ikinci maddenin birinci bendindeki «bir yıl» kelimesi, «iki yıl» olarak 
yazılmıştır. 

b) (»ecen yıl kabul edilmiş olan 501)8 sayılı Kanunun geçici birinci maddesindeki hükümlerle ge
çici ikinci maddesinin yedinci bendindeki hüküm l e re göre her türlü kayıtların kaldırılmış olmasın
dan istifade etmek suretiyle bu vatandaşlardan bazıları mürettep yerlerinde iskân yoiiyle almış 
oldukları yapı ve toprakları doğudaki yerlerine dönüşlerindeki yaşama zorluklarım kısmen olsun 
giderebilmek düşüncesiyle veya bulundukları yerlerdeki teşvik ve tesirlerle olduğu kadar muhte
lit.' sebeplerle başkalarına satmış bulunmaktadır. 

Halbuki yasak bölge halkından olanlara bahşedilen iskân hakkını iktisap edebilmek için nıev-
zuubahis yapı ve toprakların geri verilmesi de şarttır. 

I>ıı vaziyet karşısında, türlü zaruret ve sebeplerle, bugün satmış oldukları yapı ve toprakları 
geri vermek imkânına malik olmıyaıı ve esasen muhtaç durumda bulunan bu vatandaşların, bir 
yandan bahşedilen iskân haklarından faydalanabilmelerini sağlamak, diğer yandan Hazinenin za
rarını da korumak maksadiyle bu gibilere verilecek yapı ve toprakların, diğerlerinden farklı ola
rak, borçlandırma suretiyle verilmesi daha uygun görülmüş ve bu esası temin için de 5098 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklenmiştir. 

c) Esas itibariyle 2510 sayılı Kanunun taallûk ettiği maddelerin kaldırılmasından önce sı
nırları hartalarla tesbit olunan ve Bakanlar Kurulu tarafından iskân ve ikamet edilmesi yasak
lanmış bulunan Ağrı, Sason, Tunceli, Zeylân yasak bölgeleri 5098 sayılı Kanunun on ikinci mad
desiyle de kabul ve teyit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, yasak bölgelerden bazılarının civarında, ozaman, idari bakımlarla ve muhtelit' sebep
lerle, bir kısım yerler boşaltılmış bölge olarak iskân ve ikamet yasağına tâbi tutulmuş ve bura
lardaki vatandaşların evleri yıkılmış, topraklarına tasarruf imkânları bırakılmamıştır. 

Böylece genel olarak, yasak bölge rejiminin tatbik edilmiş bulunduğu boşaltılmış bölgeler, bu
gün, ortadan kaldırılmış olduğundan evvelce bu bölgelerde yaşıyan vatandaşların topraklarını 
diledikleri gibi tasarruf etmeleri mümkün olmakla beraber evlerinin yıkılması, yıktı
rılmış olması yüzünden uğradıkları zararlar, bu gibiler için telâfi edilenıiyecek ka
dar önemlidir. 

Bu itibarla, sayıları pek mahdut bir miktarda sanılan boşaltılmış bölgeler halkının, mâruz kal
dıkları zararları gözönünde bulundurmak suretiyle, yasak bölgeler halkı gibi kanunun bahşet
tiği haklardan istifade etmeleri adalet esasları bakımından. da uygun görülmüş ve bu esası te
min edebilmek için 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci bendine diğer bir fıkra 
eklenmiştir. 

2. — Tasarının ikinci maddesi, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesindeki bir boşluğu dol
durmak maksadiyle hazırlanmış ve eklenmesi derpiş edilen bentler aşağıdaki şekilde tesbit olun
muştur :. 

a) Bu maddenin birinci bendine göre, batıdaki mürettep yerlerinde kalan ve kalmak istiyen 
vatandaşların, 5098 sayılı Kanunun geçici birinci ve ikinci maddelerindeki hükümlerle hakların
da evvelce uygulanmış olan bütün kayıtların kaldırılmış olması bakımından, tamanıiyle serbest 
bir duruma geçtikleri hakkındaki telâkki ve mütalâa, tatbikatta zararlı bir mahiyet almış ve Dev
let, bu gibilerden yardımını kesmiştir. 

