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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
8. — Giresun Milletvekili İsmail Sabun

cu 'nun, Belediye (Mirleri Kanununun 30 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu. raporu 
(2/213) 

Ve Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru (1/525) 340:349 

OTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
6. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına dair 
Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/31) 335:339 

7. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sa-
•yılı Kanunun dördüncü maddesinin kaldı
rılmasına dair Kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/674) 339:340 

Saym üyelerden bâzılarına izin verilmesi; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu'nun 
ödeneği hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak 
onandı. 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, alın
mış \e alınacak gemilerin tip ve vasıflariyle 
Denizyolları İşletmeciliğine, Genel Müdürlüğün 
kuruluşunda değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ve Amerika'dan 1947 yılında 
satınalınan altı gemi ile gemi satınalmakla da 
görevli heyete dair olan sözlü sorusuna Ulaştır
ma Bakanı cevap verdi. 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerin İneedayı'-
nm, Cumhuriyetin 10 ncu Yılıtida ilce merkezle
rinden gönderilen topraklar ile Kıbrıslı genç
lerin bir şişede biriktirerek hediye ettikleri kana 
dair olan sözlü sorusunu, Dışişleri Bakanı ee-
\rapladı. 

Ocak : Haziran 1949 aylarına ait rapor hak-

Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, çiftçi
nin kalkınması, Uzunyayla'nm sulanması, Za-
mantı Çayı Kayseri Merkez İlçesi arazisinin su
lanma işi ile kayseri Şehrinin Batı ve Batı - Gü
neyindeki bataklıkların kurutulması hakkında 
ne düşünüldüğüne dair olan sözlü som önergesi 
Bayındırlık ve Taran Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/436). 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'ın, 

kındaki Sayıştay Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

Millî Saraylardaki eşyaya dair olan Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu oku
narak bilgi edinildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1949 Eylül : 
Kasım ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu okunarak 
bilgi edinildi. 

İş mahkemeleri kanunu tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi. 

25. I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C. Aksu 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

B. öztarJmn 

Azdavay kömürlerinin Etibank eliyle Devlet İş
letmesi haline ne vakit getirileceğine dair olan 
yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Ba-

•* kanlığına gönderilmiştir. (6/437) 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, hasta
lara has ekmek verilmesi hakkında ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü soru önergesi, Baş-

; bakanlığa gönderilmiştir. (6/438). 

Sorular 
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2 — HAVALE EDÎLBN KAĞİTLAR 

Tasarılar 
1. — Kadın ticareti namiyle anılan cinai ti

carete karşı müessir bir himayenin sağlanması 
maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerarası' 
Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine 
dair imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşmeyi 
değiştiren Protokol ve ekinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı (1/679) (Dışişleri Komisyonuna). 

2. — Marshall Plânı (Avrupa kalkınma pro
gramı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardım
ların Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline 
ilişik Kanun tasarısı (1/680) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

3. — Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren 
men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmayı değişti
ren Protokol ve ekinin onanması hakkında Ka
nun tasarısı (1/681) (Dışişleri Komisyonuna); 

4. — Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine 
ve Türbedarlıklarla birtakım unvan! arın Meni 
ve İlgasına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı (1/682) (Millî Eğitim Komisyonuna); 

Teklif 
5. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/219) (Bütçe 
Komisyonuna); 

1, — Dilekçe Komisyonunda birikmiş olan iş
leri inceleyip sonuçlamak için sekiz geçici komis
yon kurulması 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunda tera
küm etmiş evrakı tetkik ve intaç etmek üzere, 

Teskereler 
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa

dık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/477) (Anyasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

7. — 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilme
si Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına 
verilmiş olan demiryol işletmesinin Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğüne devri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesindeki (almakta oldukları ay
lıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair Başbakan
lık teskeresi (3/478) (Ulaştırma ve Bütçe Komis
yonlarına). 

Raporlar 
8. — Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun, 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5J020 sayılı Kanuna ek 
Kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/196) 
(Gündeme); 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/626) (Gündeme); 

10. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı ve Bayındır
lık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/565) 
(Gündem*). 

her komisyondan üçer üye alınmak suretiyle al
tışar kişilik sekiz geçici komisyon seçilmesini; 
Riyaset, işlerin teşriî ve sürüncemede bırakıl
maması bakımından teklif etmektedir. Bu şekil
de sekia komisyon seçilmesini kabul edenler.. 

B I B Î N O İ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 
KÂTİPLEB : Sedad Pek (Kocaeli), Sait Koksal (İsparta). 

mum 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — OEÇÎCÎ KOMİSYON KURULMASI 

•**•*" « R j y "***• 
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Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Halen seçilmiş 
bulunan Geçici Dilekçe Komisyonu bu suretle 
kalkmış bulunuyor. Bunu da arzederim. 

Efendim Ekonomi ve Ticaret Bakanından 
iki soru vardır Bakanın vüruduna intizaren on
ları tehir edip gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 6 . I . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2697 sayüı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/184) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; sayın Dilekçe Komisyo
nunun beşinci geçici madde hükmünün 1946 -
1947 yılı öğrencilerine değil 1947 - 1948 öğren
cilerine de tatbik etmek lâzımgeleceğini kabul et
miş bulunmaktadır, bendeniz de ayni fikirde
yim, yalnız 1947 - 1948 öğrencilerinden sınıfta 
kalanlar diye tahdit yapılmış, madde hükmü 
1946 - 1948 yılında üniversite yönetmeliği hü
kümlerine tâbi olacağız diye giren öğrenciler, 
mektebi bitirinceye kadar bunlara yönetmeliğin 
tam tatbiki ieabeder bu husus hakkında bir 
önerge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim, 
zira bine yakın gencin istikbali ile yakından alâ
kadar bir keyfiyettir, lûtfedilmesrni rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonu kararı Fakülte öğrenci

lerine tanınan hakkın 1950 yılına, hasredildiği 
gibi bir mâna istihracına müsait olmakla karara 
vuzuh verilmek için Fakülte yönetmeliğinin ge
çici 5 nci maddesinin 1951 ders yılı sonuna ka
dar tatbik edileceği ve 1950 Şubatında imti
hanlara girileceği kaydiyle Dilekçe Komisyonu 
kararının kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
F İ GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar; 
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1946 - 1947 Be

j i ] 136 sayılı basmayazı tutanak sonundadır. 

nesi imtihan hakkının muvakkat beşinci madde
sinin tatbiki, bu suretle vâki şikâyet üzerine Di-
lekçe Komisyonu 1947 - 1948 öğrencilere de bu 
hakkı tanımıştır. 1949 - 1950 - 1951 yıllarına 
sâri olmak üzere vâki teklifi zaten verdiğimiz 
kararın ruhuna dâhildir. 1946 - 1947 ders yıl
larında bulunanlar zaten bu haktan istifade et
mişlerdir. Dördüncü sınıfta olanlar aynı hakkı 
kazanmıştır. Aynı şeklin tatbiki sırasında lîv51 
ders yılının ikmalinden sonra gelecek öğrenciler 
için eski yönetmelik mevzuubahis olmıyacaktır. 
Bu hususta beraberiz. Bu hususta Sait Azmi 
Feyzioğlu arkadaşımızla beraberiz. Ancak şubat 
devresinde, imtihana tâbi tutulmaları hakkında
ki kayda gelince : 

Buna komisyonumuz iştirak edemez. Çün
kü muvakkat beşinci maddede Şubat için bir 
imtihan hakkı mevzuubahis değildir. 

Binaenaleyh asıl madde metninde mevcut 
olmıyan bir hükmü biz yeniden senato yerine 
kaim olarak koymamız doğru değildir. Bu Şubat 
meselesini kaldırmak şartiyle önergenin diğer 
kısımlarının kabulüne taraftarız. (Reye seslei.i). 

BAŞKAN — Söz Fahri Karakaya'nındır. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Arkadaş-

lar, esasen Yüksefe Meclisin nazarı itibara al
dığı mesele nedir? Miktarı çok fazla olan mü
nevver gençlik zümresini şu talimatnamenin de
ğişmesi, şu zamanda mevkii tatbika konması 
ve saire yüzünden sürükleyip durmıyalım. Her 
ne kadar bir kanunla üniversitelere bir muhta
riyet verdikse de bu meselede durmak lâzımdn\ 
Zamanı gelince de duracağız. Gençliği böybce 
ortada muallâkta bırakamayız. Onun için ko
misyonun verdiği karar yerindedir. Komisyo
nun sözcüsü Şubat devresinde olur diye beyan 
ediyorsa da bence Meclis, gençliği düşürmek ve 
haksızlıklara uğratmamak için komisyonun es&ı 
itibariyle verdiği kararı kabul etmek lâzımdır. 
(Reye sesleri). 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka
daşlar, mevzu Sayın Dilekçe Komisyonunda ko
nuşulurken bendeniz orada idim. Konuşma neti
cesinde dâva bir karara bağlandığı zaman, bu 

— 310 — 
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işte intikâl devrini teşkil eden 1950 nin sonuna, 
yani 1951 e kadar, ikide bir Dilekçe Komisyonu
na aynı mevzuun gelerek, geçen seneler olduğu 
gibi, yeni kararlara bağlanmaması için, bir umu
mi kararla 1950 sonuna kadar mevzuun halli 
kabul edilmiştir. 

ikinci olarak da her komisyon kendisine ge
len işin tetkikmda o mevzuu etraflıca ihata ede
cek şekilde karara bağlamak yetkisine sahip ol
duğu için, Şubat mevzuunda da durulmuştur. 

Bu itibarla Sayın Sait Azmi Feyzioğlu'nun 
önergesi, meseleyi kökünden hal için isabetli bir 
tekliftir. Kararın o takrirde bahis konusu edilen 
esasları ihtiva etmek üzere yüksek heyetinizce 
kabulü, büyük bir kitlenin, bugün sızlanış için
de bulunduğu esaslı bir meselesini halletmiş ola
caktır. Bende bu suretle karara bağlanmasını ri
ca ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, filvaki üniversitemizin muhtariyetini 
tanımış bulunuyoruz. Buna en küçük şekilde ha
lel gelmesine taraftar değilim. Fakat intihap mu
amelâtı tatbik edildiği günden beri Yüksek Mec
lisiniz bu ikinci kararı vermek üzeredir. Görü
lüyor ki, bu, bünyemize muvafık değildir. 

Bu hususta Bakanlık ne düşünmektedir?. Et
raflı şekilde izahını rica ederim. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
Fİ GERGER (Urfa) — Fahri Karakaya arka
daşımın Dilekçe Komisyonunun kararma iştira
kinden sonra, sözcü şöyle dedi, sözcü böyle dedi, 
şeklindeki ifadesinden çok üzüntü duydum. Söz-
cü şöyle, böyle demiyor. Sözcü diyor ki : 

Elimizdeki beşinci madde şudur : Bu öğren
cilere tatbikna karar verdiğimiz beşinci maddeyi 
aynen okuyorum.: 

Geçici madde 5. — 1946 - 1947 ders yılı im
tihanlarında aldıkları notların ortalaması, bir 
dersin notu hariç olmak üzere 6,5 veya daha faz
la olmakla beraber, ortalama dışında bırakılan 
dersten 6 veya daha aşağı not alan öğrenciler bu 
dersin imtihanını 1948 yılının Haziran devresin
de muvaffakiyetle vermek ve üssü mizanı dol
durmak şartiyle sınıf geçmiş sayılır. Bu öğrenci
ler en az not aldıkları dersten imtihana alınırlar. 
Bunun taaddüdü halinde ilgili öğrenciler en az 
not adlığı derslerin hangisinden imtihana gire
ceklerini en geç 15 Mayısa kadar fakülte sekreter
liğine bildirmeye mecburdurlar. Bu suretle sınıf 
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I geçenler Güz devresinde üst sınıfın imtihanlarına 

girebilirler. 
Geçici üçüncü ve beşinci maddeler bu yönet

meliğin tasdikından itibaren yürürlüğe girer. 
Sayın arkadaşlar; sözcü şöyle dedi, böyle de

di, diye bir hüküm var mı?. Binaenaleyh bende
niz demek istiyorum ki, tatbikini istediğimiz be
şinci muvakkat madde olmıyan bir hükmü bura
da, yani Kamutay ilâve edebilir mi?. Edemez mi?. 
(Meclis her şeyi yapar sesleri). 

BAŞKAN — Hiçbir üye şöyledir, böyledir 
diye birşey söylemez, kanaatini söyler. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Sait Azmi Feyzioğlu'nun önergesi tekrar 

okundu) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın Kayseri Milletve
kili Sait Azmi Feyzioğlu'nun, bu üzerinde görü
şülen gündem maddesinde ve onu takip eden 
maddede lortaya koydukları meseleler geçen sene 
Yüksek Meclisçe ittihaz buyurulan bir kararın 
neticeleridir. Takdiri Yüksek Heyetinize aittir. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşım, bu talimatname-. 
ler dolayısiyle vâki olan şikâyetlerin niçin ön
lenmediğini ve Millî Eğitim Bakanının ne düşün
düğünü sordular. Cevap arzedeyim: Üniversi
telerde talimatların değişmesi bu müesseseleri
mizin tekâmülü istikametindedir. Tedrisat ve im
tihanlar gittikçe daha çok ciddileşmekte ve bu-

I nun mevzuatta icabettirdiği değişiklikler yapıl-
I maktadır. Bunlardan bâzıları hatalı olabilir. 
I Fakat düzelebilir. Heyeti Umumiyesi itibariyle 
I bu değişiklikler müesseselerimizin tekâmülü isti-
I kametindedir. 

Bâzı fakültelerimiz arasında mevzuat birliği 
olmadığı doğrudur, istanbul Hukuk Fakülte-

I siyle Anara Hukuk Fakültesi arasında talimat-
I namelerde bâzı farklar vardır. Bu farkların 

yüzde yüz önlenmesi mümkün değildir ve doğ-
I ru da değildir. Ancak, bu müesseselerimizin 
I esas nizamlarının birbirine muvazi olmasını biz 

de. arzu etmekteyiz. Bunun için bu meseleyi 
Üniversitelerarası Kurulun önümüzdeki toplan
tısına götüreceğim. (Bravo sesleri). Üniversite-

I lerarası Kurul, bu türlü meseleleri görüşmek 
I üzere teşkil edilmiştir. Nitekim geçen toplan

tısında Üniversitelerarası Kurul, Edebiyat ve 
I Fen Fakülteleri imtihan talimatnameleri arasm-
I daki farkları izale etmek kararına varmıştır ve 

-W-
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farklar izale edilmiştir. Bu meseleyi de Kurula 
götüreceğim. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır, önergeyi 
bir daha okutuyorum. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır, önergeyi 
tekrar okuyoruz. 

(Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Komisyon Şubat kaydına muvafakat ediyor 
mu? 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
F İ GERGER (Urfa) — öteki noktada mutabı
kız, Şubat kaydına muvafakat etmiyoruz, öner
gemin Komisyona verilmesini istiyorum. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Usul meselesi 
hakkında söyliyeceğim. Efendim, takrir komis
yona gittiği takdirde bir ay daha gecikmesi ihti
mali vardır. Halbuki Şubat birkaç gün sonra gi
recektir. Binaenaleyh, bunun burada halledil
mesi lâzımdır. Aksi halde bir hak kaybolacak
tır. 
• SAİT AZMİ FEZİYOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; önergem vazıhtır. Saym 
Aziz Uras arkadaşımın ifadesi de gayet yerinde
dir. Dilekçe Komisyonu kararınm şu vuzuhla 
kabulünü rica ediyorum. Esasen Yüksek Heyet 
de o şartla kabul etmiştir. Yeniden Dilekçe Ko
misyonuna gitmesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyona tekrar gitmesi lehin
de konuşacak kimse var mı? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI Gl. 
FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Komisyon kararı, da 
başka bir şey söylememektedir. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, ko
misyonla takrir sahibi arkadaşın nokttai naza
rı arasında hiçbir fark yoktur. Komisyon sözcü
sü tamamen bu maksadın temin edildiğine dair 
kâfi derecede izahat verdi. Yalnız, üzerinde 
durduğu nokta talimatnameyi tadil eden (Şu
bat) kelimesidir. 

Binaenaleyh, takrir nazarı mütalâaya arze-
dildi. Ve dikkate alındı. Nazarı dikkate alınan 
takrir, Tüzük mucibince, komisyona gider ve 
komisyon tetkik eder. Israr etmek veya kabul 
etmek hakkı vardır. İçtüzüğün bu hükmüne ria
yet etmenizi rica ederim. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar, ben-

1.1960 O : 1 
I deniz işi daha iyi halledecek bir noktai nazar 

arzediyorum. 
Bendenizin muhalefetim, «Dilekçe Komisyo

nu, mevzuata aykırı kararlar alamaz» diye Mec
lisi Âlinin kesin kararı vardır; binaenaleyh, 
Yüksek Meclis hükümranlık hakkım kayıtsız 
olarak kullanma hakkını haizdir. Eğer Yüksek 
Meclis okuduğum bu muvakkat 5 nci maddeye 
rağmen önümüzdeki Şubatta da, öğrencilerin 
imtihana girmelerini bir atıfet olarak kabul 
edecekse... 

İBRAHİM ARVAS (Van) - Siz olsanız 7 
dersten bir günde imtihana girebilir misiniz? 
Ne atıfeti? Hakkını veriyorsunuz. 

VASFİ GERGER (Devamla) — Müsaade 
buyurun, sözüme devam edeyim. Eğer bu atıfeti 
vermek istiyorsanız, o vakit bendeniz de ekse
riyete katılırım. Fakat komisyon sözcüsü ola
rak ve «Dilekçe Komisyonu mevcut kanunlar 
ve nizamlar hilâfına hüküm veremez» hükmü 
karşısında iltihak edemem, itiraz ediyorum. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 
I arkadaşlar, arkadaşımız hakikaten içtüzük 

hakkında muhakkak ki, çok ihtisas sahibidir, 
'buna hürmetkarız. Fakat şimdi, Yüksek Meclis 
yine usul üzerine de, karar vermiş oldu, önerge-
yi kabul etmekle bu hususa karar vermiş oldu, 
Yüksek Meclisin her sözü, her kararı bir ka-

I nundur. Talimat şudur, budur, bunun üzerinde 
durmak ,icabetmez, arkadaşlarımızın, Meclisim 
mağdur olan bu öğrenci arkadaşlar hakkındaki 
temayülü aşikârdır, karar vermiş vaziyettesiniz, 
şayet bu önerge komisyona giderse, esasen ko
misyonun takibedeceği hattı hareket belli ol
muştur, orada tetkik için on gün kalacaktır, 
Şubat gelecektir, nihayet orada kalacaktır, çık-
mıyaeaktır, çocuklar istifade edemiyeceklerdir. 
Komisyonda arzettiğim gibi, hareketleri ile va
ziyetini belli etmiştir, bu, komisyonda kalır. 
Sait Azmi Feyzioğlu arkadaşımızın fcu husus
taki önergesini kabul ile mesele hakkında kara
rınızı vermiş oluyorsunuz. Binaenaleyh tekrar 

I komisyona gitmesi tamamen usulsüzlüktür. 
I BAŞKAN — Efendim, komisyon ısrar etti

ği takdirde tüzük mucibince komisyona verme
ye mecburum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Meclis kararı-
I ııı vermiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bendeniz tü-
| züğü gayet iyi bilirim. Rica ederim. Vasfi Bey 
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şayet komisyon Şubat hakkı mevzuunu; sebebi 
mucibe bağlamaksızın, sırf bu vaziyetin intacı 
yönünden ve beşinci maddeye raptetmeksizin, 
Şubat mevzuunu da ilâve etm'ekte bir mahzur 
görür mü, görmez mil (Meclisin karan var ses
leri, gürültüler). 

Müsaade buyurun arkadaşlar, bendeniz dıe 
işin intacına çalışıyorum. 

FETHİ ERÎMÇAĞ • (Edirne) — Komisyon 
dalha oturup konuşmadı, ki, sözcüsüne bu hu
susta bir salâhiyet versin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözcü her 
vakit konuşabilir. 

DILEKÇE KOMISYONU SÖZCÜSÜ VASFI 
GERGER (Urfa) — Efendim, bendeniz noktai 
nazanımı arzediyorum. Meclisi âli hükümranlık 
hakkını kullanmak salâhiyetini haizdir. Atıfet 
olarak kabul ettiği takdirde mesele yoktur. Hak 
iddiası vâki olduğu takdirde komisyona gelmesi 
lâzımdır. 

VEHB ISARIDAL (Niğde) — Bir sual so
racağım? Komisyona giderse komisyon eski nok
tai nazarını değiştirecek mi, değiştirmiyecek 
mi? 

VASFI GERGER (Devamla Onu bilmem. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Değiştirmez 

diyorsunuz. 
VASFI GERGER (Devamla) — Müzakere

nin neticesini bilemem, ben sözcü olarak konu-
şuyorum. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyon di
yor ki; ben mevzuatla mukayyedim, böyle ol
duğuna göre mesele halledilmiştir, değiştirmi
yecek demektir. 

VASFI GERGER (Devamla) — Komisyon 
karannı, belki benim muhalif reyime karşı de
ğiştirebilir. 

Gl. FlKRl TlRKEŞ (vSivas) — Komisyon 
zaten atıfet olarak kararı kabul etti. 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Arkadaşlar, 
sözcü arkadaşımızın noktai nazarı elimizdeki 
mevzuata göre doğrudur. Fakat bu meseleyi hal
letmek için şu teklifte bulunacağım. Komisyo
nun vermiş olduğu karar ve tavzihle beraber re
ye konularak kabul edilsin. Takririn ikinci fık
rası da ayrı olarak reye konsun. Bundan başka 
yapılacak muamele yoktur. Bu meseleyi komis
yonun kararı şeklinde haletmek isterseniz ko
misyona geri gitmesi lâzımdır. 