Bu vaziyet, umumi prensiplere aykırı olduğu kadar, evvelce memleket menfaatleri bakımın
dan yurtları değiştirilmiş olan ve bu yüzden maddi ve mânevi şekillerle çeşitli zararlara mâruz bı
rakılmış bulunan bir kısmı vatandaşların mağduriyetini mucip olmakta ve bugün bulundukla
rı mürettep yerlerde kalmak hususundaki istekleri baltalanmaktadır. 

fşte bu sebepledir ki, bu maddenin birinci bendi, müktesep haklara halel gelmiyeceğini tasrih 
etmek suretiyle, yukarda işaret edilen mülâhazayı önlemeye yardım edeceği düşüncesiyle hazır. 

( S. »Sayısı : 175 ) 



lanmış ve bu gibilerin iskânları kabul ve ikmal edildiği takdirde evvelce verilmiş olan yapılarla 
toprakların ve kanundaki diğer takyidi hükümlerin, muhacirlere ve benzerlerine uygulandığı 
gibi, bu gibilere de tatbik edileceğinin, tesbit olunduğu şekilde, açıklanmasına lüzum görülmüş 
tür. 

b) Bu maddenin ikinci bendinde, eski yurtlarına dönmüş olanlardan, '-kanşılaştıkları zorluk
lar ve diğer sebeplerle, yeniden Batıdaki mürettep yerlerine dönmek istiyenlerin parasız olal*ak 
gönderilebilmelerini sağlamak esası derpiş olunmuştur. 

Bilindiği gibi, 5098 sayılı Kanunun kabulü ürerine, .yıllardanberi Batıda bulundukları müre-
tep yerlerden çıkamamark, ayrılamamak zorunda kalmış olalı bu vatanclaslarm bir kısmı hürriyete 
ve serbest hayata kavuşmalarının yarattığı sebeplerle ve yurtlarına kavuşmak gibi samimi is
teklerle olduğu kadar türlü sebeplerle, kafi] derhal inde, eski yurtlarına dönmüş bulunmaktadır. 

Ancak, Batıda bulundukları zamanlarda görenek ve düşünce ve yaşama, hayatlarını kazan
ma itibariyle daha uyanık bir duruma geçmiş ve tekâmül eylemiş olan bu vatandaşlardan bir 
kısmının Doğudaki yurtlarında barınanııvacakları kanaati uyanmış ve hu daha ziyade tahsil çağ-
larmdaki çocukların direnmeleri itibariyle birçok aileleri müşkül vaziyete sürüklemiş Âe buna 
inzimam eden diğer sebeplerle birlikte çeşitli yoksulluk ve zorluklar bazı vatandaşlarda yeni
den Batıdaki mürettep yerlerine dönmek arzusunu yaratmış, uyandırmıştır. 

Bu sebeplerle, bugün, batıdaki 'mürettep yerlerine kendiliğinden dönenler olmakla beraber 
bu gibilerin çoğu maddi imkânsızlık yüzünden bu maksatlarına nail olamamış ve bu vatandaşların 
yurtlarına dönmelerine diğer bir âmil olarak derpiş edildiği şekilde müstahsil bir duruma geç
mek imkânları da sağlanmamıştır. 

Şu vaziyet karşısında, bir yandan vatandaş, diğer yandan Hükümet bakımlariyle tervici 
çok yerinde olan böyle bir arzunun tahakkukuna imkân veren bu madde ile, geri döneceklere, 
Batıdaki mürettep yerlerinde kalan vatandaşlar gibi iskân haklarını sağlayıcı, teyit edici bir 
hükmün konulması, tatbikatta, ilgilileri ve vazifelileri tereddüde düşürmemesi bakımından da ge
rekli .görülmüş ve ikinci bent de buna göre hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyonunun raporu 