1.1950 0 : 1 
I BAŞKAN — Fikri Tirkeş. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANİ Gl. 
FlKRl TlRKEŞ (Sivas) — Yüksek tahsil tale
besinin çekmekte olduğu ıstırabı hepiniz bili
yorsunuz. Bu ıstırabın sebebi de her gün yapı
lan yeni tüzükler yeni talimatlardır, bunları 
bizar etmiştir ve bu bizarlığm neticesini Ko
misyon az çok anlamıştır. 

Sözcü arkadaşımın dediği gibi; Meclisi Âli 
bütün bu mevzuat karşısında bu talebelerin 
çektiği ıstıraba bir hatime vermek için atifet 
olarak bir esas kabul buyurursa Komisyon be-
raberinizdedir. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyonun vermiş ol
duğu prensip kararma itiraz eden olmamıştır. 
Sait Azmi bey 1947 ve 1948 tâbirinin, intikal 
devresine bütün şümulü ile tatbikini teklif et
ti ve ona da komisyon muvafakat etti. Yalnız 
arada bir fark kaldı. Şubat devresinden de isti
fade edip etmemeleri. Komisyon sözcüsü 5 nci 

madde ile bunu telif etmek kabil değildir, fa
kat Yüksek Meclis bunu bir kolaylık olarak, bir 
lütuf olarak yaparsa bizim buna itirazımız yok
tur diyorlar. 

VASFI GERGER (Urfa) — Evet, evet, evet. 
BAŞKAN — Şimdi bunu atıfet olarak veya 

5 nci maddeye irtibatı olmaksızın, Şubattan da 
bunların istifade etmelerine Komisyonca mu
halefet var mıdır? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI Gl. 
FlKRl TlRKEŞ (Sivas) — Şimdi reis beyin 
tavzihleri çok şümullüdür, işi kelime manevra
sına çevirip de, şöyle edelim, böyle edelim, di
ye gençliği yanlış bir vadiye sevk etmenin ih
timali de vardır. Biz bunu doğrudan doğruya 
talebenin çekmekte olduğu ıstıraba son olarak 
bir hatime vermek istiyoruz ve buna taraftar 
oluyoruz. Reis Beyin söylediği sözler şümullü-
dür, sonra bu uzayacaktır. Bundan başımızı ala-
mıyacağız. 

BAŞKAN — Bendeniz teşmil etmek istemi
yorum. Komisyon sebebi mucibini arzetti. Mu
cip sebep beyan edilmeksizin, sizin kararınızın 
neticesi olarak «Şubat» hakkının intikal devre
sine mahsus olmak üzere bu öğrencilere veril
mesine komisyon muvafakat ediyor mu, etmi
yor mu? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI Gl. 
FlKRl TlRKEŞ (Sivas) — Meclis kabul edi-

1 yorsa komisyon beraberdir. 
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BAŞKAN — Şu halde Sait Azmi Feyzioğlu'- I 

nun takririnin birinci kısmının tamamen ve 
ikinci kısmının da, Meclisin gençliğe bir lüt
fü olarak nazarı itibara alınmasını Komisyon 
filhal muvafakat ediyor mu? (Gürültüler) 

Arkadaşlar müsaade buyurun, rica ederim, | 
mesele iyice anlaşılsın. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
Fİ GERGER (Urfa) — Meclisin bu kararma 
biz de canı gönülden iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde Komisyon da Meclisin 
bir lûtfu olarak gençliğe Şubat da imtihan hak
kının verilmesine muvafakat ediyor. Daha ev
vel kabn.1 buyurduğunuz önerge mucibince Ko- | 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalılı
ğı ve yabancı memleketlerden ithal edilen un 
ve Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emlâk Kredi 
Bankasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin 
yapılmaması ve bankalardaki halk mevduatı ile 
ihraç mallarımızın satış durumu hakkındaki so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dic-
leli'nin sözlü cevabı ( 6/4S6) 

2 . I..1950 
Büyük Millet* Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçen yıl memleketimizde zuhur eden kurak
lık dolayısiyle hattâ yabancı memleklerden hu
bubat ithali zurureti de hâsıl olmuş bulunması
na göre Hükümetçe çok yerinde olarak ihtiyari 
tedbirlere baş vurularak muvakkat bir müddet 
için yurtta tek tip ekmek imal edilmesi kararı 
alınarak tatbikına geçilmiş ise de iyi niyet ve 
maksatlarla alınmış olan bu kararın bermutat 
kötüye kullanılmasına teşebbüs edilerek muay
yen formül haricine çıkılıp bilhassa şehir ve 
kasabalarda imal edilmekte olan ve oldukça pa
halıya da satılan ekmeklerin âdeta yenilemiye-
cek şekilde bozuk ve karışık bir halde çıkarıl
dığı böylece sağlık ve ekonomik bakımdan bü
yük zararlara sebebiyet verilmekte olduğu bu
na ilâveten gıda maddelerinde de yersiz, nispet
siz artışların ihtikâr hayatını yaşamakta oldu
ğu buna karşılık sıkı surette kontrol mekaniz
masının çalışamamasından hayat ucuzluğuna en
gel olduğu bu hallerin ise, normal hayata doğ
ru gitmekte olan memleketlerde birer birer ha-

.1950 O : 1 
misyon kaarrınm muhteviyatını bu şekilde dü
zelterek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Kayseri Milletvekili Sait Azma Feyzi-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 6.1. 1950 ta-
ihli Haftalık Karar cetvelindeki 2698 sayılı. 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/182), [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Papor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

yat ucuzluğu eserleri müşahede edilirken biz
deki, hayat gidişinin makûsen mütenasip bir 
manzara arzetmekte bulunduğu yapılan şikâyet
lerden anlaşılmaktadır. Yine umumi hayat üze
rinde zorluk ve sıkıntı yaratılmasına bilhassa 
müstahsil elinde bulunan ve ihracata müheyya 
olan pamuk, tütün yağlı madde ve tohumlarla 
fındık, fıstık gibi mahsulâtın vaktü zamanında 
satılıp ihraç edilememesi âdeta ihraç kanalları
nın tıkalı bulunması ve daha bâzı engellerin 
de mevcudiyeti, Gelir Vergisi Kanunu bahane
siyle bankalardaki mevduatın çekilmesi sebep
leriyle bankalarda para darlığının da hajıat 
tazyikini artırdığı, istihsal ve inşaat işlerinde 
mühim rolü olan Ziraat ve Emlâk Kredi Ban
kalarınca para darlığı iddiasiyle halk talepleri
nin doyurucu ve ölçülü bir surette karşılanma
dığı ve bu suretle de umumi hayat tazyikinin 
yüksekliğini muhafaza etmekte olduğu iddia ve 
şikâyetlerinin devam etmekte bulunduğu görül
müştür. Binaenaleyh, yukarda arzetmiş olduğum 
hususların Kamutay huzurunda sözlü olarak Ti
caret ve Ekonomi Bakanının aşağıdaki sualleri
me cevap vermek suretiyle açıklamada bulun
malarını rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

1. — Bozuk ve düşük kalitede olarak çıka
rılmakta olan tek tip ekmek imalâtı daha ne 
zamana kadar devam ettirilecek. Yersiz, niş

t i ] 137 sayılı basmayazı tutanağın sonundad%r* 

4. - SORULAR VE CEVAPLAR 
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petsiz yükseliş arzeden gıda maddelerinin du
rumu anormal farzedilmiyecek midir? 

2. — Şimdiye kadar yabancı memleketlerden 
ne miktar hububat ve un getirilmiştir. (Altm 
döviz dâhil) ne miktar para ödenmiştir. Ayrıca 
Marşal plânından verilmiş olan hububat, un 
miktarı neye baliğ olmaktadır? Günlük ihtiyaç
tan başka gelecek aylar için memlekette bir 
hububat sıkıntısı ve yeniden hububat getiril
mesi bahis konusu mudur? 

3. — Ziraat Bankasının sermayesini yarı 
nispetinde artırmak, böylece çiftçiye daha fazla 
uzun vadeli kredi sağlamak üzere 24 . V . 1949 
tarihinde 5389 sayılı Kanunla % 7 faizli tah
vil çıkarılması salâhiyetinin verilmiş olmasına, 
ayrıca Ziraat Bankasına büyük avantajlar sağ-
lıyacak olan Marşal Plânından memlekete gi
recek makine ve traktörlere karşı yapılacak te
diye ve borçlanmalara da Ziraat Bankası me
mur edilmiş olmasına rağmen bankanın para 
darlığından şikâyette bulunarak bilhassa geçen 
yıl hasat ve istihsal bakımından çiftçinin istedi
ği gerekli krediyi karşı! ıyamadığı hattâ yer, yer 
tahsilat için çiftçiye tazyik yaptığı • da şikâyet 
edilmektedir. Buna sebep nedir! 

4. — Hayat şartları üzerinde bilhassa, mes
ken buhranının, dolayısiyle mesken inşaatının 
r\üMm. rolü. olduğu meydanda iken bu çok ha
yatî, dâvada mühim vazifeleri bulunan Emlâk 
Bankasının yedi sekiz aydan beri yani, tam in
şaat mevsiminde inşaat sahiplerine krediyi kes
miş olmasının sebebi nedir? 

5. — Bankalardaki halk mevduatının çekil
mesinde iddia olunduğu gibi hakikaten Gelir 
Vergisi Kanununun bir tesiri olmuş mudur? 
Geçen yıllara nazaran bu yıl bankalardaki halk 
mevduatı nispeti nedir? 

6. — Memleketteki para darlığının piyasayı, 
dolayısiyle müstahsili sıkışık bir duruma dü- j 
sürmesinde en büyük âmil ihraç mallarımızın 
satış ve ihracı ve buna engel olduğu iddia edi
len diğer bâzı meselelerin ortadan kaldırılarak 
piyasaya genişlik ve hareket verilmesi hakkın
da ne düşünülmekte olduğunun açıklanması. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DlCLELÎ (Diyarbakır) —• Sözlü soru sahibi 
arkadaşımın mütaaddit suallerinin birincisi' iki 
kısımdan ibarettir. Ayrı ayrı cevaplandırayım: 

A) Tek tip ekmek, tasarrufu sağlamakta 

.1960 O : 1 
vo buğday istihlâkini azaltmaktadır. Mart ba
şında durumu yeniden mütalaa edeceğiz. 

B) Fiyatlar umumiyetle yukarıya doğru de
ğil, aşağıya doğru bir seyir takibetmiştir. Bâzı 
gıda maddeleri fiyatlarında, kendi hususi şart
lan dâhilinde, münferit yükselmemeler olduğu 
gibi, inmeler de kaydedilmiştir. Umumiyetle te
mayül inmeye müteveccihtir. O kadar ki, geçen 
yıllarda daima kış aylarında daima az çok yük
selmeler olmuşken bu yıl fiyatlarımız Mayıstan 
itibaren düşmekle kalmamış, bu iniş geçen yıl
ların umumi temalyülünden farklı olarak kış 
aylarında dahi devam etmiştir. 

2. Şimdiye kadar siparişe bağlanmış olup 
kısmen gelmiş, kısmen yolda veya teslim edil
mek üzere bulunan buğday miktarı 318 000 
tondu?. 

Kanada dan 120 000 ton buğday ithal edil
miştir. Bedeli 10 453 000 dolar tutmaktadır. 
Bunun mühim kısmı tütün ve sair ihracat gelir
leriyle yani normal ticari dövizlerimizle kapa
tılma yoluna gidilmiştir. 

Marshall Yardımından ise bugüne kadar 
148 000 ton buğday temin edilmiştir. Aldığımız 
çeşitli tedbirler sayesinde memlekette buğday 
sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Gerektiği 
takdirde ithalâta devam etmek hususunda azim
li olduğumuzu ifade ederken, son günlerde pi
yasada buğday arzının fazlalaşmakta, Toprak 
Mahsulleri Ofisine vâki olan yemeklik taleple
rinin azalmakta ve buğday fiyatlarının düşmek
te olduğunu da işaret etmek isterim. 

3. Ziraat Bankasının sermayesini artırmaya 
matuf tahvil ihracı hususunda verilen yetki ye
ni bir tedbirdir. Hazırlıklarımız tamamlanmış
tır. Gelecek ay içinde ilk tertip tahviller satışa 
arzedilecektir. 

Marshall Yardımından getirilen tarım alet 
ve makinelerinin satış bedellerinin banka ser
mayesine ilâvesine gelince; bugüne kadar tahsil 
edilmiş bulunan taksit tutarları halen bankada 
mevduat hükmünde olup, zirai kredi yolunda 
kullanılmıştır. 

Bu iki tedbir, Banka sermayesini artırması 
bakımından faydalı olmakla beraber, geniş ziraî 
kredi ihtiyacını tamamiyle karşılıyacak ölçüde de
ğildir. Buna rağmen 1949 yılında zirai kredi tev
ziatı 300 milyon lirayı aşmış ve çiftçinin 85 mil
yon liralık borcu tecil-edilmiştir, 
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Bu durum karşısında bankanın, imkânların 

ölçüsünü aşarcasına vazifesini yaptığını ve çift
çiye tazyik yapmak gibi bir iddianın yersizliğini 
kabul eylemek belki daha uygun olur. 

4. Emlâk Bankasının kredi imkân ve şart
larını ilgilendiren bu soruya Ekonomi ve Tica
ret Bakanı olarak vereceğim bir cevap yoktur. 
Soru Maliye Bakanına tevcih, edilseydi daha isa
betli olurdu mütaiâasmdayım. 

5. 1949 yılı Haziranında, Gelir Vergisi Ka
nunu çıktığı sıralarda bir kısım tasarruf sahip
leri tarafından kısa bir tereddüt devresi geçiril
miş ve bankalardaki mevduatta üç ay müddet
le bâzı tenezzüller kaydedilmiştir. Fakat geçen 
Eylül ayından itibaren Gelir Vergisinin mahiyet 
ve muafiyetleri tamamiyle anlaşılmış, tereddüt
ler zail olmuş ve tasarruf mevduatı tekrar yük
selmeye başlamıştır. 

Tasarruf mevduatı hakkında 1949 yılı sonu 
hesabiyle bütün bankalar hakkında henüz katı 
bir rakam vermek mümkün olmamakla beraber, 
beş büyük millî bankamızdan aldığımız bilgiye 
göre son üç yılda bu bankalardaki tasarruf mev
duatı şöyle bir seyir takip etmiştir. 

3 1 . X I I . 1947 tarihinde 255 761 000 lira 
3 1 . X I I . 1948 » 291400 000 •> 
3 1 . X I I . 1949 » 308 300 000 » 
6. Piyasayı, dolayısiyle müstahsili sıkışık 

bir duruma düşürdüğü iddia edilen ihraç malla
rımızın satış ve ihraç seyri geçen yıllardan da
ha elverişli bir istikamette gelişmektedir. 

Başlıca ihraç maddelerimizden iyi şartlarla 
ve büyük miktarlarda satış yapıldığı malûm
dur. . Bu beyanım ihracatımızın umumi cereya
nına mütaalliktir. Her zaman, birtakım zorluk
ları mevcut olan birkaç madde bulunabilir. Fi
yatlarımızın dünya fiyatlarına uymağı kabul 
suretiyle satışların mümkün hale geldiği görül
müştür. 

İhracatımızı artırmak için daima çalıştık ve 
çalışmaktayız. 1949 yılındaki ihracat bir rekor 
teşkil etmektedir. Aldığımız bu neticenin geçen 
Eylül ayında Avrupa'da geniş ölçüde bir deva
lüasyon yapılmış olduğu da göz önünde tutu
lacak olursa - memnunlukla karşılanacağını 
ümit etmekteyim. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — Sa
yın Bakan arkadaşımız muhtasar fakat müfit 
diyemiyeceğim izahatta bulundular. 
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Bilhassa hayatşümul mahiyette olan ekmek 

dâvasını çok kısa geçiştirdiler. Bu bakımdan 
tatmin edilmiş değilim, zannederini ki arkadaş
lar da aynı vaziyettedirler. 

Önergemin başında da arzettiğinı veçhile 
Hükümet hakikaten ihtiyati bir tedbir olarak 
ve çok yerinde bir kararla buğdayın azlığı ba
kımından her hangi bir sıkıntıya mâruz kalma
mak için tek tip ekmek kararma gitti ve bunu 
da tatbike koyuldu. Fakat kararla tatbikat ma-
atteeessüf birbirine uymamış bulunmakdadır. 

Bilhassa sayın Bakan bozuk, hamur, çamur 
halinde çıkan ekmekler hakkında her hangi bir 
izahat vermekten çekinmiş bulunuyor. Esas dâ
va hakikaten memleketin sıkıntıya uğramaması 
ve halkın her hangi bir ekmek darlığına mâruz 
kalmaması bakımından alınmış bir kararın kö
tüye kullanıldığı ve randımanın bozuk olduğu 
şikâyetleridir. Biz de bu şikâyetlere vasıta ola
rak mülâhazada bulunmuş olduk. Ekmek her 
gün hepimizin fakir, zengin, küçük, büyük her 
gün hepimizin karşılaştığımız gıda maddesidir. 
Ve bunu hepimiz görüyoruz ki ; ekmek bozuk 
ve yenilmiyeoek kadar fena çıkmaktadır. Ha
murdur, bu hem paramızı israf ve hem de sağ
lığımızı bozmak bakımından halk ve millet için 
zararlıdır. Bunun için her hangi bir tedbire baş
vurulmadığını söyledim. Sayın Bakan bilhassa 
iaşe mekanizmasının başındadır. Vakaa bu iş 
kısmen belediyelere aitse de esas hububatı ofis 
vermektedir. Alâkadarlar ekmeğin bu şekilde 
çıkmasını hububatın bozuk küflü ambara giren 
karışık maddelerden ileri geldiğini iddia etmek
tedirler. Bu işin halli Ticaret Bakanlığına te
veccüh etmektedir. Bu bakımdan ben atrzettim. 
Bozuk, siyah ve pişmemiş ekmekler karşısında 
yine kontrolsüzlük yüzünden yer, yer beyaz ek
mek de çıkmaktadır. Francala satılmaktadır. 
Ve baklava, börekler de yenip durmaktadır. Şu 
halde yük fakir halkın sırtına biniyor, onlar çe
kiyorlar. Onlar ekmek yemek mecburiyetinde
dirler. Şu hali ile kontrol mekanizması iyi işle
miyor demektir. Ve bu husustaki şikâyetler de 
haklıdır. 

Diğer yiyecek maddelerinde de istikrarsız
lık devam etmektedir. Bir çarşıda hattâ birbiri
ne bitişik olan dükkânlarda, mağazalarda satı
lan mallar aynı cins ve aynı evsafta olduğu hal
de muhakkak arada (büyük farkla müşahede 
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ediliyor. Bu da kontrolsüzlüğü pekâlâ ispat et
mektedir. 

Hayatın ucuzlaması meselesine gelince; ben
deniz buna da iştirak edemiyeceğim. Çünkü 
Cumhuriyet Gazetesinde iki gün evvel çıkan bir 
yazı gördüm. Burada istanbul Ticaret Odasının 
Kasım ayma ait bir geçinme endeksi vardı. Bu
na göre beş kişilik bir ailenin geçinmesine Ka
sım ayında 666 lira lâzımgeldiği halde, bu Ara
lık ayında 669 liraya yükselmişti. Vakaa fark 
üç liradır ama, düşüklük değil artış vardır. Bel
ki bu Ocakta daha da yükselmiştir. Şu hali ile 
hayat pahalılaşıyor, düşmüyor, bilâkis yükseli
yor. 

Sonra verilen para; döviz sarfiyatından şi
kâyet ediliyordu demiştim. Sayın Bakan bunun 
üzerinde de durmadılar. Yalnız tütünle mahsu-
bat yapıldığına işaret ettiler. Bu da iddialara, 
şikâyetlere karşı iyi bir cevap olamamıştır. 

Ziraat Bankasının vaziyetine gelince; bu mü
essese hakikaten merhum MMıat Paşa zamanın
da kurulmuş iyi maksatlarla teşkil edilmiş, yi
ne sermayesi çiftçinin olmak üzere Devlet ser
mayesiyle kurulmuş bir müessesemizdir. Fakat 
buyurdukları gibi banka zamanında doyurucu 
ve kısmen doyurucu bir iş yapamadı. Şikâyet 
mevcuttur. Meselâ geçen Mayısta Sayın Yusuf 
Kemal Beyin teklifi ile bankanın sermayesini 
artırmak üzere bir kanun kabul ettik. Aradan 
sekiz ay geçmiş, tahvil çıkarılacaktır, denmiş
tir, sermayesinin yarısına kadar, ödenmiş ser
mayesinin. Yahut bankanın sermayesi kanunla 
300 milyona çıkarılmıştır, şu halde 150 milyon 
tahvil çıkarıp takviye edilecekti. Ve çiftçiye 
daha geniş mikyasta yardım edilecekti. Bu tah
vil bu devrede çıkmamıştır. Sayın Bakan bu
yurdular ki, bir ay sonra bu tahvilât çıkacak
tır. Gaye, maksat zannediyorum ki, çiftçiye ge
niş ölçüde, tamamen değilse bile, şöyle istenil
diği miktarda bir yardım yapmaktır ve bu tah
viller bunun için çıkacaktır. 

Bundan başka, MarShaU Yardım plânından 
gelen makinelerin ödenme ve taahhüt kısımları 
bu bankaya verilmiştir. Bu şekilde de yine çift
çiye bir yardım unsuru vazifesi görsün, diye. 
Miktarını söylemediler ama, zannediyorum ki; 
altı milyon lira kadar bir para çiftçiden alınmış 
ve bankanın mevduatına eklenmiştir. Ama, bu
nu ne şekilde kullanıyorlar, çiftçiye mi veriyor
lar, yoksa kısa vadeli bonolar veriyorlar, bu-
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nu bilmiyorum. Ve ayrıca 11 milyon liralık 
da bir senet alınmıştır. Yani bu kısımdan da 
banka 17 milyon liralık bir sermayeyi, Marshali 
Yardımından, sermayesine ilâve etmiş bulun
maktadır. 

Bizde bankacılık modası olarak son günler
de niimresmî veyahut resmî bankaların müte
madiyen kârı artırmak ve yüksek bir bilanço 
vermek gayesi güttüklerini görmekteyiz. Hal-

' buki biz isteriz ki, bilhassa çiftçiye ve emlâk 
sahiplerine, yardım için kurulan bu müesseseler 
daha fazla âmme hizmeti görsünler ve onları 
tatmin cihetine gitsinler. Bu da bittabi istihsale 
büyük yardımlar sağlıyabilir. Halbuki bu ban
kalar bir kazanç müessesesi olarak kendini 
halka takdim etmektedirler. Ziraat Bankasının 
birçok yerlerde şube ve ajanları vardır. Yurt 
bölgelerini hâlâ doyurucu bir duruma gelme
miştir. 

- Bu meyanda bir misal arzedeyim: Ko
zan 'd p. bir banka şubesi vardır, Kayseri hudu
dunda 200 kilometrede bir köylünün banka mu
amelesini yapmaktadır. Saimbeyli ve Feke'den 
kalkan bir çiftçi ta Kozan'a giderek bu banka
da işlerini görmektedir. Rica ederim, bu köylü 
ve çiftçi vatandaşlarımız âmme hizmetine maz 
lıar olmuşlar mıdır? Hakikaten temennimiz ve 
istirhamımız; bu gibi bankalarımız çok ve az 
masraftan bahsederek köylüye, şehirliye her 
hangi bir şekilde hizmetleri aksamamalıdır. 
Bb; bu hizmetleri, köylünün, alâkalının aya
ğına götürerek büyük mikyasta yardım elimizin 
uzatıldığına işaret etmekteyiz. Bu bakımdan 
banka belki az kazanabilir. İki yüz kilometre 
mesafede bulunan bir köylüyü ayağına geti
rip de o şubede para vermesi, zannediyorum rea
liteye uygun olmaz. Temennimiz bankalarımız 
halkın daha çok ayağına gitsin ve onun hizme
tine koşsun, her şeyde çok kâr beklemesin. Ni
tekim buna bir misal verebilirim; Posta, Telgraf 
ve Telefon İdaresi birçok yerlerde şubeler aç
mıştır. Bu vaziyet karşısında kazanç temin 
edemiyor, fakat hedefi daha ziyade âmme hiz
meti görmektir. Binaenaleyh Ziraat Bankamı
zın da âmme hizmetine koşmasını temenni 
ederiz. 

Tazyik vaziyetine gelince; bunları Sayın Ba
kana vesikalariyle birlikte ispat edebilirim. 

Banka kısmen tecil yapmıştır ama, tazyik de
vam etmektedir. Çukurova'da, hattâ haczi kabil 
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olmıyan makine, hayvanat ve sair ziraat vesaiti 
haezedilmiştir. Şikâyet üzerine vali buna mâ
ni olmuştur. Ve hâlâ da satışlar devam etmek
tedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
dört gazetedeki ilânını göstereceğim, (Dört ga
zete göstererek) sayfalarla haciz ilânı koymuş
tur, Şubat ayı sonunda ihale edileceğini bildir
mektedir. Bu, tazyiki ifade eden hususlardır. 

Dul ve yetimlerin parasiyle kurulan Emlâk, 
Kredi Bankası da faydalı olmamaktadır. Çok 
umardım ki, Sayın Ticaret Bakanı bunun hak
kında da üç beş kelime söylesin. Çünkü Ticaret 
Bakanlığı resmî veya hususi bankaların mercii 
sayılır. 

Sonra ihracat rekor kırmıştır dediler. Ama 
şirketler tevali ediyor. Rekor kııan ihracatın 
hangi nev'idir? Bunu bilmiyorum Üzümcü, 
f,mdıkçı tüccarlar ihracatta bulunamamak vazi
yetindedirler Anteb ve Birecik fıstıkları ihraç 
edilememiştir. Bilhassa Çukurova pamuk istihsa
li 300 bin. balya olduğu halde bunun ancak 55 bin 
balyası ihraç edilebilmiş, elde daha 120 bin 
balya kalmıştır. Bu miktar doğrudan doğruya 
müstahsilin elindedir. Bedeli de 5,0 milyon lira 
kıymetindedir. Bekliyen pamukların ihracı ha
linde memlekete 50 milyon lira girecek ve para 
sıkıntısı azalacaktır. Bu da sağlanamamıştır. 

Bir şikâyet daha var : Neşriyattan da anlı
yorum ki, yabancı firmalar, bilhassa tütün ala
cak yabancı firmalar, içendi parasını yatırma
dan önce malı alma yolunu tutmaktadır. Âdeta 
bizim paraya karşı bir emniyetsizlik göstererek pa
rayı hariçte Merkez Bankası emrinde bekletiyor 
ve buna mukabil piyasadan tütün topluyor ve 
bunun miktarı 150 - 200 milyonu buluyor. Bu işi 
kendi bakımından temizleyip malı sevka hazır-
laymcaya kadar, parasını memlekte sokmuyor. 
Âdeta, sizin paranızın düşmesi veya yükselmesi 
mevzuubahistir, bir istikrar yoktur der gibi bir 
vaziyet vardır. Malımızı alıp sevkedinceye ka
dar parasını yatırmıyacağız diye bir iddiada bu
lunmuşlar ve zannediyorum bu iddiaları Ticaret 
Bakanlığınca da kabul edilmiş. Hükümetin sö
züne, inanmamak, Millî şerefi rencide etmesi ba
kımından, tuhaf bir manzara arzetm ektedir. Ya
ni bizim paramızın istikrarına biraz da emniyet
leri yoktur. Nihayet bu satış bitinciye kadar fi
yatta birşey olmazsa, meselâ doları 280 üzerin
den alıp vermek, eksik veya fazla olursa, aynı 
miktar üzerinde her hangi bir şekle bağlamak 
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üzere şarta muallak birtakım meseleler hâsıl ol
muştur. Buna mukabil Yunanistan'da drahmi 
çok düşük olduğu halde orada böyle birşey olma
dığından doğrudan doğruya parayı Devlet Ban
kasına yatırıp mukabilinde mubayaa yapılmıştır. 
işte şikâyetler bunlardır. Bunlar ne dereceye 
kadar doğrudur Eğer doğru ise bunu Hükümet 
muvafık görmekte midir? Bunu da açıklamasını 
rica edeceğim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın arkadaşım ko
nuşmalarımı pek kısa buldular. Sözlü soru mü
essesesinin sıhhati bakımından mümkün olduğu 
kadar huzurunuzu az işgal etmeyi prensip itti
haz ettiğim için ancak sorulara maksur beyanat
ta bulunmuştum. 

BAŞKAN — Bu, çok güzel bir prensiptir. 
Hükümet bu prensibe riayet ederse, işlerimizin 
daha çok kolaylaşacağı muhakkaktır. Bunun için 
zatı âlinize sureti mahsusada teşekkür ederim. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Ben de vaktinde bitirdim. 

BAŞKAN — Tamam, siz de vaktinde bitir
diniz. Size de teşekkür ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Devamla) — Yalnız Divanı Riyaset
ten bir ricam var. Bu soru önergelerinin daha 
kısa bir zamana sığacak şekilde tanzimini temin 
buyursunlar. Çünkü burada 6 numara altında 
12 soru var. Bu suallere arkadaşımı doyurucu 
cevap vermek mecburiyeti de vardır. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Bunların her birisi ayrı önerge mevzuu olur ve 
her biri için çeyrek saat konuşma hakkı verilece
ğinden zaman daha çok uzar. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Devamla) — Her zaman emirlerinize 
amadeyim. 

Arkadaşımızın sorusu ilk önce umumi bir 
kısımda vaziyet hikâyesi yapıldıktan sonra, buna 
umumi olarak değil, teker teker sıraladığı sualle
re cevap vermeyi bize cevap şekli olarak telkin 
buyuruyor. Bendeniz de bu usule uyarak cevap 
arzettim; ve sorusunun her kelimesi üzerinde 
durdum. 

Birinci sorusunda kısaca tek tip ekmekten şi
kâyet etmektedir. Çünkü bütün sıkıntılar tek 
tip ekmeğe irca edilmektedir. B,en de buna 
Hükümet cephesini teşkil eden randıman ve pa-. 
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çal bakımından kısaca malûmat arzettim. Bu
nun dışındaki meseleler kırma ve pişirmeyi ilgi
lendirmektedir. 

Kendilerini bir an için belediye meclisi üye
si ve bendenizi de bir an için belediye reisi ola
rak telâkki etmek suretiyle munzam izahat vere
ceğim. Eğer bu safhalara temas etmekle ayrıca 
bir tenkidleri varsa munzam izahat vermeye 
hazırım. 

AHMET REMZİ YÜREÖİR (Seyhan) — 
En büyük ekmk iaşe mekanizması siz olduğunuz 
için sizin cevap vermenizi rica ediyorum. 

EMÎNİTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Her 
belediyenin çıardığı aynı değildir. 

BAŞKAN — Rica ederim Emin B,ey! 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE

DAT DİCLELİ (Devamla) — Ekmek meselesi
nin iki cephesi vardır, bunlardan bir tanesi Hü
kümeti ilgilendiren cephesidir; buğday, paçal, 
randıman meseleleri gibi. 

İkincisi ise; değirmenciler ile fırıncılara ka
dar olan cephesi ki, pişirme., rutubet, çift taban 
işi, gibi ekmeğin hazırlanması safhasıdır. 

Arkadaşımızı tamamiyle tenvir etmeyi, yük
sek huzurunuzda, zaruri telâkki ediyorum. 

Efendim, eskiden ekmek daha iyi çıkıyordu, 
şimdi niçin fena çrkıyor. Buna cevap vermek me
suliyeti bize aittir: eskiden çıkan ekmek daha az 
kepek ihtiva ediyordu. Değirmenler 74 - 75 ran
dımanla çalışıyordu, şimdi ise buğday ithalâtı 
zaruretinde kalan bir memleket realitesi içerisin
de 89 - 91 randımanla çalışıyoruz. Bunun fayda
sı, ithalâtta yedi milyon dolar tasarruftur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Güzel, doğru
dur. 

VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Unun içe
risindeki kepek nispetinin yükselmesi yani ran
dıman yükselmesi neticesinde ekmekte rutubet 
derecesi daha yüksek nispette muhafaza edil
mekte ve düşük randımanlı unlarla pişirilen ek
meklerde olduğu gibi rutubet derecesi 37, 5 un 
altına kolay, kolay inmemektedir. 

Bu senenin diğer bir hususiyeti de, umumi
yetle fırınlar sert ve yumuşak buğdaylardan ka
rışık unlar kullanmakta iken bu sene sert buğ
day kullanmak zaruretinde kalmışlardır. 

Pişme şekil ve tarzına gelince : 
Umumiyetle, şunu itiraf edeyim ki, fırınları

mız iptidai bir halde çalışmaktadırlar. Avrupa'
da fırıncılık mektepleri vardır ve orada ciddî bir 
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tahsil şeklinde fırıncılık ve pastacılık öğretilmek
tedir. 

Bizdeki fırıncılık daha ziyade itiyat ve ge
leneğe dayanmaktadır. Sayın Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımdan hususi olarak rica ettim. 
Sanat enstitüleri içinde ekmekçilik kolunun da 
kurulmasını derpiş etmiş bulunuyorlar. Bu ku
rulmadıkça fennî şekilde hamur yoğurma, ma
yalama ve ekmek pişirme imkânı olmıyacaktır. 
Daha iyi ekmek çıkaran yerler fırın sayısının 
ve kapasitenin ihtiyaçtan fazla olduğu yerler
dir. Zira ekmeğin istenilen vasıfta çıkmaması
nın bir sebebi de fırın adedinin az olması ve bu 
husustaki tekniğin kifayetsizliğidir. Geçen se
ne kâfi geliyordu da bu sene niçin kâfi gelmi
yor mukadder suali karşısında; vereceğim ce
vap şudur: Geçen sene ekmekler içinde kepek 
miktarı az okluğu için hamur fırında iyice piş
mekte ve normal rutubet derecesine muayyen 
bir zamanda inilmekte idi. Bu sene un randıma
nı yükselmiş bulunduğundan hamur içindeki ru
tubet derecesi pişme sırasında kolay kolay in-
menıekte bu suretle ekmeklerin fırınlarda fazla 
kalması zaruretini intaç etmektedir. Ekmekçi-
lerse geniş ihtiyaç karşısında fazla miktarda 
imal etmekte Aynı müddet zarfında çıkardık
larından, bir fırın ve bir yakmada iki ağız ek
mek pişirmek yolunu tutmaktadırlar. Çift ta
ban denilen bu usulde ilk ağızdaki ekmekler 
yüksek hararete m Aruz bulunduğundan üstü ve 
altı kavruluyor, içi hamur kalıyor. İkinci ağız
da hararet nispeten daha az olduğu için daha iyi 
ekmek çıkıyor. 

Belediye ceza bakımından Ofisle iş birliği 
yaparak bunlarla mücadele etmemiş değildir. 
Bugüne kadar 40 bin lirayı aşan bir ceza kes
miştir. Fakat fırıncıların iyi çalışmamaları ya
nında fırınların iptidailiğini, sair birçok imkân
sızlıkları da ilâve etmeliyiz. Bu gibi hallerde 
münhasıran ceza kesmek ve fırınları kapatmak 
gibi müeyyideler müspet bir netice vermemekte
dir. Bununla beraber, bütün bu zorluklar ve re
aliteler karşısında dahi çalışıyoruz. Belediye ile 
yaptığımız son temasta fırıncıların görüşünü 
de mütalâa ettik. Bu suretle 700 gram ağırlı
ğında ekmek çıkarmak suretiyle tek taban usu
lünün tatbik edilmesinin mümkün olacağım tah
min ediyoruz. Ayni zamanda fırıncılarla yaptı
ğımız temasta ekmeğin dinlendirilmeden sevke-
ıHlmemesini, hususi raflarda dört saat kadar 
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dinlendirilmesi ve rutubetini çektikten sonra 
sevkedilmesini telkin ediyoruz ve bunun üze
rinde belediye müeyyideler düşünmektedir. 

En mühim bir mesele de ekmeklerin piştik
ten sonra değil, pişmeden evvel, hamurken tar
tılmağıdır. Tatbikatın bâzı urmeılar gramajdan 
kazanmak için bir an evvel ekmeği çıkarmak 
yoluna sapıyorlar. Bu halde eğer bu tartı ame
liyesi hamurda başlar hamurda biterse, bâzı ha-
sis düşünceli fırıncılar için ekmeğin artık fli
randan üç dakika evvel veya sonra çıkmasında 
bir kâr mevzuu kalnuyaeaktır. 

Bütün bu ar/ettiklerim, bugünkü realiteler 
karşısında alınmış mütevazı tedbirlerdir. Fakat 
•ekmek dâvası bir ekmek endüstrisi şeklinde 
ele alınmadıkça ve belediyeler bunu baş dâva 
olarak elektrik işleri, su işleri, otobüs işleri gi
bi ön safta telâkki etmedikçe, bâzı şikâyet ve 
mahzurlardan kurtulamayız. 

Hükümet olarak biz muayyen randımanlı ev
safta buğday veriyoruz. Esas vazifemiz burada 
bilinmektedir. Küflü ve saire yoktur. Esasen 
Ofisin mevcudu daha evvel sarf edilmekte oldu
ğundan halen sarf edilenler ithal mallarıdır; eli
mizdeki istoklar bu senenin mallarıdır. 

Sayın arkadaşım hayat pahalılığına temas 
ettiler. Ben de hayatın ucuzladığını iddia et
medim. Kendileri misal olarak Cumhuriyet Ga
zetesinden bahsettiler. Bizim imkânlarımız daha 
geniştir, piyasayı adım adım takip etmekteyiz. 

Size durumu rakamlarla arzedebilirim: Her 
sene Eylül ayından itibaren bir ay evveline na
zaran fiyatlarda bir yükseline müşahede edildi
ği halde, bu sene bir ay evveline nazrran bir 
düşme vardır. Her sene kış aylarında fiyatlar 
yükselir, Mayısta haddi âzamisini bulur. Ve 
yeni mahsul piyasaya çıktığı zaman yine fiyat
lar yavaş yavaş düşmeye başlar. Bu vaziyet 
Eylül ayma kadar devam eder. Fakat Sonbahar 
ve kışın yaklaşması üzerine fiyatlar da yavaş 
yavaş yükselir ve kış aylarında en yüksek mer
tebesini hıılur. 

Hayat ucuzlamıştır. diye bir iddiada bulun
muyorum fakat umumi bir temayül olarak ar-
zetmek isterim ki, bu sene ilk defa olarak yalnız 
Mayıstan itibaren bir ay evveline nazaran fiyat
lar düşmekle kalmamış Eylülden itibaren de 
düşmeye devam etmiştir. 

Arzu ederlerse kendilerine liste de veririıîı. 
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Şimdi burada gıda maddeleri fiyatlarının ve 
umumi temayülleri uzun uzadıya okuyup (Siz
leri yormak) istemem. Elimdeki listenin bir 
kopyasını arzu -ederlerse takdime hazırım. 

Hayat pahalılığı; Bu hakikaten büyük bir 
dâvadır. Bu dâva tek cepheli bir dâva değildir. 
Bu dâvanın muhtelif cepheleri vardır. Biz bu 
yolda objektif bir surette sabırla çalışmakta
yız. Bu dâvanın bir cephesi ithal mallarıdır. Bü
tün dünyada fiyat hareketlerinde bir inme te
mayülü görüldüğünden bundan memleketimizin-
do mahrum kalmaması tabiîdir. Bu itibarla tüc
carın elinde eskiden kalmış yüksek maliyetli 
mal stoku iddiasını ve hattâ harb içerisinde ha
yatiyeti olan ve olmıyan çeşitli endüstriyi hiç
bir suretle aşırı bir şekilde himaye etmek yolu
na gitmeden memleketin ihtiyacı olan ithal mal
larına müsaade etmekteyiz. Bu da tabiatiyle bir 
fiyat indirimine gitmektedir. Onun için arka
daşımın. da aydan aya bütün mamul ithal malla
rında bir fiyat inmesini yakından müşahede et
tiğini zannediyorum. Bu suretle memleketimiz 
ithal edilen maddelerin fiyat inmelerinden fay
dalanmaktadır. Bu fiyat inme temayülü ithalât 
yolu ile memlekete yayılacak, ve istihsal malla
rımızın da maliyetlerinin inmesi imkânı hâsıl 
olacaktır. Bunun, iki üç ay içinde değil, en az 
bir senenin sabrı içinde tekevvün etmesi .zaru
ridir. ithal malları fiyatlarında memlekette fe
rahlığa gidilir bir derece gelmiş olmamıza mu
kabil, hiç şüphesiz gerek geçen senenin kurak
lığı bakımından gerekse hayvan telefatı bakı
mından bâzı maddelerde yükselmeler görülmüş
tür. Umumi fiyat hareketleri üzerinde bir neti
ceye varmak isterken münferit hâdiseler üzerin
de ısrar etmemek uygun olur. 

Altın vo döviz sarfiyatından bahis buyurdu
lar. 

AHMET BEMZÎ YÜREĞİR (Seyhan) — 
öyle işittim, şayialar var. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAD 
DlCLELÎ v Devamla) — Arkaadşıma teşekkür 
ederim her şayiayı kürsüye getirmek suretiyle 
bize tekzip etmek imkânını vermektedirler. 

AHMET REMZİ YÜREÖlR (Seyhan) — 
Hizmet, ediyorum. 

EKONOıVlt VE TİCARET BAKANI VEDAD 
DİCLELİ 'Devamla) — Minnettarız. 

Efendim, geçen sene, mahsul yıh başında, 
mahsulün az olacağı müşahede edilir edilmez, 

320 — 



B : 34 25.1 
Marşal teşebbüsleri neticesine intizaren ilk par
tide Kanada'dan mühimce miktarda buğday it
hal etmeyi memleketin baş iaşe dâvası olarak 
mütalâa ettik. «Bu memleket ziraat memleketi
dir, buğday ithal etmeli midir, etmesi şayanı te
essüftür», gibi görüşler bir tarafa, o günün ih
tiyaçlarını karşılamak durumunda olan Hükü
met, Kanada 'dan 121 bin ton buğdayı kısa zaman
da ithal etti ve piyasaya hâkim oldu. Müşabih 
senelerde, 1945 senesi müşabih senedir, fiyatlar 
çok yükseldiği, buğdayın kilosunun bir liraya 
çşktığı halde, bu sene aldığımız tedbirler saye
sinde fiyatların^ yükselmesi şöyle dursun inme 
temayülü göstermiş ve birçok bölgeler bizden 
buğday istememek durumuna gelmişlerdir. 

Ofisin geçen yıllar aylık buğday teslimatı 
yüksek olduğu halde, bu sene bu tedbirler sa
yesinde ofisin buğday teslimatı yarı yarıya azal
mıştır; bundan inşirah duymaktayız. Hiç şüp
hesiz bunu parasız almadık, yine hiç şüphesiz 
dış memleketlerde iştira kabiliyeti olan bir öde
me vasıtası ile getirdik. Buğday ithali zarureti
ni duyduktan sonra, bedelinin verilmesi de ta
biî mütalâa etmek gerekir. Bu buğdayların be
delinin çok mühim bir kısmını normal ticareti
miz karşılığında^ ihraç maddelerimizin bedeliy
le ödeme yolundayız. Ümit ediyoruz ki, önümüz
deki bir buçuk aylık dolar rantr müddeti için
de mütebaki borcumuzu normal döviz imkânla
rı ile ödemiş bulunacağız. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Fi
yatı nedir? 