T. B. 31. 31. 
Cfeçici Koynisyon 18 . VI . 1948 
Esas No. 2/112 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuru!an; Tunceli 
Milletvekili Necnıeddin Sahir Sılan arkadaşımı
zın; (îskân Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılmasına, değiştirilmesine ve buna yeniden 
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair (5098) 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (1) nu
maralı bendinin değiştirilmesine ve bu madde
ye bazı hükümler eklenmesine dair) olan kanun 
teklifi tasarısı beş komisyondan gelen üyelerin 
iştiraki ve îskân Genel Müdür Vekili ile Millî 
Emlâk Genel Müdürü ve bizzat kanunu teklif 
eden arkadaşımızın huzuriyle müzakere edildi: 

Bu konuda yetkili adı gecen daire mensup

ları ile Necnıeddin Sahir Sılan arakdaşımız ta
rafından verilen malûmat ve yapılan açıklama
lar dinlendikten sonra teklif edilen kanunun 
esas olarak kabulüne ve fakat aşağıda arz ve 
izah olunan gerekçe ve zaruretlere binaen bazı 
fıkralarının değiştirilmesine ve kanundan mak
sut olan âcil faydanın alınabilmesi ve vukuu 
melhuz bazı iltibasların önlenmesi için uf ak bazı 
fıkraların da eklenmesine karar verildi: 

Komisyonumuzca verilen işbu karar ve so
nuca ait düşünce ve gerekçeleri sırasiyle arzedi-
yoruz: 

Necnıeddin Sahir Sılan arkadaşımızın bu 
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kanun tasarısından çıkarttığımız mâna ve dola-
y isiyle bu konuda süratle yapılması istenen 
hususlar; beş kısım üzerinde toplanmakta ve 
özet olarak bu kanunla: 

1. — Yasak bölge halkından olupta; 5088 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden naşi ser
bestliğe kavuşan ve yerlerine dönen vatandaş
lardan muhtaç olanlar kendi illerinde veyahut 
civar illerde yerleştirilmelerini istemeleri hakkı 
bu kanunla tanınmıştır. 

Yalnız, bu hakka sahip olabilmek için bu 
vatandaşın bir sene içinde yerine dönmüş olması 
şarttır. 

Sayın arkadaşımızın bu müddetin bir sene 
daha uzatılmasını yani (5098) sayılı Kanunun mu
vakkat 2 nci fıkrasının birinci bendindeki 
(bir yıl içinde) kaydının (iki yıl içinde) şeklinde 
değiştirilmesi. 

1 - Evvelce darbe nakledilmiş olan. bu vatan
daşlardan nıııthaç olanlar, naklolundukları yer
lerde kendilerine hükümetçe 2510 sayılı Kanun 
gereğince -verilmiş olan Gayrim en küllerin yine 
aynı kanunun 39 ncu maddesi gereğince iadesi 
şart olduğuna göre bu şarta riayet etmiyen yani 
Garpteki gayrimeııkullerini elden muhtelif vesi
le ve suretlerle çıkartmış olan ve bu suretle iskân 
hakkı sakıt olan vatandaşlara bir atıfet olarak ve 
iskân mevzuatı dâhilinde ve borçlandırılma su
retiyle Gayrimenkul verilmesi. 

• > - Yasak bölge dışında ve bu bölgelere müca
vir yerlerden hükümetçe boşaltılmış mahaller 
halkından olup da Garbe nakledilen ve 2510 sa
yılı Kanun hükümlerine tâbi olarak iskân edi
len vatandaşlarımızın da tıpkı yerlerine dönen 
yasak bölge halkı için olduğu gibi bunlar için 
de bir iskân hakkı tanınması, 

4 - İster yasak bölge halkından olsun ve is
lerse buna civar boşaltılmış yerler halkından 
bulunsun, Garpte kalma.k isteyenlerin 5098 sayı
lı Kanımla kaldırılmış olan iskân haklarının, 
tanıması ve arzuları veçhile Garpte nakledildik
leri yerlerde yerleşmelerinin kolaylaştırılması, 

5 - Aynı kanunun icabı olarak Şarkta asıl 
yerlerine nakledilmiş ve oralarda barınmak im
kânını bulmamış, perişan kalmış vatandaşların 
arzuları veçhile tekrar eski Garpteki ikametgâh
larına son defa olarak nakilleri. 