BAŞKAN — Onun da zamanı gelecek sora
cağız... Ziraat Bankası tahvillerinden bahis bu
yurdular. Ziraat Bankası tahvillerinin birkaç 
ay içinde çıkması belki mümkün olurdu. Fakat 
taklit edilmesinin önlenmesi ve saire bakımın
dan İngiltere'de veya başka memleketlerde bas
tırması düşünülen tahvilleri, aynı evsafı aşağı 
yukarı temin etmek suretiyle, memlekette bas
tırmanın, mütevazı da olsa bir tasarruf sağlıya-
eağmı -düşündük, ve tetkik ve hazırlıklarını ta-
mamlıyarak bu yola gittik. Dahilî imkânlarımız
dan istifade ederek bastırmaya başladık ve bir 
kısım muvakkat tahvilleri de çıkarmış bulunu
yoruz. îlk çıkardığımız tahvil miktarı, kanunun 
verdiği imkân ne olursa olsun ilk hamlede az 
bir miktar üzerinden piyasayı denemeyi düşün
müş bulunuyoruz, ilk tertip 10 milyon liralık
tır, fakat bugün bu on milyon liralık tahvilin 
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derhal satılacağı hususunda müspet görüşleri
miz vardır. 

Marshall yardımından ithal edilmekte olan 
makinelerin satış bedelleri 1950 yılından itiba
ren gelmeye başlamış, Ziraat Bankasına intikal 
edecek ve hususi kanuni gereğince sermayesine 
ilâve edilecektir, 1949 yılında Ziraat Bankası
nın sermayesi, 6 - 7 milyon liralık makine be
delleri taksitleri ile birlikte 110 milyon lirayı 
bulmazken banka 330 milyon liralık zirai kredi 
dağıtma imkânını elde etmiştir. Bunun ne de
mek olduğunu ve Hükümetin bu hususta ne gd-
bir tedbir ve çarelere başvurduğunun takdirini 
gene arkadaşıma bırakıyorum. 

Ziraat Bankası şubelerinin fazlalaşmasından 
ve köylünün ayağına gitmesinden bahsettiler. 
Hakikaten Ziraat Bankasının tuttuğu "yol da 
budur. Bir âmme müessesesi şuuru içinde çalış
makta ve sulbe sayısı, münhasıran kâr peşinde 
koşan bir banka havsalasına sığmıyaeak bir 
adede baliğ olmaktadır. Yalnız şubelerimizle 
değil kooperatifler vasıtasiyle de köylüye bir 
miktar daha yaklaşmak için gayretler sarfet-
mekteyiz. 

Bir iki gazete ilânından bahsederek müstah
silin tazyik edilmesinden şikâyet ettiler. Tecil 
olunan borç miktarı 85 milyon liradır. Tecil 
keyfiyeti kanuni şartlara göre ispat edilen va
ziyetin karşısında alınmış olan bir tedibirdir. 

Fakat bu durumu ispat edemiyen vatandaş
lara karşı elbette müsamaha değil, kanuni hü
kümleri tatbik etmek bizim mesuliyetimiz ica
bıdır. 

Emlâk bankasiyle bizim alâkamız, yalnız, onu 
Bankalar Kanununa göre, umumi şekilde mura
kabe yetkimizle sınırlandırılmıştır. Murakabeye 
ait bir sual sorulmadığı için sözlü sorunun sınır
ları içinde kalmak endişesiyle, başka tarafa geç
mek istemedim. 

Son endişe olarak ihracattan bahis buyurdu
lar. 

Sayın arkadaşlarım, realite ile estirilmek iste
nilen hava rivayetler arasında büyük bir fark 
vardır. Bu sene, rakamlarla iddiaya hazırım ki, 
ihracatımız Türkiye için bir ihraç rekoru teşkil 
etmektedir. 11 aylık ihracat yekûnu 591 milyon 
liradır. Son ayda 102 milyonluk menşe şeha-
detnamesi vermiş bulunuyoruz, Bunun 90 milyon 
liralık bir kısmının realize edildiğini kabul eder
sek, bu seneki ihracatımız yekûnu 680 - 690 mil-
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yonu bulmaktadır. Son zamanlarda ve daha önce 
Türkiye'nin bu ölçüde ihracatı olmamıştır. İh
racatı arzederken arkadaşımın verdiği bâzı misal
ler üzerinde iki, üç rakam arzetmeyi de faydalı 
buluyorum. 

Tütünden bahis buyurdular, 11 aylık olarak 
arzediyorum: 1948 senesinde 40 034 ton ihraç 
yapılmış iken 1949 senesinde 65 420 ton tütün 
ihraç edilmiştir. Bunun kıymet olarak ifadesi 
1948 senesinde 14 278 100 liradan ibaret olduğu 
halde 1949 senesinde 212 243 100 liradan ibaret 
olduğu halde 1949 senesinde 212 243 000 lira ol
muştur. 

Alâkadar olduğu pamuk meselesine gelince; 
Yine 11 aylık olmak üzere 1948 yılı ihracatımız 
11 552 ton olup, buna mukabil 1949 senesinde, 
bugüne kadar 25 923 ton ihracat yapılmıştır. 
Kıymet olarak ifadesi, 1948 senesinde dış mem
leketlere 24 küsur milyon liralık satış yapıldığı 
halde 1949 senesinde 62 milyon liralık pamuk 
satmış bulunuyoruz. 

Bu misallerimi daha genişleterek üzüm,, fın
dık, yağlı taneler ve fıstık hakkında izahat vere
bilirim. Fakat huzurunuzu fazla işgal etmek
ten tevakki ediyorum. 

İhracatımızı artırırken ithalâtımızı da müs
tehliki sıkan bir şekilde değil, normal şekilde 
inkişaf ettirmiş bulunuyoruz. İthalâtın da art
masına rağmen, Ticaret muvazenesi açığı geçen 
seneye nazaran mühim ölçüde azalmış, geçen se
ne 220 milyon açığımız varken bu senenin 11 nci 
ayın sonunda 149 milyon liraya düşmüştür. 

Bu açık gümrüklerde fiilen ithal edilmiş 
olan malın bedelini göstermiş olması itibariyle za
hirdir. Ticaret muvazenemizi . ve bilhassa tedi
ye muvazenemizi müteessir edecek olan açık çok 
daha azdır. 

Gerçekten, umumi ithalâtımız tutarında yer 
almış bulunan Marshall Yardımı ile getirilmiş 
olan malların bedellerini 1949 açığı arasında mü
talâa etmek yerinde olur. Zira bu malların bede
li ya hibe olarak hiç ödenmiyecek veya uzun va
deli bir borç olarak gelecek yıllara geçecektir. . 
Bu suretle ithal edilen malların tutarı 64 milyon 
lirayı bulmaktadır. Bu miktarın 1949 yılı tica
ret muvazenesi açığından tenzil etmek gerekir. 
Zira, açık umumiyetle, tediye muvazenemiz he
saplanırken ödenmesi ieabeden bir şey olduğu 
halde, bunlar çok uzun vadeli kredi veya tama-
miyle hibeden ibarettir. I 
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Bundan başka tenzili gereken 35 milyon li

ralık tiraj hakkı vardır. Amerika'dan sağladı
ğımız yardım ithalâtımızda yer almıştır. Halbu
ki, haddi zatinde bedeli ödenecek bir ithal malı 
değildir. 

Nihayet bu senenin hususiyetleri karşısında 
getirilmesinde zaruret mütalâa edilen 28 milyon
luk buğday ithali bedelini tenzil edecek olursak 
geriye normal olarak 22 milyonluk bir açık kalır. 

Bu itibarla dış ticaretimizde, rakamlara ve 
istatistiklere dayanarak, mukni olarak ileri sü
rebileceğimiz durum şudur : İhracatımız ilerle
mekte, ithalâtımız inkişaf etmektedir. Memle
kette bir mahrumiyet politikası takibine gitmi'ye-
rek, harb içerisinde tazyik edilmiş olan müsteh
lik ihtiyaçlarını karşılamak için ithalâtımızı ar
tırmak ve ihracatımızı da o nispette inkişaf ettir
mek yolundayız, ticaret muvazenem izdeki açık 
da azalmaktadır. (Kâfi, kâfi seslerj). 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Müsaade buyurun son söz milletvekilinindir, ya
rın sizin de başınıza gelir, iki kelime söyliyeyim. 
Sayın Bakan arkadaşıma teşekkür ederim, be

nim mâruzâtıma kısmen iştirak ettiler. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE

DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Cevap verdim. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 

Randımanı tâyin eden Bakanlık veya iaşe teş
kilâtı, hiç şüphe yok ki, ekmeklerin bozuk çık
masından müteessir olup kontrol etmesi ve halkın 
isteğine uygun bir şekilde ekmek imal ettirmesi 
lâzımdır. Bunda belediyeler ikinci derecede ka
lır diye mâruzâtta bulunmuştum. Buna rağmen 
bolluktan bahsettiler ve bir kıtlık tehlikesi yok
tur, dediler. Fakat katı olarak ekmeğin hangi 
gün daha iyi çıkacağına işaret buyurmadılar. Ha
yat ucuzluğundan bahsettiler. Bendeniz Cumhu
riyet ve Vatan gazetelerinde okudum. Kendi ba-
bmlığma lurğh olan salahiyetli bir müessesenin 
neşretmiş olduğu endeksten bahsettim ki, bu da 
18 Ocak tarihli mezkûr gazetelerde çıkmjştır ve 
bu hayat ucuzluğunun düşüşünün neye istinat 
ettiğini izah buyurmadılar. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Hayat ucuzlu
ğu olmaz, neye yoruluyorsun? 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
'/Âvava Bankası tahvili vaktinde bastıramamış, 

hizmete iştirak edememiş, buyurdular. Bende-
I niz de demek isterim ki, banka tacil etseydi, tah-
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vili vaktinde çıkarsaydı daha verimli bir iş gö
rülmüş olurdu. Bankanın resmî ilânlarından öğ
reniyoruz, tazyik mahiyetinde olduğuna kendi
leri de ifade ettiler. İhracatın geçen yıllardan 
daha çok olduğunu söylediler. Bu sene istihsa-
lât çoktur, buna nazaran da ihracat yine azdır. 

Meselâ geçen yıllarda 230 bin balya pamuk 
çıkarken bu sene istihsalât 500 bin balyaya yak
laşmıştır. Şu halde bunları geniş miktarda ihraç 
etmek zorundayız. Bem buna işaret etmek iste
dim. Yani ihracat mekanizması daha iyi çalışa
bilir, bunu bol bol satar, memlekete bol para 
getirirdi. 

Para işine de temas etmiştim, ona cevap ver
mediler. Yani paramıza itimatsızlık gösteriliyor. 
Yabancı firmalar âdeta kendi paralarını sigorta 
ediyorlar ve buna Merkez Bankasını iştirak etti
riyorlar demiştim. Buna da cevap vermediler. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sorunuzda yok
tur. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Engel kelimesi ile ifade ettim. İhracata yabancı 
firmalar engel oluyorlar, işine geldiği şekilde ha
reket ediyorlar. Engel kelimesinden de gaye 
budur. 

Sonra arkadaşım, her meseleyi kürsüye getiri
yor, şayiaları; şikâyetleri dediler. Bu suretle bu 
gibi meseleleri tamamen halkın fikrine yerleştir
mek suretiyle memleket için vazifemi yaptığımı 
zannediyorum. 

2. — İstanbul Milletvekili Ali Rtza An'ntn, 
Sanayi ve Teşviki Sanayi, Küçük Sanatlar, Yük
sek Ekonomi Şûrası ve Kooperatifler Kanunu 
taşanlarının bugüne kadar Meclise gönderilme
mesi sebebi hakkında Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/434) 

17 .1.1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

1. Sanayi ve Teşviki Sanayi; 
2. Küçük sanatlar; 
3. Yüksek Ekonomi Şûrası; 
4. Kooperatifler. 
Kanun tasarıları bugüne kadar Yüksek 

1.1050 0 : 1 
mutaya sunulmadı. Sebepleri? Bugünkü durum 
nedir? 

İstanbul Milletvekili 
Ali Rıza Arı 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, bu 
ikinci soruya gelecek hafta aynı günde cevap ve
receğim. 

3. — İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ekono
mi, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Komisyonları 
mütalâaları ve Çalışma Komisyonu raporu 
(1/570) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesine 
başlıyoruz. 

İş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanu
nunun 1, 2, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 32, 34, 42, 
51, 53? 56, 78, 89, 92 ve 96 ncı maddeleri aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Bir iş akdi dolayısiyle, başka bir 
şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalışan kimseye «işçi» denir. 

Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde baş
ka bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve fik
ren çalıştıran şahsa «iş veren;» denir. 

Müdürler, idare memurları ve umumiyet iti
bariyle işin sevk ve idaresi vazifesini gören 
kimseler «İş veren vekili» dir. iş veren vekili
nin bu sıfatla diğer işçilere karşı muamele ve 
taahhütlerinden doğrudan doğruya iş veren so
rumlu tutulur. 

işçiler, doğrudan doğruya iş veren veya ve
kili tarafından olmayıp da aynı iş veya teferru
atında iş alan üçüncü bir şahsın aracılığı ile işe 
girmiş ve bu üçüncü şahıs ile sözleşme akdet
miş iseler bu aracılar da asıl iş verenle müşte
reken ve ınüteselsilen sorumludurlar. 

işçinin, birinci fıkranın tarifi veçhile, işini 
görmekte olduğu yere «iş yeri» denir. İş, sabit 
ve muayyen bir yerde yapılıyorsa o işin mahi
yeti dolayısiyle bu yere bağlı bulunan diğer 

[1] Birinci görüşülmesi 31 ve 32 nci birleşim 
tutanaklârındadır, 
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yerlerle avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, banyo, muayene ve bakım, bedeni veya 
meslekî terbiye yerleri gibi sair müştemilât da
hi iş yerinden sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 
ALİ RIZA ARI (istanbul) — Bir şey sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN —Değiştirge olmadığı için bir şey 

soramazsınız. İkinci müzakeredir, çok rica ede
rim, bu sorma usulünü ihdas etmiyelim. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun uygulanması aşağı
daki esaslara göre yapılır-

A) Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda 
işliyebilmesi için günde <en az on işçi çalıştır
mayı gerektiren iş yerlerine ve buralarda çalı
şan işçilerle bunların iş verenlerine uygulanır. 
Bir iş yerinin tş Kanununun şümulüne alındığı 
keyfiyeti iş verene tebliğ edilir. Bu tebliğ iş 
veren tarafından iş yerinde ilân olunur, tş veren
ler veya işçiler, tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içinde itiraz edebilirler. Vukubulaeak itiraz
lar kanunun uygulanmasını durdurmaz. İtiraz 
Bakanlıkça incelenerek kesin karara bağlanır. 

B) Yılın her hangi bir devresinde tam veya 
fazla faaliyette bulunup öteki devrede büsbütün 
faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan iş 
yerleri için bunların faaliyet devresinde yolun
da işliyebilmelerini sağlıyacak işçi sayısı, kanun 
hükümlerini uygulamakta esas tutulur. 

O) Çalıştırdığı işçi sayısı bakımından yu
karda yazılı (A) fıkrasının tarifine uygun nite
likte olmamakla beraber mahiyetleri ve ekono
mik durumları itibariyle bu kanun ile 3008 sa
yılı İş Kanunu hükümlerinin kısmen veya ta
mamen, mahal veya iş kolu itibariyle kendile
rine teşmili lâzımgelen işler ve iş yerleri Bakan
lar Kurulu karariyle tesbit edilerek Çalışma 
Bakanlığınca uygulanır. 

Ç) Deniz ve hava nakliyatı ile tarım işle
rinde bu kanun hükümleri uygulanmaz. Şu ka
dar ki : 

1. Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak li
man ve iskelelerde mavna ve benzeri vasıtalarla 
yapılan işler, 

2. Havacılığın yer tesisleri ile meydan, depo 
ve atelyelerine ait işler, 

3. Her türlü tarım sanatlarına ait işler, çift-
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liklerde ve ormanlar içindeki bina inşaatı, fab
rika işleri, hava hattı ve dekovil inşaatı ve nakli
yatı ve çiftliklerin bünyesinde kurulmuş olup 
ziraat aletlerini ve parçalarını tamir eden ve iş
çileri zaman zaman diğer ziraat işlerinde çalış
tırılan atelyeler dışında kalan sanayi karekteıı 
galip mahiyetteki her nevi atelyeler bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

D) Ayni çatı altındaki birlikte yaşıyan bir 
ailenin fertleri veya hısımları arasında ve arala
rına dışardan başka kimse katümıyarak ev içinde 
yapılan işlerle ev hizmetleri bu kanunun şümulü 
dışındadır. 

E) Genel, katma ve özel bütçelerle belediye 
bütçelerinden kadro karşılığı aylık veya ücret 
alan memurlar ve hizmetliler bu kanun hükümle
rine tâbi değildir. Ancak iş veren vekili sıfatiyle 
bunlara taallûk eden mükellefiyet ve mesuliyet 
hükümleri caridir. Şu kadar ki, bu bütçelerin 
taallûk ettiği idarelerce işletilen iş yerlerinde ça
lıştırılan ve işçi vasfını haiz olan hizmetlilere de 
hususi iş yerlerinin tâbi bulunduğu şartlar dâhi
linde bu kanun hükümleri uygulanır. 

F) Bu kanun şümulüne girecek mahiyette 
bir iş yerini tesis eden veya devralan veya iş ye
rinin iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen de
ğiştiren veya kendisine intikâl eden bir iş yerini 
işletmeye devam eden veya iş yeri kapanan iş ve
renler; bu iş yerinin adresini, çalışan işçi veya 
hizmetli miktarını, yapılan işin nev'ini ve iş ve
renin isim ve hüviyetini, adresini, iş yerinin un
vanını, intikal şekil ve tarihini, işçi çalıştırmaya 
başladıklarını veya iş yerinin kapandığını, bir ay 
içinde o iş yerinin bulunduğu yer için, İş Kanu
nunun uygulanması ile görevli makama bizzat 
veya taahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidir
ler. Bizzat müracaat edenlere bu müracaatlarını 
tevsik edici bir belge verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 

Madde 7. — Gerek 2 nci maddenin (B) işare1: 
li fıkrasında yazılı işlerden her hangi biri veya 
hepsi, gerek aynı maddenin (C) işaretli fıkrası 
gereğince kanun hükümleri kendilerine kısmen 
veya tamamen teşmil olunan iş yerleri için ve 
gerekse üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince 
sanayi işleri olmak üzere ayrılanlardan başka ça
lışma sahalarından bir kısmı veya umumu hak-
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kında, işin mahiyetinin icabettireeeği şartlar dâ
hilinde, bu kanunla 3008 sayılı îş Kanunu hü
kümlerinin uygulanış tarzını gösteren tüzükler 
çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 

Madde 13. — Süresi muayyen olmıyan sürekli 
iş akitlerinin iş veren veya işçi tarafından iş bit
mezden önce feshedilmesi için diğer tarafa ihbar
da bulunmak şarttır. 

Fesih keyfiyeti : 
A) îşi altı aydan az sürmüş olan işçi hakkın

da ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 
gelecek ikinci hafta nihayetinde; 

B) îşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bil
dirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta ni
hayetinde ; 

C) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sür
müş olan işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bil
dirilmesinden sonra gelecek altıncı hafta niha
yetinde; 

Ç) îşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi hak
kında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden son
ra gelecek sekizinci hafta nihayetinde; 

Muteber olur. 
Bu öneller asgari olup sözleşme ile artırı

labilir. 
ihbar şartına riayet etmiyen taraf yukar

da yazılı önellere ait ücretlerin tutariyle bera
ber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yargıç 
tarafından takdir edilecek bir tazminat dahi 
Bdemeye mecburdur. 

işçinin sendikaya üye olması, temsilcilik öde
vinin icaplarını yapması, şikâyet mercilerine 
başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması 
hallerinde ve genel olarak fesih hakkının kötü
ye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda ay
rıca ikinci fıkrada yazılı önellere ait ücretlerin 
üç misli tutarı tazminat olarak ödenir. 

îş akdinin iş veren tarafından bu madde ve
ya 16 ncı maddenin T ve TII numaralı fıkraları
na göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin 
I ve II numaralı fıkralarına dayanılarak veya 
askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halin
de üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe 
başladığından itibaren her bir tam iş yılı işçiye 
15 günlük ücret tutarında bir tazminat verilir. 
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I işçilerin kıdemleri iş akdinin devanı etmiş 
I veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 

bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaad-
dit iş yerlerinde çalıştıkları süreler nazara alı
narak hesaplanır. 

îş yerinin devir veya intikali yahut diğer bir 
suretle bir iş verenden başka bir iş verene geç
mesi halinde işçinin kıdemi iş yerindeki hizmet
leri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem taz
minatı ise; bu intikal devresindeki iş verene ait
tir. îş yeri intikal ile beraber devam ettiği tak
dirde (hilâfına hüküm olmadıkça) kıdem tazmi
natı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem süre
si için bir defadan fazla tazminat ödenmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Süresi muayyen olsun veya ol
masın, sürekli iş akillerinde, iş veren, aşağıda 
sayılı hallerde, dilerse, akdi, süresi sonundan 
evvel veya ihbar süresini beklemeksizin derhal 
feshetmek hakkını haizdir: 

1 - Sıhhi sebepler şunlardır: 
A) İşçinin kendi kastından veya derbeder 

hayatından yahut işret iptilasından veyahut 
suç mahiyetinde bir hareketinden mütevellit ol
maksızın bir hastalığa veya arızaya uğraması 
takdirinde, bu hastalık veya arızanın Hükümet
çe çıkarılacak bir tüzükte tasrih edilecek süre
lerden fazla sürmesi 

B) işçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir 
hastalığa musap olduğunun anlaşılması (A ben
dinde yazılı olan tüzükte bu gibi hastalıklar için 
dahi ayni esaslara müstenit hükümler bulunur.) 

(A) bendinde sayılı sebeplerden mütevellit 
ve işçinin sunu taksirine mahmul olan hastalık
lar ve arızalar aşağıda yazılı (II) işaretli fık
ranın (E) bendindeki (devamsızlık) hükümle
rine tâbidir. 

îşbu sıhhi sebepler için, iş sözleşmesinde iş 
veren tarafından, işçinin lehine olmak üzere yu
karda anılan tüzüğün hükümlerinden daha mü
sait şartlar teshili caizdir. 

II - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymı-
yan haller şunlar ve benzerleridir : 

A) îş akdi yapıldığı sırada bu akdin esas
lı noktalarından birine mütaa'llik vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikata uy-

[ gun olmıyan malûmat vermek veya beyanatta 
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bulunmak gibi hallerde işçinin, iş vereni yanılt
ması ; 

B) İşçinin, iş verenin veya vekilinin yahut 
bunların aileleri efradından birinin şeref ve na
musuna halel getirecek veya ahlâkını ifsat ede-
<cek mahiyette sözler veya hareketlrde bulun
ması ; 

'C) işçinin, iş verenin veya vekilinin evinde 
ikamet ettiği takdirde, yaşayış tarzının o evin 
âdap ve erkânına uygun veya umumi ahlâk ba
kımından düzgün olmaması; 

Ç) İşçinin iş verene veya vekiline yahut 
bunların aileleri efradından birine veyahut iş 
verenin diğer bir işçisine karşı tecavüz veya 
tehditte bulunması, yahut iş yerine sarhoş ola
rak gelmesi veya alkollü içki getirmesi; 

D) îşçinin, iş verenin emniyetini suiistimal 
etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin meslekî 
sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymıyan 
hareketlerde bulunması, yahut iş yerinde işlen
miş bir suçtan dolayı yedi günden fazla hapis
le cezalandırılan ve cezası tecil edilmıyen bir 
suç işlemesi; 

E) îşçinin, iş verenden izin almaksızın ve
ya meşru "bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 
iki gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününü takip eden iş günü yahut bir ayda 
ceman üç iş günü işine devam etmemesi; iş yeri
nin iç yönetmeliği veya iş sözleşmesinin şartla
rı gereğince yapmakla mükellef bulunduğu 
ödevleri ifadan kendisine vâki ihtara rağmen 
imtina etmesi; 

F) İşçinin, kendi kasti veya ağır bir ih
mali yüzünden işin emniyetini tehlikeye düşür
mesi, iş verenin malı olan veya malı olmayıp da 
emaneti altında bulunan makineleri, tesisatı ve
ya sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin 
tutariyle ödenemiyecek derecede hasara uğrat
ması. 

III - İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalış
maktan meneden mücbir sebeplerin hadis olma
sı (Bu bir haftalık bekleme devresinde işçi ya
rım ücret alır.) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU

Sİ ORAL (Denizli) — Efendim, hükümlerde de
ğişiklik maksadiyle yazılış itibariyle evvelce 
(se) diye her fıkranın sonuna işaret konmuş ve 
her fıkra ayrı bir hüküm ifade etmişti. 
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Sonra (Olması) demek suretiyle sonları bu 

şekilde bağlanan hepsinin birden bir hüküm 
ifade etmiş olması ihtimali vardır. 

Müsaade ederseniz hu maddenin ikinci kıs
mını da şu şekilde değiştirelim «Ahlâk ve hüs
nüniyet kaidelerine uymıyan haller şunlardan 
herhangi biri veya 'benzerleridir», böyle dersek, 
hepsinin ayrı ayrı hüküm ifade edeceği aşikâr
dır. Bu şekilde kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi veçhile 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Bu şekilde kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — İhbar önelleri esnasında iş ve
ren, işçiye yeni bir iş bulması için lüzumlu olan 
arama zamanını, iş saatleri içinde temin etme
ye mecburdur. Bu yeni iş arama izninin süresi 
günde iki saatten az olamaz ve işçi tarafından 
talep edildiği takdirde iş arama izin saatleri 
birleştirilerek fasılasız surette kullanılabilir. 
Ancak işçi iznini toplu olarak kullanmak ister
se, işi bırakacağı günden evvelki günlere tesa
düf ettirmek ve iş verene haber vrmek mecbu
riyetindedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — İşçi ücretlerinin ayda 60 lira
ya kadar olanının haciz veya başkasına devir 
ve temliki caiz değildir. 

60 liranın hesabında işçinin infak, iaşe ve is
kânına mecbur olduğu aile fertlerine tahsis edi
len meblâğlar dâhil edilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Muvazzaf askerlik hizmeti dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple silâh 
altına alınan veyahut her hangi bir kanuni ça
lışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ayrı
lan işlinin, iş verenle aktedilmiş iş sözleşmesi 
işinden ayrıldığı günden itibaren iki ay sonra 
feshedilmiş sayılabilir. İşçinin bu haktan is
tifade edebilmesi için o işte en az bir yıl çalış
mış olması şarttır. Bir yıldan fazla çalışmış 
olan işçiler hakkında her bir ay fazla çalışmaya 
mukabil ayrıca iki gün ilâve edilir. Şu kadar ki, 
bu süre hiçbir suretle 90 günü geçemez. Sözleş
menin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenil
mesi lâzımgelen zaman içinde işçinin ücreti iş-

| lemez. Şu kadar ki, özel kanunların bu husus-
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taki hükümleri mahfuzdur. Bu süre içinde iş 
akdinin başka kanuni bir sebebe dayanılarak 
iş veren veya işçi tarafından feshedildiği öteki 
taraf a ihbar edilmiş olsa bile, bu ihbarın tazam-
mun ettiği kanuni önel bu sürenin bitmesinden 
sonra işlemeye başlar. 

Ancak, iş akdi esasen muayyen bir süreyi 
ihtiva edip de bu süre yukarda yazılı önel için
de kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

Her hangi bir askerî ve kanuni mükellefi
yet dolayısiyle işinden ayrılan işçilerden, bu 
mükellefiyetin sona ermesinden itibaren iki ay 
içinde müracaat edenler tercihan işe alınırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 1) îş verenler, her türlü ça
lışma şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları 
inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti icaplariyle 
sosyal yardımları gösteren ve mevzuata aykırı 
düşmiyen bir içyönetmelik yapmıya mecburdur. 

Yukarıki hükme göre bu yönetmeliklerde bu
lunması mecburi hususlar ve icabında uygulan
masına lüzum görülecek içyönetmelik örnekleri 
Çalışma Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur, îç-
yönetmelikler her işin bulunduğu ilde Çalışma 
Bakanlığınca bu kanunun uygulanmasına me
mur edilen makam tarafından onanmakla yü
rürlüğe girer. Devlet yahut iller ve belediye
lerce gerek doğrudan doğruya gerek malî yar 
dımda bulunularak dolayısiyle işletilen iş yer
lerinin yönetmelikleri ile bir ilden fazla olarak 
başka iller çevresinde dahi ayni iş verene-ait 
ve ayni işe mahsus mütaaddit iş yerlerinin hep
sine birden şâmil bulunan yeknesak içyönetme-
likler Çalışma Bakanlığı tarafından onanmakla 
yürürlüğe girer. 

2. Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlı
ğınca yapılacak ilân tarihine kadar mevcut 
olan iş yerlerine ait yönetmelikler, ilândan iti
baren iki ay içinde onamaya memur makama 
tevdi edilir. Bu makam aldığı yönetmeliğe 
mukabil iş verene bir makbuz vermiye ve iki 
ay içinde yönetmeliği onamaya veya reddi hak
kındaki sebepleri iş verene bildirmeye mecbur
dur. 

Onama veya ret keyfiyeti bu süre içinde iş 
verene bildirilmediği takdirde yönetmelik ken
diliğinden onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 
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3. Yeni açılan iş yerlerine ait yönetmelikler 

onamaya yetkili makama açılma tarihinden iti
baren bir ay içinde verilir ve bu yönetmelikler 
bir ay içinde onanır veya reddedilmesinin se
bepleri iş verenlere bildirilir. Bir ay içinde 
onanmıyan veya ret sebepleri iş verene bildiril-
miyen yönetmelikler kendiliğinden onanmış sa
yılarak yürürlüğe girer. 

4. Yetkili makam tarafından ret sebepleri 
bildirilmiş olan iç yönetmeliği iş veren bu ma
kamca tesbit ve tebliğ olunan önel içinde değiş
tirerek yeniden o makama vermekle mükelleftir. 
Bu suretle değişiklik yapılmış olan iç yönetmelik 
bir ay içinde onanmış bulunmazsa kendiliğinden 
yürürlüğe girer. 

5. Bu yönetmelikler iş yerinin işçiler tarafın
dan görülebilecek yerlerine asılır ve istiyen iş
çilere birer örneği verilir. 

özel iş akitlerine içyÖnetmeliğin ihtiva ettiği 
şartlara aykırı hükümler konulamaz. 

6. Yukardaki fıkralar hükmünce düzenlen
miş ve onanmış olan içyönetmelik üzerinde iş veren 
tarafından her hangi bir değişiklik yapılmak iste
nildiği takdirde bu değişikliklerin gerekçesinin 
açıklanmasiyle beraber, ayniyle yeni bir yö
netmelik yapar gibi bu maddede yazılı makam
lara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı yeni 
şeklin onanması icabeder. Onama işlemi neti
celenin ceye kadar eski yönetmelik hükümleri 
cari olur: 

Çalışma Bakanlığı onj kişiden daha az sayıda 
işçi çalıştıran ve iş Kanununa tâbi tutulan yer
lerden lüzum gördüklerine bu maddenin içyönet-
meliğe mütaallik hükmünün tamamını veya bir 
kısmını uygulayabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32.. — İktisadi ve içtimai zaruretler 
dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca lüzum görüle
cek yerlerde ve işlerde işin mahiyet ve hususiyeti 
göz önünde tutularak gerek saat başına veya 
gündelik, yahut haftalık veya aylık hesabiyle 
ve gerek parça başına, yahut yapılan iş miktarı
na göre veya sair şekillerde ödenecek işçi ücret
lerinin en aşağı hadleri mahallî komisyonlarca 
tesbit olunur, 

Bu komisyonlar o yer için yetkili çalışma teş
kilâtına mensup memurun başkanlığı altında bir 
işçi ve iş veren temsilcisi ile mahalK ticaret ve sa-
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lıayi varsa ziraat odalarının kendi aralarından J 
seçecekleri bir temsilci ve belediye encümenin
den gönderilecek bir üye ve mahallî Hükümet 
doktoru ile sendikadan gönderilecek bir üyeden 
teşekkül eder. I 

Kurul ve komisyonların çalışma, toplanma 
zaman ve usulleri ile mahallî komisyonların 
memur olmıyan üyelerine verilecek huzur hakkı 
miktarı, asgari ücretin tesbitinde nazara alına
cak hususlar ve işçi ve iş veren temsilcilerinin ŝe
çim şekilleri ilgili Bakanlıkların mütalâaları alı
narak Çalışma Bakanlığınca tâyin olunur. 

Kurul ve komisyonların memur üyelerinin 
yol masrafları kendilerine ödenir. 

Mahallî komîsyonlarca tesbit ve ilân edilen asga
ri ücretleri hakkında, gerek iş verenler ve işçiler ve 
gerekse bunların sendikaları, sendika olmıyan 
yerlerde temsilcileri bir ay içinde Çalışma Ba
kanlığı nezdinde itirazda bulunabilirler. İtiraz, 
Çalışma Bakanlığında, Bakanın tensip edeceği 
Çalışma Bakanlığından bir zatın başkanlığında, 
ikisi Çalışma Bakanlığından, birisi Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı ve diğeri İşletmeler Bakanlı
ğından olmak üzere kurulacak beş kişilik kurulda 
incelenir. Bu kurul tarafından verilen karar Ça
lışma Bakanının tasvibiyle kesinleşir. Çalışma 
Bakanlığı, 2 nci maddedeki ev sanayiinde çalı
şanlarla tarım işlerinde çalışanların ücretleri hak
kında da yukarıki fıkra hükmünü uygulamaya 
yetkilidir. 

İş verenlerce, işçiler adına müşteriden bir 
hizmet karşılığı olarak garson ücreti, servis be
deli veya diğer namlarla alınarak iş yerleri iç 
yönetmeliklerinde tesbit edilecek esas ve usullere 
göre tamamiyle işçilere ödenmesi gereken para- I 
lar asgari ücret hesabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Madde 34. — I - İşçi ücretlerinin hesaplan
masına, esas olan usulleri içyönetmelikle tesbit et- J 
miş bulunan iş verenler bu usullerde her hangi 
bir değişiklik yapmak istedikleri takdirde 29 ncu 
madde gereğince yönetmelikleri onamaya yetkili I 
makama müracaat ederek bu suretle ücret hesabı I 
usulünün değiştirilmesindeki zaruret ekonomik 
sebepleri önceden bildirmek mecburiyetindedir
ler. Bu sebeplerin her halde İş Kanununun işçi 
ücretlerine mütaallik hükümlerinin uygulanması 
neticelerine dayanması ve işin istihsal ve sürüm | 
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vaziyet ve şartlariyle piyasa icapları gibi iş ve
renin tâbi olmak ıstırarında bulunduğu haller
den ileri gelmesi lâzımdır. 

II - Yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere her 
hangi bir müracaatta muhatap olan makam, bu 
ihbara ıttıla kesbettiği günden itibaren 15 i§ gü
nü içinde keyfiyeti inceleyip soruşturarak ücret 
ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu kanun hü
kümlerinin ruh ve gayesine uygun düşmiyen sa-
ikler veya neticeler görecek olursa bu yolda bir 
değişiklik yapılmasına izin verilmediğini iş ve
rene yazı ile bildirir. 

Postada geçen günler sayılmıyarak 15 iş gü
nünden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret 
ödeme tarzını iş verenin uygulamaya başlaması 
caizdir. Şu kadar ki, değiştirilen ödeme tarzı
nın, uygulama neticesinde, iş düzeni ve işçi 
hayatı bakımından yahut başka işlere fena tesir
ler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazeretleri 
görülmek itibariyle yersiz ve lüzumsuz olduğu 

, anlaşılırsa ilgili makam keyfiyeti sonradan dahi 
meneder. Böylelikle sonradan menetmeden do
layı gerek iş veren ve gerek işçiler için her 
hangi bir zarar ve ziyan iddiası varit değildir. 

Çalışma Bakanlığı 10 kişiden daha az işçi ça
lıştırılan ve İş Kanununa tâbi tutulan yerlerden 
lüzum gördüklerine bu madde hükmünü kısmen 
veya tamamen uyguluyabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — I - Çalışma süresinin ortala
ma bir zamanında mahallî âdete ve işin icabına 
göre vakit tâyin edilmek üzere işçilere : 

A) 8 satten az süreli işlerde yarım saatlik; 
B) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde 1 

saatlik bir dinlenme verilir. Bu dinlenme süresi 
asgari ve fasılasız olup iklim, mevsim, örf ve âdet 
veya işin mahiyeti gözönünde tutularak bu ka
nunun uygulanmasına görevli makamın muvafa
katiyle uzatılabilir ve fasılalı olarak kullanıla
bilir. 

I I - 4 saat ve daha az süreli işlerde işin ma
hiyetine göre yarım saat kadar dinlenme verilir. 

I I I - Dinlenmeler, bir iş yerinin aynı şube
deki bütün işçileri hakkında mukannen olarak ay
nı saatte uygulanır. Şu kadar ki, işin icabına 
göre nöbetleşe dinlenme yapılması îçyÖnetmelik-
lerle tanzim olunabilir. 
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IV - Yukarda yazüı dinlenmeler çalışma sü

resi içinde değildir. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Her iş veren, iş yerinde çalış
tırdığı işçilerden : 

A) 12-16 yaşını doldurmamış çocukların; 
B) 16 yaşından yukarı ve 18 yaşını henüz 

doldurmamış çocukların; 
C) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki kadın işçilerin; 
Ç) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki erkek işçilerin; 
Adlariyle doğum tarihlerini, işe başlama, bi

tirme ve dinleme saatlerini, emzikli kadınlar için 
emzirme zamanlarını, gebe kadınların 25 nci 
maddede yazılı devreye ait durumlarını ayrı 
gruplar halinde kaydetmeye ve ilgili makamların 
isteyişinde bu kayıtlan göstermeye mecburdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Her türlü işlerde uygulanmak
ta olan günlük veya haftalık çalışma sürelerinin 
kanunen daha aşağı hadlere indirilmesi keyfiyeti 
işçi ücretlerinin eksiltilmesine sebep tutulamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56 — A) İşçilerin Sağlığını Koruma 
vo îş Emniyeti Tüzüğünün yayımından sonra 
yeni bir iş yeri kurmak ve açmak istiyen her 
iş veren, işin yapılacağı mevki için Çalışma Ba
kanlığınca bu kanunun uygulanmasına memur 
edilmiş olan makama önceden müracaatla iş 
yerinin ve burada bulunacak tesisat ve tertiba
tın, makine ve cihazların ve sair teferruatın 
vasıflarını, cinslerini, vaziyet ve şartlarını açık
ça gösteren müfredat ve tafsilâtlı bir beyanname
yi ve buna ait plânlar, krokiler, fotoğrafiler 
veya modeller gibi lüzumlu; belgeleri ikişer nüs
ha olarak makbuz mukabilinde tevdi ederek 
bunlara göre kuracağı iş yerinin tüzük hüküm
lerine uygun olup olmıyacağımn incelenerek 
tesbit edilmesini ister. 

tlgili makam, bu müracaatın yapıldığı tarih
ten itibaren, hafta tatili ve sair genel tatil gün
leri sayılmaksızm en çok 20 gün içinde bu ev
rakı inceliyerek tüzük hükümlerine uygun bul
duktan veya bunlar üzerinde icabeden değişik-
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likleri ve ıslahatı iş verene yaptırdıktan sonra 
beyannamenin müteferri belgelerin ikinci nüs
halarını onıyarak o iş yerinin kurulmasına izin 
veriı?. 

Bu izni aldıktan sonra iş yerini kurmaya 
başlıyan iş veren, tesisatını yaptırıp bitirince, 
tekrar aynı makama baş vurarak muayene ve 
kontrol edilmesi isteğinde bulunur. Yetkili me
murlar bu isteğin vukuundan itibaren en çok 
10 iş günü içinde yeni kurulan iş yerine gide
rek muayeno ve kontrol ederler. Bu işlemler ne
ticesinde nizami şartlara uygunluğu tesbit edi
len iş yerinin açılıp işletilmesi için iş verene bir 
«işletmo belgesi* verilir. 

B) îş yeri kurulmazdan önce iş verenin be
yannamesi ve müteferri belgeleri üzerindeki 
inceleme ve onama işlemi, ilgili makamca (A) 
bendinde yazılı süre içinde neticelendirilmediği 
veya değişiklik ve ıslahı icabeden cihetler iş ve-
rena bildirilmediği takdirde iş veren kendi be
yannamesine ve müteferri belgelerine göre iş 
yerini kurmak serbestisini haiz olabileceği gibi, 
is yeri kurulduktan sonra yetkili memurlar ta
rafından yapılacak muayene ve kontrol dahi 
ikinci 10 günlük önel içinde yapılmayıp da iş 
yerinin açılıp işlemesine ait resmî belge veril
mezse veya iş yerindeki tesisatın, kurma izninin 
verilmesine esas olan plânlar ve sair belgelere 
uygunsuzluğu sebebiyle, ne gibi cihetlerinin ıs
lah ve ikmali lâzımgeldiği bildirilmezse, bu de
fa da iş veren artık o iş yerini açıp işe başla
makta serbest olur. 

Yetkili makamın verdiği kurma izni ve iş
letme belgesi üzerinde bir iş yeri kurularak iş
letmeye başladıktan sonra, o iş yerinde başka
ca yeni tesisat yapılmış olmadıkça, diğer cihet
lerden noksanlar müşahede olunduğu iddiasiyle 
iş durdurulamaz. Ancak bu surette bilâhara gö
rülen noksanlar tüzükte yazılı öneller içinde 
ikmal ettirilir. 

C) « îşiçilerin sağlığını koruma ve iş emni
yeti Tüzüğü > nde esasa ait ve birinci derecede 
sayılmış olan şartları haiz bulunup da ikinci de
recede sayılan şartları henüz lâyikıyle tamam
lanmamış olan iş yerlerinin derhal açılıp işletil
mesinde ilgili makamca bir mahzur görülmezse, 
bu ikinci dereceden tedbirlerin yine tüzükte yazılı 
öneller içinde ikmal edilmesi şartlarına bağlı ol
mak üzere iş verene bir geçici işletme izin kâğıdı 
verilebilir. Bu öneller içinde noksanların tamam-
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landığı tesbit edildiği takdirde, « geçici işletme 
izin kâğıdı » (A) bendinde yazılı asıl belge ile 
değiştirilir. 