İstenilmekte ve bu esasları temin maksadiyle 
iki madde halinde kanun tasarısı teklif edilmek-
tediı\ 

Komisyonumuz bu konuları birer birer in
ce I iy erek : 

Birinci kısımda; bahis konusu olan bir yıllık 
müddetin teklif edilen şekilde iki yıl olarak 
kabulünü, bugüne kadar bütün, geyretlere rağ
men bu yurtlaşlarımızın Şarka kendi yurtlarına 
nakillerine imkân bulunamaması ve gidenlerin de 
henüz yerleştirilememiş olmaları gözönüne alına
rak iki yıla çıkarılmasını uygun görmüş, 

ikinci kısımda; bahis konusu olan ve her iki 
bölge halkına şâmil olan ve borçlandırma sure
tiyle gayrimenkul verilmesi keyfiyeti; Garpte is
kân edildikleri mahallerdeki gayrimenkulleri yok 
pahasına satarak yurtlarına dönmek sevdasiyle 
cidden mutazarrır olan, ellerinde avuçlarında 
birşey kalmamış bulunan bu yurttaşlara kendi 
yurtlarında iskânlarını sağlamak ve biran önce 
müstahsil duruma girmelerini ve yaralarını ko
laylıkla sarabilmelerini temin bakımından uygun 
bulunmuş; 

Üçüncü kısım da; bahis konusu olan yasak 
bölge dışındaki mücavir yerler halkından muhtaç 
olanların tıpkı yasak bölge halkı gibi kendi illeri 
veya civar illerde iskânları keyfiyetini, bu bölge 
ve yerler halkının da yasak bölge halkı kadar 
mutazarrır oldukları ve birçoklarının ev ve bark
ları da taımamen yıkıldığı ve ellerinden çıktığı öğ
renilmiş olduğundan bunlardan hakikaten muh
taç bulunan, düşmüş olanların yasak bölge hlkı 
gibi iskâıılrı muvafık'ı m ad el et olarak mütalâa 
edilmiş, 

Dördüncü kısımda bahis konusu olan keyfi
yet Garpla eski nakledildikleri yerlerde halâ 
kalmış ve henüz Şarktaki yerlerine nakledilme
miş olanlardan Garpta arzıılariyle kalmak isti-
yen ve bugüne kadar iskân edilmemiş ve son 
5098 sayılı Kanunla da artık iskân hakları red
dedilmiş olan her iki bölge halkının buralarda 
kalıp yerleşmelerinin kolaylaştırılması «la, bu 
yurtttaşlarm hal ve istikballeri ve biran önce 
medeni hayata kavuşmaları bnkmımdan çok ye
rinde görülmüş; 

Beşinci kısımda bahis konusu olan Garpta 
kendi yerlerine nakledilmiş vatandaşlardan yu
karda arzedilmiş önemli sebeplerle yerleş'"ınemiş 
ve yerleşmeleri kendilerince de mümkün görü
lememiş yurttaşların iskân hakları devam etmek 
ve son defa olarak Garpta iskân edilmek üzere 
'Hükümetçe parasız Garptaki eski yerlerine nak-
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ledilmelcri dördüncü kısımda arz ve izah olu
nan sebeplerden ötürü muvai'ıkı mütalâa edil
miştir. 

Buna göre yeni şekil ve tadillerle tanzim 
edilen kanun tasarısının eklice sunulduğunu üs
tün saygılarımızla arzederiz. 

İskan Kanunu Geçici Komisyon Başkanı 
Sivas 

M. ,S\ Beleda 

Sözcü 
Bursa 

Dr. T. Sim er 
Balıkesir Balıkesir 

O. N. Burcu II. Seremetli 
Kastamonu Konya 

/)/•. F. Evevü Dr. M. F. Dûnda, 
Rize 

Dr. S. A. Dil em re 

K âtip 
Konya: 

M. §. Altan 
Diyarbakır 
*Ş\ Tlluğ . 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Samsun 
Ö. Kanıl as 

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ NECMEDDİN SA
Hİ R SILAN'İN TEKLİFİ 

İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair 5098 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin bir nu
maralı bendinin değiştirilmesine ve'bu maddeye 

bazı hükümler eklenmesine dair Kanu teklifi 

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin bir numaralı bendi aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler hal
kından olup da 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki yıl içinde iskânını isti-
yenlerden muhtaç olanlar eski illerinde veya bu 
illere civar illerde yerleştirilebilir. 