Noksanların ikmal edilememesinin mücbir se
beplerden ileri geldiği iş veren tarafından tev
sik edildiği takdirde münasip önel verilir. Aksi 
halde yine tüzük hükümlerine tevfikan « tzin 
kâğıdı» geri alınarak iş yeri idareten kapatılabilir. 
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakı-. 
mından tehlike arzeden kısım veya makina, ya
hut alet mühürlenip eksik tamamlanmadıkça işle
tilmesine müsaade edilmez. 

Ç) Yukardaki bentlerde yazılmış olduğu üze
re yeni bir iş yerinin kurulması için önceden izin 
almak ve tesisat bittikten sonra işlemeye başla
mak için dahi ayrıca belge istihsal etmek mecbu
riyeti, mahiyetleri itibariyle adı geçen tüzükte 
yalnız ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan iş 
yerleriyle süreksiz işlerin yapıldığı iş yerlerine 
ve sanayiden sayılmıyan işlerin yapıldığı iş yer
lerine şâmil değildir. Bu suretle işçi saığlığı ve iş 
emniyeti bakımından ehemmiyetleri birinci de
recede sayılmıyan işler için ilgili makama, iş yer
lerinin açıldığının üçüncü günü akşamına kadar 
müracaat edilip muayene ve kontrollerinin ya
pılması talep olunur. Yetkili memurlar bu mü
racaat üzerine o iş yerine giderek muayenesini 
icra ve noksanlarını iş verene tebliğ ederler. îş 
veren, bu noksanları kendisine vâki tebliğ tari
hinden itibaren tüzükte yazılı öneller içinde ik
mal ve ıslah etmekle ödevlidir. 

D) 29 ncu madde mucibince iç yönetmelik
lerinin Çalışma Bakanlığınca onanması lâzımge-
len iş yerlerinin sağlık koruma ve iş emniyeti 
şartlarına uygunlukları, bu müesseselerin bulun
dukları mevkide îş Kanununun uygulanmasına 
memur makam tarafından incelenerek muayene 
edildikten sonra, bu hususa ait evrak ve müte-
ferri belgeler bir raporla merkeze gönderilir. 
Bu gibi iş yerlerinin kurulmazdan önce, 
beyanname, plân ve kroki gibi evrakının 
onanması ve gerek kurma izninin gerek
se tesisat bittikten sonra mahallince ya
pılacak muayene ve kontrol üzerine açılıp 
işletilmesine ait belgenin verilmesi keyfiyetleri, 
merkezdeki umumi yetkili makama aittir. 

Bu makam kendisi tafaından onama ile te
kemmül edecek olan işlemleri (A) bendinin 2 
nci ve 3 ncü fıkralarında gösterilen günler için
de ikmal ve tebliğe mecburdur. Bu vaziyette 
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dahi ilgili makamca yukarda yazılı öneller için
de işlem ikmal edilmediği veya noksanlar iş ve
rene tebliğ olunmadığı takdirde (B) bendinin 
hükümleri cereyan eder. 

E) ilgili makamca işlemi ikmal edilip ge
rekli olan belgesi alınmadan açılan iş yerleri der
hal idareten kapatılır. 

F) «İşçilerin Sağlığını Koruma ve îş Emni
yeti Tütüğü» nün çıkmasından önce zaten mev
cut olan eski iş yerleri için bunları işleten iş ve
renler, işlemeyi durdurmaksızm bu tüzükte yazı
lı öneller içinde sağlık koruma ve iş emniyetine 
ait noksanlarını ikmal etmeye ve yukarıki bentler 
mucibince ilgili makama müracaatla belge alma
ya mecburdurlar. Şu kadar ki, nizami Öneller bit
tiği halde bu suretle işlemi tamamlattırılmamış 
olan iş yerleri yine bu tüzüğün hükümlerine tev
fikan idari surette kapatılabilir, işçilerin sağlığı
nı koruma ve iş emniyeti bakımından tehlike ar
zeden kısım veya makine, yahut âlet mühürlenip 
eksik tamamlanıncaya kadar işletilmesine mü
saade edilmez. 

G) Yukarıki bentler mucibince gerekli iş
lemler tamamlanarak işletme belgesi alınmış olan 
her hangi bir iş yerine ve bunun tesisat ve terti
batına, makine veya cihazlarında sonradan yapı
lacak ilâveler, yenilenmeler veya değişikliklerden 
ilgili Tüzük hükümlerince, birinci derecede şart
lara dâhil bulunanlar için (A) bendi mucibince 
işlem yapılır, ikinci derecede sayılan sağhk ko
ruma ve iş emniyeti şartlarına ait eklemeler, ye
nilemeler veya değişiklikler hakkında ise, işin 
durdurulması cihetine gidilmeksizin, ilgili tüzük
te yazılı öneller içinde gereken işlemler tamam
lattırılır. 

BAŞKAN — Islâhat kelimesini, ıslahlar şek
linde düzelterek maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Bir iş yerinde çalışmakta olan 
işçiler arasında, 50 kişiye kadar 2, 50 den 200 iş
çiye akdar 3, 200 den 1 000 e kadar 4, 
ve 1 000 den yukarı sayıda işçiler için beş mü
messil işçi seçilir. 

Gerek süreksiz işlerin yapıldığı iş yerlerinde 
gerek yılın her hangi bir devresinde üç aydan 
aşağı süre ile ve günde 20 den az işçi ile çalışı
lan iş yerlerinde temsilci işçi seçilmesi işçilerin 
çokluğunun isteğine bağlıdır. 

Bu temsilciler, iş verenle işçiler arasında çı-
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kaçak «Tek başlı» yahut «Toplulukla» iş uyuş
mazlıklarını kotarmak için iş verenler veya veki-
liyle-konuşup anlaşmak ve meseleyi uzlaştırmaya 
çalışmak ödevini yaparlar, iş veren, işçilere vâki 
olacak tekliflerini bu temsilcilerle müzakere eder. 
Arada uyuşmazlık çıkmaması çarelerini iş veren
ler temsilci ile beraber araştırırlar. 

Temsilci işçi seçimi mecburi olmıyan iş yerle
rinde : 

A) Toplulukla iş uyuşmazlıklarında, taraf 
teşkil eden işçilerin çokluğu sendika üyesi bulu
nuyorsa sendikalarının aracılığını istiyebilirler. 
Sendikalı işçilerin çokluk teşkil etmediği hallerde 
ilgili işçiler kendi aralarında o uyuşmazlığın de
vamı süresince yetkili iki temsilci seçerek onlar 
vasıtasiyle uzlaşmaya teşebbüs ederler. 

B) Tek başlr iş uyuşmazlıklarında 79 ncu 
madde hükmü cari olmaksızın doğrudan doğruya 
mahkemyee baş vururlar. 

Temsilci işçinin iş akdinin feshi halinde işçi
nin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma müdürlü
ğünce iş Kanununun 81 nci maddesinin «B» fık
rasındaki esaslar dairesinde uzlaştırmaya teşeb
büs olunur. Uzlaştırma kabil olmadığı takdirde 
keyfiyet, tutanakla tesbit edilerek bu yer için 
yetkili il hakem kuruluna tevdi edilir, il hakem 
kurulu mesele hakkında 82 nci maddede yazı
lı usule göre inceleme yaparak karar verir, il 
hakem kurulunun bu hususta vereceği karar ke
sindir. il hakem kurulunca temsilci işçinin işin
den çıkarılmamasına karar verilirse uyuşmaz
lık tarihinden başlamak üzere ve kanuni temsil
cilik süresinin devamınca iş gördürülmemiş ol
sa bile, temsilci işçinin ücreti ve sair bütün hak
ları iş veren tarafından ödenir. Seçim devresinin 
bitiminde tekrar temsilciliğe seçildiği takdirde 
de yukarıki hüküm uygulanır. 

Temsilcinin işçilik sıfatından doğan ihbar ve 
kıdem tazminatı gibi sair her türlü hakları mah
fuzdur. 

Bir iş yerindeki işçilerin çokluğunu ihtiva 
eden her sendika, o iş yerindeki umum işçi sa
yısının 10 kişiden az olmamak üzere beşte biri 
kadar işçinin yazılı isteği üzerine iş yerinin iş 
vereni ile toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarabilir. 
Bu uyuşmazlık hakkında toplulukla iş uyuş
mazlığına ilişik hükümler uygulanır. , 

Temsilcilerin ne kadar süre için ve nasıl se
çilecekleri. ve hangi takdirde kendilerinden bu 
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sıfatın kaldırılacağı ve bu yokja yapılacak iş
lemlerin şekli ve sendikaların toplulukla iş 
uyuşmazlığı çıkarmaları halinde uygulanacak 
özel kaideler «iş uyuşmazlıklarını uzlaştırma 
ve Tahkim Tüzüğü» nde gösterilir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Efendim; fil
hakika bu maddedeki «mümessil» kelimesi, ge
çen oturumda «temsilci» diye kabul edilmişti. 
Yalnız "bu tadil maddesidir. Es^s 3008 sayılı 
Kanunda baştan nihayete kadar «mümessil» 
denmiştir. Bu kanun aradaki maddeleri tesbit 
ettiğine göre bütün kanunu madde madde seri 
halinde takip ederken «mümessil» ile «temsilci» 
arasında iltibas başlıyacaktır. 

ikincisi; iş mahkemelerinde yargıcın yanına 
alacağı temsilci üyelerin işçi mümessilleri tara
fından seçileceğini ve 78 nci madde ki, bu. mad
dedir. 50 ye kadar2, ondan sonra 3, 4, 5 mümes
sil seçileceği ve binaenaleyh bu mümessillerce 
temsilcinin seçileceğini kabul ettik. Bendeniz, 
o (temsilci) ile iş mahkemelerinde kabul ettiği
miz (temsilciler) in ihtilât etmemesi için bu 
maddedeki (temsilciler) in nihayet aynı mâna
ya gelen (mümessil) olarak düzeltilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Mümessil diye ayrı bir katagori 
var mı? 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Vardır. Bu 
cepheden arzediyorum. 

BAŞKAN — Anayasa Türkçeleştirilirken 
orada mümessil kelimesi temsilci olarak kabul 
edilmişti. Bundan sonra çıkacak kanunların 
Anayasada kullanılan bu tâbirlere uygun olma
sı lâzımdır. Bu şekli kabul edersek, geriye gidi
yoruz gibi bir vaziyet hâsıl olacaktır. Şayet bu
rada temsilci ile mümessil arasında bir fark var
sa, onu izah edersiniz. 

HULÜSl ORAL (Denizli) — Bütün kanun
ların mümkün olduğu kadar ana dildeki kelime
lerle yazılması, hem bir prensip ve hem de bir 
vazifesidir. Mademki böyle kabul edil
miştir, başından beri bu prensipin takip edil
mesi ve İş Mahkemeleri Kanunu çıkarken de 
bunun yapılması lâzımdı. Fakat öyle yapmı
yoruz. Yeni çıkacak kanunlarda bunu yapı
yoruz. 

Arzetmek istediğimiz nokta şu, İş Mahkeme
leri Kanunu tasarısında ikinci maddede, yargı
cın yanına alacağı üyeleri kabul buyururken 
şöyle denilmiştir : Bu mahkemeye katılacak iş 
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veren temsilcileri varsa o yerdeki ticaret ve 
sanayi odası, yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odası meclislerinin işçi temsilcileri ise o yerde
ki temsilci işçilerin toplanarak gizli oyla seçe
cekleri 12 şer aday arasından» dedik. 

Şimdi, 78 nci maddede temsilcileri şeklinde 
dir. Bendeniz orası ile ihtilât etmesin, orada 
mümessilin temsilcisi, beş kişiden bin kişiye ka 
dar işçi mümessillerini temsil ediyor. Onun 
için bir ihtilâtı bertaraf etmek istedik, ama 
Yüksek Heyetiniz böyle düşünürsa diyecek 
yoktur. 

BAŞKAN — Meclisten çıkacak yeni bir ka 
nunun ibarelerinin Anayasadaki ibarelere, tü
zükteki ibarelere uyması lâzımdır, uydurmak 
bizim de vazifemizdir, yapacağız. Evvelce çık
mış olan kanunlarda eski ibareler vardır, fakat 
yeni çıkacaklar için Riyaset Divanı, bu ibare
lerin kullanılmasını temin etmekle vazifelidir. 
Onun için, tş mahkemeleri Kanunundaki (mü
messiller) tâbirini de «Temsilci» olarak düzel
tiriz. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). 

Değiştirge yok. Maddeyi kabul edenler... Et 
miyenler... Madde kabul olundu. 

Madde 89. — İllerdeki hakem kurulları ile 
Ankara'daki Yüksek Hakem Kuruluna gelecek 
olan topluluklarla iş uyuşmazlıklarının bu ku
rulca kaç gün içinde neticelendirileceği ve bu 
kurulların yazı işlerinin ve sair gerekli işlem
lerinin ne suretle ve kimler tarafından ifa. edi
leceği ve 82 nci maddenin (B) bendinin 3 nu
maralı fıkrasına göre seçilecek iki âza ile 83 ncü 
maddenin (B) bendi gereğince teşkil olunacak 
Yüksek Hakem Kurulu başkan ve üyeleriyle 
raportörüne ne miktarda huzur hakkı verilebi
leceği ve temsilci işçi seçimlerinde veya iş uyuş
mazlığı dolayısiyle vâki olacak işçi toplantıla 
rında gözetilmesi gereken inzibat ve asayişe 
ait şartlar ve tedbirler ile bunlardan başka bu 
fasıl hükümlerinin uygulanmasına ait olmak 
üzere tesbitine lüzum görülecek usuller ve şart
ların nelerden ibaret olacağı, 78 nci maddenin 
son fıkrasında bahsolunan «iş Uyuşmazlıkla
rını ve Tahkim Tüzüğü» nde gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Btmiyenler... Madde kabul olundu. 

Madde 92. — 91 nci madde hükmünün uy
gulanması için, iş hayatının takip, denetleme ve 
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tef tişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili me
murlar iş yerlerini, işin yürütülme tarzını ve il
gili defter, evrak ve hesapları, alet ve edevat, 
cihaz, makine, iptidai ve mamul maddelerle iş 
için gerekli olan malzeme ve teferruatını 93 ncü 
maddede yazılı esaslara riayet ederek lüzum 
'hâsıl oldukça ve işçilerin hayatına, sağlığına, 
emniyetine, tekâmülüne, istirahatine veya ika
metine ait olan tesisat ve tertibatı her zaman 
ıgörmek, gezmek, araştırmak, muayene ve ince
lemek ve bu kanunda suç sayılan fiillere rasla-
dığı takdirde «îş Murakabe ve Teftiş Tüzüğü» 
n'de tasrih edilen şekillerde yalnız bu halleri 
menetmek yetkisini haizdirler. 

Teftiş ve denetlemenin devamı sırasında ge
rek iş verenler veya vekilleri^ gerek işçiler ve 
gerekse keyfiyetle ilgisi görülen sair şahıslar; 
takip, denetleme ve teftiş ile muvazzaf makam
lar veya memurlar tarafından çağrıldıkları za
man gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan 
belge ve delilleri getirip göstermek ve icabı ha
linde tevdi etmek ve birinci fıkrada yazılı yet
kileri dâhilinde vazifelerini ifa etmeleri için 
kendilerine karşı her türlü kolaylıkları yap
mak ve bu yolda vâki emir ve isteklerini taal-
lülsüz yerine getirmekle ödevlidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maıddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Madde 96. — Çalışma Bakanlığı teşkilâtın
dan başka, gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ve gerek diğer Devlet, il yahut be
lediye teşkilâtının yapmakla ödevli oldukları 
görevler ve kanunen haiz bulundukları yetkiler 
bakımından, iş yerlerinde kendi memurlarına 
müstakil surette yaptırmaları icabetten teftiş
ler ve denetlemeler, eskisi gibi ayrıca cereyan 
eder. Şu kadar ki, bu suretle müstakil denetle
me ve teftişlerde bulunan diğer Devlet, il veya 
belediye memurlarının, teftiş neticelerini ve bu 
yolda yapmaya tevessül e'decekleri takibatı ay
rıca o yerde bu kanunun uygulanmasına me
mur bulunan makama, teftişin bittiği günden 
itibaren bir hafta içinde, yazı ile bildirmeleri 
lâzımdır. 

îş yerlerinin kurulup açılmasına ruhsat ver
meye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar 
her ay içinde bu hususta ruhsat verdikleri, iş 
veren ve iş yerinin isim ve adreslerini ve yapı
lan işin nevini gösterir listeleri mütaakıp ayın 
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on beşine kadar o yer için yetkili çalışına teşki- . 
lâtma bildirirler. , 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

İKİNCİ MADDE — Bir iş yerinde aynı ma
hiyette işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve 
erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle 
farfklı ücret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının 
karara bağlanmasında da bu esas göz önünde 
bulundurulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — iş verenler, kanuni 
ve nizami mükellefiyetlerini yerine getirmek 
suretiyle de olsa işçilerini toplu bir halde veya 
toplu sayılacak şekilde kısa fasılalarla işten çı
karmak istedikleri takdirde bunların işlerine 
son vermeden bir ay önce çıkarmayı gerektiren 
sebep ve zaruretleri belirtmek suretiyle, Çalış
ma Bakanlığının yetkili teşjkilâtma, yazı ile bil
dirmeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çı
karan iş verenler veya bu gibi iş yerlerini aynı 
şartlarla işletmeye devam eden veya yeniden 
başlıyan iş verenler çıkarma tarihinden itibaren 
altı ay içinde aynı iş yerlerine aynı iş için tek
rar işçi almaya ihtiyaç duydukları takdirde, 
keyfiyeti münasip vasıtalarla ilân ederek, ev
velice işten çıkardıkları işçilerden çalışmak isti-
yenleri aynı şartlarla işe almaya mecburdurlar. 

Son fıkra hükmüne'riayet efcmiyen iş veren
ler veya vekilleri işin maihiyetine ve işçi adedi
nin az veya çokluğuna göre 200 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 4. —•• 3008' sayılı iş Kanununda ya
zılı para cezalarının asgari hadleri beş misline 
çıkarılmış ve âzami hadleri kaldırılmış ve 115 
nci maddedeki « ağır hapis » kelimeleri kaldı
rılarak yerine « hapis » kelimesi konulmuştur. 

BAŞKAN — Bir değiştirge var; okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş-
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tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

Madde 4. — 3008 sayılı îş Kanununda yazılı 
para cezalarının yukarı hadleri kaldırılmış ve 
115 nci maddedeki (ağır hapis) kelimeleri (ha
pis) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
EMtN HALIM ERGUN (Ankara) — Müsa

ade buyurun! 
Efendim, bu maddeye zühulen bir kayıt kon

duğu kanaatiyle bir değiştirge verdim, sebebini 
arzedeyim: 

Bu maddede 3008 sayılı Kanunda yazılı para 
cezalarının asgari hadleri beş misline çıkarıl
mıştır diye bir kayıt vardır. 

3008 sayılı Kanun 15 . I. . 1936 tarihinde ya-
yınlanmış ve 1937 senesinde meriyete girmiştir. 
Ondan sonra çıkan Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5435 sa
yılı Kanunun ikinci maddesiyle Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 31 . X I . 1939 
tarihine kadar meriyete girmiş olan bütün ka
nunlardaki para cezaları beş misline çıkarılmış
tır. Binaenaleyh, Ceza Kanununun tadilâtı ka
nunu ile 3008 sayılı Kanundaki pata cezaları 
beş misline çıkarılmıştır. Buradaki maksat 25 
misline çıkarmak olmadığına göre istenilen mik
tar haddi zatinde hâsıl olmuştur. Buradaki beş 
misline kaydı fazladır, bunun çıkarılmasını isti
yorum, bunun için de bir önerge verdim, kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
mu? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LÛS! ORAL (Denizli) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Emin Halim Ergun'un önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Komisyon da muvafakat edi

yor. Değiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle dördüncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 3008 sayılı iş Ka
nununda yazılı para cezalarının yukarı hadleri 
kaldırılmış ve 115 nci maddedeki (ağır hapis) 
kelimeleri (hapis) olarak değştirilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — 3008 sayılı İş Kanu
nu ile bu Kanunda yazılı mecburiyet ve mükellefi
yetlerden, bu kanunlarda ayrıca cezası göste
rilmemiş olanlardan, her hangi birisine riayetsiz
lik halinde suçun mahiyet ve nev'ine, derece ve 
ehemmiyetine göre 25 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır ara cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunla 3008 sa
yılı Kanunda yazılı suçlardan her hangi birini, ev
velki suça ait mahkûmiyeti kesinleştikten son
ra tekrar, işliyen kimseye o' suça ait para ceza
sının yansı nispetinde fazla para cezası hükmo-
lunmakla beraber suç olan haksız fiili bizzat ya
pan veya haiz olduğu yetki dolayısiyle haksız 
fiile bizzat sebebiyet veren kimseler -hakkında 
ayrıca bir günden aşağı olmamak üzere hafif 
hapis cezası da hükmolunur. Para cezalariyle 
malî sorumluluklarda iş veren de malen sorumlu 
sıfatiyle mesuldür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oytinuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

\. YEDİNCİ MADDE — 3008 sayılı iş Kanu
nunun 5, 109, 111 ve 120 nei maddeleri kaldırıl
mıştır. 

, BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bu kanun yayımı SEKİZİNCİ MADDE -
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Tasarının kanunluğunu kabul eden
lere. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

* 4 . — Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair olan 1515 
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sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Adalet Ko< 
misyonu raporu (1/661) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. 

Tapu kayıtlarından Hukuki kıymetlerini kay-
, betmiş olanların tasfiyesi hakkındaki 1515 sayılı 

Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul malların 1515 
sayılı Kanunun birinci maddesine göre yapıla
cak tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayıp da kişi
lerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul 
malların tapuya tescilleri Yargıç karariyle ya
pılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 2. — Yargıç kararlarına Tapu fen 
memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmı-
yan yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memur
larına veya mühendislere yaptırılacak haritalar 
veya krokiler eklenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 3. — 1515 sayılı Kanunun bu kanu
na uymıyan hükümleri kaldırılmıştır.' 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul olundu. 