Bu takdirde, bunlara, mürettep yerlerinde 
evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 sa
yılı İskân Kanununun 39 ncu maddesi hükmü
ne göre geri alınır. 

Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yer
leri civarında verilecek yapı ve topraklar 39 ncu 
maddenin ikinci bendi gereğince borçlandırılır. 

Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen yer
ler civarında olan ve evvelce idareten boşaltılmış 
bölge halinde kabul ve iskân ve ikamet yasak edi
len yerler halkından 5098 sayılı Kanun ile ser
best duruma girmiş olanlar da yukardaki hüküm 
ve şartlar dairesinde iskân edilebilir. 

MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci meaddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir: 

1. — 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma 
girmiş olanlardan mürettep yerlerinde kalanla-

GEOÎCİ KOMİSYONUNUN DEÖİvSTİRÎŞİ 

İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair 50.98 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesinin 1 numaralı ben
dinin değiştirilmesine ve bu maddeye bazı hü

kümler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıda gös
terilen şekilde değiştirilmiştir: 

Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler hal
kından olup da 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki yıl içinde iskânını isti-
yenlerden muhtaç olanlar, eski illerinde veya 
bu illere civar illerde yerleştirilebilirler. 

Bu takdirde, bunlara mürettep yerlerinde 
evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 
sayılı İskân Kanununun 39 ncu maddesi hük
müne göre geri alınır. 

Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yer
leri civarında verilecek yapı ve topraklar İskân 
Dairesinin borçlandırma usul ve kaidelerine 
göre borçlandırılır. 

Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen 
yerler civarında olan ve evvelce idareten boşal
tılmış bölge halinde kabul ve iskân ve ikamet 
yasak edilmiş yerler halkından 5098 sayılı Ka
nun ile serbest duruma girmiş olanlar da yu
kardaki hüküm ve şartlar dairesinde iskân 
edilebilir. 

MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir: 

1. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma gir
miş olanlardan mürettep yerlerinde kalanların 
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— 6 
Teklif 

rııı müktesep haklarına halel gelmez. Bu takdir
de, İskân Kanunlarının bütün hükümleri bunlar 
hakkında da uygulanır. 

2. — 5008 sayılı Kanun ile serbest duruma 
girmiş olan ve geçici ikinci maddenin altıncı ben
dindeki hükümlerden istifade suretiyle eski yurt
larına dönmüş bulunanlardan tekrar mürettep 
yerlerine gitmek istiyenler, bir defaya mahsus 
olmak üzere, 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre 
parasız gönderilir. 

O erek bu suretle dönmüş olanların ve gerek 
kendi paralariyle mürettep yerlerine avdet et
miş bulunanların yukardaki hükümler dairesin
de iskânları ikmal edilir. 

MADDE ',*,— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(ieçici K. 

müktesep iskân haklarına halel gelmez bu tak
dirde İskân Kanunlarının bütün hükümleri 
bunlar hakkında da uygulanır. 

2. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma 
girmiş olan ve geçici ikinci maddenin altıncı 
bendinin hükümlerinden istifade suretiyle eski 
yurtlarına dönmüş bulunanlardan tekrar mü
rettep yerlerine gitmek istiyenleı son defaya, 
mahsus olmak üzere 2510 sayılı Kanun hüküm
lerine göre parasız gönderilir. Gerek bu suretle 
dönmüş olanların ve gerek kendi paralariyle 
(farbte mürettep yerlerine avdet etmiş bulu
nanların yııkardüki hükümler dairesinde iskân
ları ikmal edilir, 

Ancak mürettep yerlerinde bu suretle son 
olarak iskân hakkı verilmiş olan yasak ve mü
cavir boşaltılmış bölge halkına, bundan başka 
hiçbir yerde jskân hakkı tanınmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

w— " 
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