MADDE 5. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul olundu. 

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum : Tasarının kanunluğunu kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

5. — Tapu Kanununun 31 nci madesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/660) [2] 

AŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir. 

[1,2] Birinci 
tutanağındadır< 

görüşülmeleri 32 nci Birleşim 
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Tapu Kanununun 31 nci maddesinin değiştiril- I 

meşine dair Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sici
linde yazılı miktardan fazla çıkıp ta bu fazlalı
ğın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmedi
ğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına 
mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile 
kaydolunur. 

Mahkeme gayrimenkulun başında inceleme
ler yapar ve bitişik gayrimenkul maliklerini din
ler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına 
ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya 
mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da 
eklenir, itiraz halinde genel hükümler çerçeve
sinde dâva açılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul -edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. 

Tasarının Jsanunluğunu kabul edenler... Et
miyenler... Tasarının kanunluğu kabul edilmiş
tir. 

6. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına dair Kanu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/31) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mi l . . Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ile 
Hulusi Oral söz istemişlerdir. Buyurun Tarakçı
oğlu. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar; okullarda öğretmenlerden 
ek vazife gören müdür ve başöğretmen olur ve 

[1] 132 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. ! 

.1950 0 : 1 
ayda muayyen bir para verilir. Eskiden buna 
makam ücreti derdik. Şimdi ek görev" ödeneği 
diyoruz. 

1926 yılı çıkmış olan 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 13 ncü maddesinde der 
ki ; başöğretmenler kıdemlerine göre alacakları 
maaşlardan başka, okulda görev ekleri idari 
hizmetlere mukabil kendilerine ayda 10 lira ile 
20 lira arasında bir para verilir. Aynı tarihli 
Kanunun 14 ncü maddesinde de der ki ; 

Ortaokulların müdürlerine kıdemlerine gö
re alacakları maaşlardan başka, idari hizmetle
rine karşılık olmak üzere ayda yirmi lira ile 30 
lira arasında makam ücreti verilir. 

Lise müdürlerine 30 - 60 arasında makam 
ücreti verilir, der. Sonraları, yani 1930 yılın
da çıkan 1702 sayılı Kanunla ortaokullara ve
rilen bu makam ücretinin miktarı 80 liraya 
kadar çıkarıldı. Lise müdürlerinin makam üc
retleri de 100 liraya çıkarıldı, ilkokul başöğret
menlerinin makam ücretleri eskisi' gibi kaldı. 
Yani 10 lira ile 20 lira arasında kaldı. Bu mik
tarlar da yapılan işe göre az görüldüğünden 
1945 yılında 4774 sayılı Kanunla ortaokulla
rın müdürlerine verilmekte olan makam ücreti
nin miktarı 100 liraya, lise müdürlerinin makam 
ücreti 150 liraya çıkarıldı. Fakat yine ilkokul 
müdürleri demek olan başöğretmenlerin makam 
ücreti 10 lira ile 20 lira arasında kaldı. Şimdi 
bu yirmi dört senelik devre içerisinde demek ki 
okullarda idari hizmet gören başöğretmenlerin 
almakta oldukları ücretler 24 yıl evvelki mik
tarda kaldığı halde diğerlerinin miktarı 4-5 
misline kadar çıkarıldı. Bunun sebebi; ilkokul
da başöğretmenler ve öğretmenler, maaşlarını 
vilâyetlerin hususi muhasebelerinden alırlardı. 
Vilâyetlerin günden güne ihtiyaçları çoğaldı. 
Paralan ise artmadı. Para bulamadılar ki. on
lar da Dev.'.et büttçesine ayak uydurarak ken
di ellerine tevdi edilmiş olan başöğretmenlerin 
makam ücretlerini çoğaltmak imkânım bulabil
sinler. Böylece aynı idari hizmeti gören, ayni 
meslekte çalışan orta okul ve lise müdürleri ya
nında ilkokul başöğretmenlerinin ücretlerinin 
ele alınmaması suretiyle bir müsavatsızlık, bir 
adaletsizlik, bir muvazenesizlik hâsıl oldu. İşte, 
yüksek huzarunuza getirilen kanun, bu adaleti 
mümkün olduğu kadar temin etmeye matuftur. 
Kanun teklifini üç yıl evvel, şöyle böyle aşağı yu
karı üç sene bitip 4 yıl olacak ki komisyona ar-
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zetmiştim. Teklifteki ücret miktarlarını bir az 
yüksek tutmuştum, Bütçe Komisyonu karşılığı
nı bulamadı. Fakat Yüksek Kamutay işle alâ
kadar oldu, tekrar Bütçe Komisyonuna gön
derdi bir hayli ffedakârlıktan sonra bilhassa 
Bütçe Komisyonunun ilk defa 1948 senesinde bir 
üyesinin reddettiği bu kanun teklifi iftiharla 
söyliyeyim komisyonun heyeti umumiyesi itti
fakla kabul etti. Bilhassa Fakihe öymen arkn-
daşımızm hizmetini huzurunuzda belirtmek is
terim. Bu arada diğer arkadaşlarımıza ve mes-
lâ Sadık Eti, Tahsin Coşkan ve diğer arkadaş
larımız siz bırakırsanız bu teklifi biz ele alırız 
demişlerdir. Bütçe Komisyonu reis ve sözcüsün
den kâtibine kadar bütün üyeler başöğretmen
lerin bıi hakkını kabul etmişlerdir. 

Arkadaşlarım, teklif kabul edildiği takdirde 
bin tane başöğretmene ayda 40 lira vermek 
imkânı hâsıl olacak, 1200 başöğretmen 30 lira, 
3000 başöğretmene 20 lira, 1050 başöğretmene 
dö on İira verebileceğiz. Böylece 13 bin kadar 
başöğretmenimiz «honore.» edilmiş ve bir mik
tar da fazla para almış olacaklardır. 

Hakikaten insanları gördükleri hizmetin kar
şılığı olan maddi para veyahut menfaatten ziya
de aynı hizmetin içinde bulunanlar arasındaki 
adaletsizlik muztarip kılar. Yüksıek tasvibinize 
mazhar olacağını ümidettiğim bu kanun milyon
larca çocuklarımızı terbiye ellerine tevdi etti
ğimiz başöğretmenlerin bu ruhi ıstırabını ber
taraf edecektir. Kanunun kabulü bu muztarip 
sınıfı memmun ve size karşı minnettar kılacak
tır. Teklifin kabulünü rica ediyorum. (Doğru 
doğru sesleri) 

HULÛSt ORAL (Denizli) — Bendeniz yal
nız tenevvür için Sayın Bakandan birşey sora
cağım. 

10 liradan 40 liraya kadar verilecek olan bu 
tazminat, acaba köy başöğretmenlerinin köylerde
ki hizmet müddetlerinin devamı ve iktiham et
tikleri müşkülâtın derecesi bir midir?.- Kıdemleri 
ve saireleri var mı.? Gezici başöğretmenlerin işi 
o mıntakada bulunan başöğretmenlerin muamelâ-
tiyle bir midir?. Yani bunlar bir grup mudur?. 
Bir de Millî Eğitim memuru olmakla beraber 
başöğretmen külfeti gören, il ve ilçelerde, öğret
menler vardır. Bunların da ayni çerçeve içerisin
de gruplanması suretiyle bu tazminatlarının ve 
rilmesi meselâ 10 liradan 20 veya 30 liraya, her 
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ne ise, gezici başöğretmen 15 liradan 40 liraya, 
Millî Eğitim memuru başöğretmen 20 den 40 ka
dar almak suretiyle bu katagori içinde bunların 
tazminatlarının verileceğini tesbit etmeye imkân 
yoktur. Ve bunda fayda da mülâhaza etmezler. 
Nitekim böyle bulunan bir başöğretmenin 25 -
30 sene orada kalmak suretiyle 40 liraya kadar 
bu tazminatı alması hakkı aşikârdır. Ama, bun
lar nihayet köy çocuklarının birçok muamelesini 
tedvir ve on beş günde işi bitirip iadilen istifade 
edebileceği halde, bir Millî Eğitim memuru baş
öğretmenin bir sene içinde vazifesi başından ay-
rılamıyacağı ve tatilden faydalanamayacağı mey
dandadır. Buna binaen ilk tâyin bile olsa köyde 
kıdemli bulunan başöğretmene nazaran daha faz
la olacağı düşünüleceğine göre, bu şekilde bir 
tasnifin faydalı olacağı kanaati bendenizde hâ
sıl oldu. 

işte bu ciheti, gerek bendenizi tenvir ve ge
rekse bu hakkı Yüksek Meclisin vereceği başöğ
retmen ve Millî Eğitim memurlarının anlaması 
için Sayın Bakanın izahat vermesini rica ederim. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; bu kanun beni sevîndirmemiş-
tir. Çünkü bir taraftan makam ücretlerine üç 
beş lira zam yapılırken, diğer taraftan başöğ
retmenlere insan takatinden fazla iş verilmek
tedir 

Arkadaşlar, ben bu meslekin içinde bulun
dum, ilkokul öğretmenliği çok zor bir meslektir. 
Günde beş saat dershanede ders vermeye mec
bur olan ilkokul öğretmeni bu vereceği dersleri 
en iyi usullerle ve en kestirme usullerle talebele
rine öğretmek için ayrıca beş saat de evinde ça
lışmaya mecburdur, plân yapmak, şema yap
mak, hazırlanmak mecburiyetindedir. Bir ilk
okul öğretmeni aynı zamanda umumi malûmatını, 
mesleki malûmatını artınnak için okumaya da 
mecburdur. Şimdi bu vaziyette olan ilkokul öğ
retmenine bu sene alman bir kararla sınıf okut
mak mecburiyeti yüklenmektedir, yani başöğret
men olan bir kimseye aynı zamanda akşama kadar 
sınıfta ders okutacak, diğer sınıf öğretmenleri 
gibi, bir de ders hazırlayacaktır, iş bununla da 
bitmiyor, öğretmenin yalnız ders malzemesi ha
zırlaması ile iş bitmez, ayrıca talebenin vazife
lerini tashih etmek için geç vakitlere kadar çalış
ması gerekmektedir, buradaki hocalık lise ve 
üniversiteler hocalıklarına benzemez. Düşünü
nüz, bir kimseye gece yarılarına kadar çalışarak 
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bitireceği bu işleri yüklemek büyük bir külfet
tir. Sayın arkadaşımız adalete doğru yaklaşır
ken arzuları ile makûsen mütenasip büyük kül-
fetleı yüklemektedir. Ben sayın genel müdür ile 
de konuştum, izahatları-beni tatmin etmedi. Ben 
her sınıf öğretmenliği yaptım, hem lise öğretmen
liği yaptım. Bu vaziyette kendi nefsimde muka
yese yaptığım zaman gördüm ki, en çok yorul
duğum zamanlar ilkokul başöğretmeni olduğum 
zamanlardır. 

Arkadaşlar; şunu da arzedeyim; bugün hiç
bir başöğretmen bu halden dolayı şikâyette bu
lunmamıştır. öğretmenler feraget ve fedakâr-
lıklariyle cemiyet içinde tanınmış bir zümredir. 
Bunlar bu vaziyetlerinden şikâyet etmemişler, fa
kat şikâyet edenler çocuk velileri olmuştur. Ço
cuklarımız, öğretmen başöğretmen olduğu tarih
ten itibaren bakımsız kalmıştır demişlerdir. Bu
gün elimizde bir ilkokul müfredat programı, bir 
talimatname vardır. Başöğretmenin vazifesi 
kanun hükümlerine göre işleri tanzim ve tertip 
etmek, kontrol vazifesini yapmaktır. Başöğret
men hasta olur, o sınıf bakımsız kalır. Sonra; 
başöğretmenin bir de yedeklik vazifesi vardır. 
Hasta olan öğretmenin yerine sınıfa derse de girer. 
öğretmen ile talebe arasında bir hâdise çıkabilir. 
Herşey olabilir. Buna kim nezaret edecek? Bir 
çocuk velisi saat üçten, beşten sonra gelip baş
öğretmeni arıyacaktır, orası bir Devlet müesse
sesi halindedir, binenaleyh oraya gelecek bir ço
cuk velisi karşısında bir muhatap bulmak ister. 
Ben kaç mektepe gittimse ancak hademe ile karşı
laştım, çünkü başöğretmen derste idi. 

Binaenaleyh ben şimdi şu anda kendimi eski 
mesleğimin içinde farzedîyorum ve öyle konu
şuyorum, şu dakikada başöğretmen olsaydım ben 
bu verilecek paraya katiyen sevinemiyecektim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, bu 
kanun teklifi ilköğretimde, dolayısiyle maari
fimizin en ağır ve en yorucu işinde çalışan bir 
sınıf arkadaşlarımızı memnun edecek, sevindi
recek ve Yüksek Meclise karn müteşekkir kıla
caktır. 

Hulusi Oral arkadaşım benim anladığıma 
göre, bu başöğretmen ücretlerinin nasıl tevzi 
edileceğinin tasrih edilmesini istediler. 

Bizim gerek ilköğretimde, gerek ortaöğrc-
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timde ve gerekse teknik öğretimde makam üc
reti olarak verdiğimiz paralar emek ile müte
nasiptir. Bunların normları vardır. Müdürün ve 
başöğretmenin üzerine aldığı işe göre tanzim 
olunmaktadır. Bâzı yerler vardır ki, Maarif 
memuru olan başöğretmenin işi çok değildir. O 
az ücret alacaktır. Bâzı kazalarımızda maarif 
memuru arkadaşımızın işi ağırdır, ona da yük
sek kadro vereceğiz. Bir de gezici başöğretmen
lerin zahmetleri, emekleri ölçüsünde kadrolar 
buradan ayrılacaktır. Keza bu kadrolar bize 
talebesi çok olan ilkokullarımızın başöğretmen
lerine daha yüksek kadrolar vermek imkânını 
bahşedecektir. Diğer okullarımızda olduğu gibi 
burada da bu kadroları âdilâne bir şekilde ve 
hizmetle mütenasip bir şekilde tevzi edeceğiz. 

Nurettin Ünen arkadaşımın işaret ettikleri 
cihet şudur: 

Muayyen bir talebe sayısından daha az tale
besi bulunan mekteplerde başöğretmen ders 
okutur. Bugün memleketimizin her tarafında 
300 den az talebesi olan mekteplerimizde başöğ
retmen ders okutur. Bugünkü kadro imkânları
mız bu ölçüdedir. 300 den fazla talebesi olan ilk
okullarımızda başöğretmenlere ders ve sınıf ver
meyiz. O müstaakillen müdür gibi mektebin ida
ri işlerine bakar. 

îş yorucudur, ona şüphe yok. Fakat bizim 
arkadaşlarımız bu yorgunluğu memnuniyetle 
üzerlerine almaktadırlar. Başöğretmenlik bir 
mecburiyet halinde değildir. Bir okulda öğret
menler arasında ehliyetli gördüğümüz bir arka
daşı başöğretmen yapıyoruz, memnuniyetle ka
bul ediyor. Kabul etmediği takdirde başöğret
menliği başkasına veriyoruz. Şimdiye kadar 
başöğretmenliği reddetmiş bir arkadaşımız yok
tur. Kaldı ki bu kadrolarla bilhassa talebesi çok 
olan okullarda başöğretmenlerin malî durumla
rı da bir parça daha iyileşecektir. Memnuniyet
le bu işi yapmaya devam edeceklerdir. 

Mektep işlerini sadece başöğretmenler de 
görmemektedir. Çocuk velileriyle temas eden, 
çocuklar hakkında malûmat veren, cevap veren 
sınıf öğretmenleridir. Yani sınıf Öğretmenleri 
başöğretmenin tabiî yardımcılarıdır. Mektebin 
idare işlerinde onlar da tabiî olarak çalışmakta
dırlar. Eğer çok daha geniş kadrolarımız olsay
dı daha az sayıda talebesi olan okullarda baş-

| öğretmenlerin derslerini üzerlerinden alırdık. 
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Fakat bugünkü kadro durumumu?; henüz buna I 
müsait değildir. 

Hocalarımızın yüklendikleri külfette müm
kün olduğu kadar bir adalet gözetmek mecburi
yetindeyiz. Köy okulları hocalarımız vardır ki 
tek başlarına 140 - 150 çocukla uğraşmaktadır
lar. Biz öğretmen arttıkça onlara da ,birer yar
dımcı vermeye çalışıyoruz. Bu suretle köy okul
larının kadroları bir dereceye kadar ikm&l edil
miş oluyor. Kadrolarımızda bir genişleme bir 
ferahlama oldukça ağır yüklü öğretmenlerimi
zin yüklerinden bir kısmını alarak hafifletmiye 
devam edeceğiz. 

NÜRETTÎN ÜNBN (Çanakkale) — Efen
dim, ben vaktinizi almamak için başöğretmenle
rin vazifelerini saymadım. Tasavvur buyurunu/ 
bir sınıfta on ders okunsa, bunların her birine 
on hoca on tane not atsa, bu notlar muhtelif cet
vellere ve defterlere başöğretmenlerin kalemiyle 
geçmesi lâzımdır. Müfredat defterelri ve saire. 
Bunlar hariç. Başöğretmen ayni zamanda İsta 
tistik memurudur da, Her çocuğun babasının, işi
ni, gücünü, anasını, kardeşlerini ve saire yaza
cak. Bunlar epiyce zamanını işgal etmez mi? 
Bunları yegân yegân bilmesi de lâzımdır. Bende
niz yalnız şunu soruyorum, ilkokulda ne kadar 
idari vazife varsa bunların hepsini yapması şart
tır .Fakat bir yardımcısı yoktur. 

Lise ve ortaokullarda da bu idari vazifeler 
vardır. Ama onlara smıf vermiyoruz lüzumu ka
dar muavin, kâtip ve muhasebeci de veriyoruz. 
Ayni vazifeyi gören ilkokul başöğretmenlerime 
neden bunu vermiyoruz. Onlar da bir nevi mü
dürdür, okul mevcudu bir ortaokuldan daha çok 
olan ilkokullar vardır. Bunları da mülâhaza et
mek durumundayız. Fakat onlar bütün bu ağır 
vazifeye rağmen şikâyetçi değildirler. Çok muztar I 
kalmayınca hiçbir itirazda bulunmazlar. Yani 
emre karşı mı gelsin?. îki sınıfı da okutacaksın 
dersek onu da okuturlar. 

Köy öğretmenlerine gelince; ben köyde ted
risatın noksansız olarak yapıldığına kani değilim. 
Bir öğretmen üç, beş sınıfı birden okutamaz. Bu
na imkân yoktur. Bu zaruret icabıdır. 'Köydo 
okuyanların da zayif olması bundan ileri gelmek- \ 
tedir. Hoca bulamadık da bir smıf verdik derseniz 
o zaman birşey yok. Ben bu noktai nazarımda ıs 
rar ediyorum. Çünkü içinde yaşadım ve bulun I 
dum. İlkokul öğretmeni hem dadıdır, hem müreb-
biyedir, hem de öğretmendir. Bu üç vasfı haizdir. { 
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Lise öğretmenleri gibi değildir. Okutacağı çocuk
ların, burada söylemeye teeddüp ediyorum, dadı
lığını yapar. Henüz ahlâki inkişaf halinde bulun
ması dol ay isiyle mürebbiyeliğini de yapar, ayni 
zamanda hocalığını da yapar. Fakat lise ve or
taokul öğretmenleri bunlardan bir dereceye ka
dar varestedir. Yani, lise ve ortaokulla, ilkokul 
vazifesini mukayese edersek ilkokulun daha yo
rucu bir vazife olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Sayın Bakandan rica ederim. Tasarruf yapacak
larsa başka noktalardan yapsınlar, eğer tasarruf 
yapacak yer bûlamıyorlarsa biz gösterelim. Fa
kat bu hocalara kıymıyalım, kültür müesseseleri 
yıkmıyalım. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, Yüksek Hey
etinizde yanlış bir intiba kalmasın diye birkaç 
noktayı tavzih etmeye mecburum: 

Başöğretmenlik esas vazife değildir, ek gö
revdir. Başöğretmenlik için hiç kimse cebredil
mez. Arkadaşlarımız smıf hizmetiyle birlikte 
bu hizmeti de ek görev olarak yapmaktadırlar. 
Biz bu hizmeti, 300 den fazla talebesi olan mek
teplere müstekillen veriyoruz. Yani onlara sı
nıf hizmeti vermiyoruz. 300 den fazla talebesi 
olan mekteplerde başöğretmeni sınıftan af edi 
yoruz. 

Sonra Yüksek Heyetinizde yanlış bir intiba 
kalmasın diye şunu da arzediyorum, bizim orta
okullarımızla liselerimizde müdürler ders okut
maktan muaf değildirler. Yalnız dersleri azal
tılır, daha az ders okutur. 

Biz 300 den az talebesi olan ilkokullarda da 
sınıftan affedilecek başöğretmenlerimiz olsun 
istiyoruz, fakat bu, zaman meselesidir, kadro 
meselesidir. 

Lise ve ortaokullarda tatbik ettiğimiz usulü 
ilkokullarda tatbik etmiyoruz. Çünkü burada 
dersin azaltılması veya ikiye bölünmesi müm
kün değildir. Başöğretmenlerimize küçük bir 
zam şeklinde intikal edecek olan bu zammın 
malî portesi 900 bin lira kadardır. Geniş bir 
teşkilâta küçük bir ferahlık vermeye çalışmak
tayız. 

BÜTÇE SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKALIN 
(Kastamonu) — Efendim, bendeniz bu başöğ
retmenlerin ek görev tazminatı münasebetiyle 
Yüksek Huzurunuza getirilmiş olan kanun ta
sarısı için bir tek cümle ilâve edeceğim. Bu ek 
görevlerde tenzilât yapılması doğru olmıyacağı 
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yolunda bir mütalâa serdedildi, yanlış anlaşıl
maması için arza mecbur kaldım. 

Arkadaşlar; bu kanun tasarısı mucibince 
halen başöğretmenlerin aldıkları miktar 20 li
ra iken 40 liraya çıkarılmaktadır ve bunun 
malî portesi 827 800 liradır. Yani başöğret
menlere şimdi verdiğimizden fazla olarak 
827 Ş00 lira vermiş olacağız. Bunu arze'tmeyi 
lüzumlu gördük. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini okutuyo
rum: 

Yüksek Kamutaya 
Tümü hakkındaki görüşülme yeter. Maddele

re geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Mardin Milletvekili 

Yusuf Mardin 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler.. Et
miyenler.. Yeterlik kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayı1! Kanunun 
13 ncü maddesinin 5166 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 22 Mart 1926 tarihli ve 789 
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

İlkokul öğretmenlerine «Bunlardan Millî 
Eğitim memurluğu görevi verilenler dâhil» bu 
idari hizmetlerine karşılık öğretmenlik aylığın
dan başka ayda 10 liradan 40 liraya kadar Mil
lî Eğitim Bakanlığınca ek görev tazminatı ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5166 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve yerine 
ilişik cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Cetveliyle 
birlikto maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Cetveliyle birlikte mad
de kabul erimiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 Mart 1950 tari-
hindo yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunun dördüncü maddesinin kaldırılmasına da
ir Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/674) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?.. 

İMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Aziz 
arkadaşlarlın, 5017 numaralı Yargıçlar Kanunu 
bundan iki sene evvel kabul edilen ve yargıçla
ra ek görev karşılığı ödenek verilmesine dair 
olan kanundur. Bunun 4 ncü maddesinin tadili, 
lâğvi isteniyor. Bu tasarıyı okudum, dikkat ve 
ehemmiyetle üzerinde durdum. Bu kanun kabul 
edilirken o zaman pek çok zikzaklar oldu. Ben
deniz de heyeti âliniz arasında idim. Kanunun 
aslı Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Gerek 
tüzük hususuna ve gerek Meclis geleneklerine 
dayanarak sadece Adalet Komisyonundan geç
miş olan bu tasarının ayrıca Bütçe Komisyonun
da da görüşülmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Onun için huzurunuza çıktım. Bu hususta bir de 
önerge takdim ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu ta
sarı evvelce kabul edilmiş olan ödenek hakkın
daki kanunun bir hükmünün kaldırılmasına1 ma
tuftur ve yargıçlık meslekinden gelmiş olup da 
merkezde çalışan yargıçlara da diğer yargıçlara 
verildiği gibi ödenek verilmesi hükmünü ihtiva 
etmektedir 

ödenek verilmesi mevzuu zaten mevcut olan 
bir keyfiyettir. Bu itibarla Bütçe Komisyonu 
ile tasarının bir ilgisi görülmemiştir. Esas iti
bariyle ihtisas komisyonu olan Adalet Komisyo
nu bu vaziyeti derpiş ve kabul etmiş bulunmak
tadır. Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir diye
ceği var mı? 

[1] 133 say ıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim; yar
gıçlara aylıklarından başka yargıç ödeneği adı 
ile bir ödenek verilmesi hakkındaki kanun yar
gıçlık sınıfından Adalet Bakanlığı merkez teş
kilâtına tâyin edilmiş olanların yargıç ödeneği 
almakta devam etmelerini esasen kabul etmiştir. 
Yalnız bu dördüncü maddenin bu şekilde bakan
lık merkez teşkilâtına tâyin edildikten sonra mer
kezde başka bir yere terfi suretiyle tâyininde 
bu ödeneğin verilemiyeceği hakkında kayıt 
mevcuttur. Şimdi Adalet Komisyonu tarafından 
hazırlanan bu kanun tasarısı bu kaydı kaldır
maktadır ve bu kayıt kaldırılmakla esasen yar
gıç sınıfından merkez teşkilâtına vazife ile tâyin 
edilenler hakkında yargıç ödeneğinin verilmesine 
devam edilmesi hakkındaki prensipe uygun
dur. Bu bakımdan Bütçe Komisyonu bunu Komis
yona istemeye lüzum görmemiştir. Takdir sizin
dir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. Fakat 
Bütçe Komisyonu lüzum görmüyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü gerek 

içtüzük hükümlerine ve gerekse Yüce Meclis ge
leneklerine uyularak, kanunun aslının görüşül
düğü Bütçe Komisyonu tarafından da tasarının 
bir defa incelenmesini teklif ederim. Saygıla
rımla 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 
dördüncü maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 
sayılı Kanunun dördüncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. — Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'-
mm, Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu ile Belediye Gelir
leri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve îçişle.ri Komisyonu 
raporu (2/213, 1/525) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
îstiyen var m? 

Buyurun Veziroğlu. 
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlarım; 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 30 ncu maddesi, belediye sı
nırları içinde istihlâk edilen gaz, benzin ve petrol 
müştakkatından istihlâk Resmi alınmasına dair
dir. 

Şimdi yüksek huzurunuza sunulan teklif bu 
maddenin tadili hakkındadır. Yani belediyesi 
olmıyan köylerde dahi istihlâk edilecek akaryakıt
lardan istihlâk Resmi alınmasına dairdir. 

Evvelce kabul buyurduğunuz 5237 sayılı Ka
nunda yalnız belediye hududu içinde istihlâk 
edilen akaryakıtlardan istihlâk Resmi alınması 
lâzımgeldiği halde köylerde bayi bulunmadığın
dan kasaba içindeki bâyiîerden köylülerine sa
tın almakta oldukları, yani (teneke ile toptan 
satın almakta oldukları) îjenzin, gazdan da ka
nunsuz olarak istihlâk Resmi alınmaktaydı. Şim
di bu gayrikanuni yapılan tahsilatı kanuni bir 
çerçeve içerisine almak üzere bu tasarı yüksek 
huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. 

Fakir köylünün yakacağı, gaza zam yapılma
sı doğru değildir. Bendeniz bu tasarının reddini 
teklir, ediyorum. Aynı zamanda ana kanunu 
yani Belediye Gelirleri Kanununun evvelce mü
zakeresi yapılırken Maliye, Bütçe ve İçişleri Ko
misyonları üyelerinden teşekkül eder Geçici bir 
Komisyonda incelenmişti. 

Bu tasarı yalnız içişleri Komisyonunda tet
kik edildikten sonra buraya gelmiştir. Usul nok-

[11 138 ve 139 sayılı basmayazalar tutanağın 
sonundadır. 
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tasından da noksanlık vardır, tasarının evvelâ 
reddini istiyorum, kabul buyurulmadığı takdir
de Maliye ve Bütçe Komisyonlarından de geçmek 
üzere geri çevrilmesini rica ediyorum 

BAŞKAN — Komisyona bir noktayı arzet-
mekliğime müsaadenizi rica ederim. 

Meclise sunulan bir teklifle bir tasarı var
dır. Bunlardan birincisi Belediye Gelirleri Ka
nununun 30 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair, ötekisi de yine aynı kanunun 22 nci madde
sine dairdir. 

Acaba İçişleri Komisyonu bunu tek tasarıda 
tevhit etmekte fayda mülâhaza etmez mit Çünkü 
aynı günde bir kanunun iki maddesini değiş
tirmek için ikî kanun çıkaracağız ve bunlar ayrı 
ayrı numara alacaklar. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAH
RETTİN TÎRÎTOĞLU ^Balıkesir) — 30 ncu 
maddenin değiştirilmesi teklifi Giresun Milletve
kili İsmail Sabuncu arkadaşımızın, 22 nci mad
deyi değiştirme teklifi de Hükümet tarafından 
yapılmıştır. O bakımdan ayrı ayrı sunulmuştur. 

BAŞKAN — Tevhidi faydalı olur. Kanun 
numaraları gittikçe çoğalmaktadır. O bakım
dan. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET
TİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Usul bakımın
dan bir beis görülmediği takdirde Komisyonu
muz birleştirilmesinde mahzur görmemektedir. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Evvelâ 
Sayın Başkanın temas ettiği noktaya cevap ve
reyim. 

Bu teklilerinin birisi Hükümet tarafından 
gelmiş o biri bir milletvekili tarafından yapıl
mış bir tekliftir. Bir encümene bunlar ayrı ay
rı zamanlarda gelirse ve birisinin kararını ver
miş, mazbatasını yazmış ve kanunlar kalemine 
bunu tevdi etmişse bu muameleleri yaparken 
ikinci gün ikinci bir teklif geleceği1 düşünüle
mez. Hakikaten aynı güne tesadüf ederse bir
leştirmek faydalı olur. 

BAŞKAN — Ben zatıâlinizin mütalâasından 
sonra heyeti ümumiyeden karar alacağım. Çün- |* 
kü son olarak, Meclisten çıkmaktadır. Bu zatı
âlinizin teklifine mütaallik bir şey değildir. Siz 
teklif etmediniz. Siz devam buyurunuz. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Benim 
teklifim değil ama bu hususta konuşabilirim. 

BAŞKAN — Tabiî konuşursunuz, mâni de
ğildir. Buyurun siz devam edin. 
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İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Efendim, 

' Veziroğlu arkadaşımızın temas ettiği noktaya 
gelince : Köylülerin aldığı gazlardan güya ev
velki kanunda İstihlâk Resmi alınmaması lâ-
zımgelirken, bu, kanunsuz olarak alınmış. Bu
gün o kanunsuzluğu kanunlaştırma yoluna so
kulmak isteniyormuş, gibi bir ifadede bulundu
lar, hakikat bu değildir. Eski kanunda «Beledi
ye sınırları içinde istihlâk edilmek üzere satı
lan petrolün kilosundan» denmiş. Bu, tatbikat
ta birçok kaçakçılıkların yapılmasına yol aç
mış, beled :ye sınırları içinde satılan petrolün 
hepsini de İstihlâk Resmine tâbi tutmuş. Bu, su
nunla da anlaşılıyor : Aynı maddenin son fık
rasını okurlarsa vazıı kanun neleri bu İstihlâk 
Resminden muaf tuttuğunu, vazıh bir surette 
yazmış bulunmaktadır. Deniliyor ki ; tarım ma
kinelerinde kullanılacak olan mazot ve petrol
ler, tarım memurlarınca onaylananlar, bu re* 
simden müstesna tutulur, diyor. Burada açık 
ve vazıh bir istisna hükmü vardır. Diğerlerin
den istisna edilmiyeceğini evleviyetle açıklıyor 
ve bundan da anlaşılıyor. 

Bana gelen müracaatla kendi bölgemde be
lediye, şuradan, yekdiğerine zıt iki karar çıkar
dığını bildiriyor. Bu vaziyette iltibasa mahal 
bırakmamak için tefsir mi yapmak lâzım yoksa 
kanunda bir değişiklik mi yapılması icabedi-
yor, bunu ben bir milletvekili olarak müvekkil
lerimin bu müşkülünü halletmek üzere bir tek
lifte bulunmuş oluyorum. 

Bir defa petrol satan ajandalar diyorlar ki ; 
evvelki kanunun ifadesi belediye sınırları içeri
sinde bir belediye sınırı içinde olmak üzere bir 
tarafı Etlik diğeri de Cebeci bunun içeri
sinde istihlâk edilmesiyle maksat hâsıl olmaz. 
Buradan benzini alırım, pekâlâ baraja gidebilir 
rim. Yarın kalkarsa ben benzini buradan aldım, 
belediye sınırları içinde ihrak ettim diyor. He
def barajdı, baraja gittim, orası da belediye 
hududu değildir. Vâzıı kanunun kasdettiği mâ
nayı bilerek belediye »hududu içinde satılan bu 
nevi maddelerden o belediyeye bir resim, bir 
varidat sağlamaktır. Binaenaleyh bunun tavzi
hi için ben bu maddenin değiştirilmesini teklif 
ettim. Madde çok vazıhtır. Binaenaleyh Vezir
oğlu arkadaşımızın düşündüğü tarzda, esasen 
köylerde sarfedilecek benzinden, yahut da pet
rolden resim almayı vâzıı kanun kasdetmemiş-
tir. O kanunsuz alınmıştır. Şimdi kanuni bir ha-
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le"'koymak istiyorlar. Dedikleri gibi olsa, tama- I 
miyle kaçağa gidecektir. O vakit Belediye Ge
lirleri Kanunundan bu maddenin kaldırdması 
lâzımdır. Halbuki vâzıı kanun onu bilerek be
lediyeye varidat sağlamak için koymuştur. Ve 
bir istisnayı maddeye sarih olarak eklemiştir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Maksadımı iyice anlatamamışım, her halde. 
Ben, hiçbir zaman Sabuncu arkadaşıma tariz 
maksadiyle söz almış değilim. Sabuncu arkada
şımızın teklifi, zaten esbabı mucibesinden anla
şılmaktadır. Bendeniz bizzat gördüğüm, yani tat
bikatta gördüğüm aksaklıkları burada belirttim. 
Meselâ akaryakıt bayii bulunmıyan köy ihti
yacını kasabadan tedarik eder. Fakat kasaba
dan tedarik edilirken gerek zengin köylüler ge
rekse köy bakkalları gelir kasabadaki bayiden 
3 - 5 teneke gaz alır. Kasabadan alınmış olan 
akaryakıttan kasabadaki bayi, güya belde dâ
hilinde istihlâk edilmiş gibi İstihlâk Vergisi 
vermektedir. Bunlar tatbikatta görülen mua
melelerdendir. Bunu arzetmek istedim. Yoksa 
köyde bayii bulunan akaryakıttan, doğrudan 
doğruya köydeki bayie gönderilirken belediye 
hiç bir zaman istihlâk Vergisi almamıştır ve al
maya da zaten 5237 sayılı Kanun gereğince im
kân da yoktur. 

Yanlış tatbikattan doğan bu aksaklığı belirt
mek istedim, kürsüye bu aksaklığı belirtmek 
için gelmiş bulunuyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Müsaade
nizle bir noktayı izah edeyim : 

Efendim, kanunun tatbikatı arkadaşımızın 
dediği gibi olursa, köyden birisi geldi., ben köyde 
bâyiim dedi, ver bana beş teneke gaz... Ve ga
zı alıp çıktıktan sonra bunu orada bu mahru
katı kullanan otomobile satarsa bunu kim yaka-
lıyacaktır? Binaenaleyh, ben arzettim ki, vâzıı 
kanun bilerek ve sarih olarak istisna fıkrasını 
maddenin altına yazmış. Demek ki, bunun ha-
rieinde kalanlar İstihlâk Vergisine tâbi olmak 
lâzımdır. Ancak madde bu iltibası önliyeeek 
şekilde-çıkmamış olduğu için ben bunu önliye- J 
cek şekilde yazdım. Kabulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — İki tasarının tevhidini, yani 
aynı meseleye ait olarak bir günde Meclisten çı- | 
kaçak olan iki kanun yerine bir tek maddenin I 
çıkmasını oyunuza sunuyorum. | 

İki tasarının birlştirilmesini muvafık gören- j 
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler.;. j 
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İki tasarının birleştirilmesi kabul edilmiştir. Şu 
hafde tasarının heyeti umümiyesi hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Maddelere geçilmeden evvel 22 nci madde hak
kında mâruzâtım vardır. 

BAŞKAN — Söz vereceğim, hakkı kelâmınız 
mahfuzdur. 22 nci maddenin ayrıca Komisyona 
gitmesini teklif edebilirsiniz. Israr ediyor musu
nuz? 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Esbabı mucibesi hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Hangisinin? 
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 

22 nci maddenin. 
BAŞKAN — Şimdi 22 nci maddenin müza

keresine geçtiğimiz zaman size söz vereceğim. 
Şimdi maddelere geçilmesini kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Şimdi birinci madde şu şekilde okunacaktır. 

Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesi 
ile ayni kanunun 5385 sayılı Kanunla değiştiri
len 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

BlRlNCl MADDE — 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 30 ncu maddesiyle ayni ka
nunun 5385 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Aşağıda yazılı ölfü aletleri ve 
tartılardan 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre normal olarak yapılacak 
muayenelerde ölçülerin belediyeye damgalattı-
rılması karşılığında aşağıdaki resimler alınır; 

A) 500 grama kadar tartıların beher par
çasından 5 kuruş; , 

B) 50 kilograma kadar tartıların beher 
parçasından 25 kuruş, 

C) ibreli terazilerden 100 kuruş; 
D) Masa terazilerinden 50 kuruş; 
E) El terazilerinden 20 kuruş; 
F) Her çeşit basküllerden ve kantarlardan 

200 kuruş; 
G) Akıcı ve kuru taneli maddeler hacım 

ölçeklerinin beher parçasından 5 kuruş; 
II) Uzunluk ölçülerinin beherindep 10 ku

ruş. 
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AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar; 1 Temmuz 1948 tarihinde 
Yüce Kamutayca kabul edilen 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 1,5 yıl geçmiş olduğu 
halde mütaaddit maddelerinin ve hattâ bazan 
aynı maddesinin mütaaddit defalar tadili hak
kında huzurunuza sunulmakta olan tasarılardan 
dolayı yüksek dikkatinizi çektiğini umarak bu
nun sebepleri hakkına naçizane görüşlerimi ar-
zetmek için söz almış bulmuyorum. Yüksek 
Meclisin 12 Aralık 1947 günündeki Birleşiminde 
İçişleri sayın Bakanı, Belediye Gelirleri tasarı
sının Maliye, İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmiş olduğundan bahisle bu komisyon
lardan ayrılacak üyelerle geçici bir komisyon 
teşkil edilerek acele müzakeresi temennisinde 
bulunduğu sırada, bâzı arkadaşlar da geçici 
komisyon teşkili ile bu tarzda acele ile kanun 
çıkarılmasının mahzurlarını ve tatbikatta çeki
len zorlukları açıklıyarak bu hususta acele et
menin zararlı olduğundan, geçici komisyonda 
müzakere edilmesinin doğru olamıyacağmı ve 
bilhassa Bütçe müzakeresinin devam ettiği o 
günlerde teşkil olunacak geçici komisyon çalış
masında aksaklıklar görüleceğini bu yüksek 
kürsüden belirttikten sonra, konuşan sayın Se-
dad Pek dahi (acele kanun çıkarmak) tâbirine 
itiraz ederek acele etmekle noksan kanun çıka-
rılmıyacağmı, bu kanunları ara sıra tadil et
meye mecbur oluyorsak, fena çıkarıldığını ifade 
edemiyeceği, ve belediye kanunları ile hepinizin 
senelerden beri meşgul olduğumuzu ve tasarı
nın komisyonlarda ayrı ayrı tetkikmda umulan 
faydanın ne olduğunu kestiremiyeceğini izah et
mişti. 

Bir buçuk sene evvel ne gibi mahzur doğu
racağını kestirememiş olan sayın arkadaşımızın, 
şimdi tadil tasarısını gördükten sonra, ümit ede
rim ki vatandaşların bu yüzden ne kadar zarar 
gördüklerini anlamış olacaklardır. 

Müsaadenizle arzedeyim; Belediye Gelirleri 
Kanununun 22 nci maddesi ölçü ve tartı aletle
rinin belediyelerce yapılacak damgadan alınacak 
resimlere dair C fıkrasında Geçici Komisyonca 
unutulmuş olan iki kelimelik noksan yüzünden, 
vatandaşlarımız 1 Temmuz 1948 den 4 Mayıs 
1949 tarihine kadar tam on ay, izrar edilmiş

lerdir. 
Arzettiğim- bu 22 nci maddenin C bendinin 

tadili hakkında meriyete geçen 5385 numaralı 
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Kanunda, bir noksanlığın tashihine gidilmek 
istenilmişti. Halbuki ise şimdi yine görüyo
ruz ki, bu maddenin yeniden tadili için yüksek 
huzurunuza bir tasarı daha sunulmuş oluyor. 
Aynı kanunun 30 ncu maddesindeki, (Gaz ve 
benzinden alman resimlere) ait hükmünde di
ğer bir tasarı ile değiştirilmesi istenmiştir. 

tşte bu gibi noksanlıklar ve hatalar, kanun çı
karmakta gösterilen acelecilikten doğmakta ol
duğu bir kere daha anlaşılmış oluyor. 

Yalnız İçişleri Komisyonunda müzakeresiyle 
iktifa edilerek yüksek huzurunuza getirilen bu 
tasarı kanuniyet iktisap ederse, bir defa daha 
tadili lüzumu hâsıl olmaması için bendeniz bu 
tasarının Maliye ve Bütçe Komisyonlarından 
da geçirildikten sonra Heyeti Umumiyede müza
keresine müsaade Duyurulmasını tekrar rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA

LIN (Kastamonu) — Efendim, arkadaşımız, bu 
Kanun teklifinin alâkalı komisyonların hepsin
den geçmemesinden dolayı aceleye geleceğini 
ve yine hatalı çıkacağını öne sürerek Bütçe ve • 
Malİ3re Komisyonlarına tevdinini -istemektedir. 

Bir misal olarak da bu mevzuubahs edilen 
22 nci madde üzerinde evvelce de bir tadil ya
pıldığını öne sürmektedirler. 

Hakikaten belediye resimlerine ait olan bu 
22 nci madde üzerinde bu huzurunuza gelen Ka
nun tasarısı ile ikinci defa bir tadil yapılmakta
dır. Fakat ilk defa yapılmış olan tadil, 
hakikatte bir daktilo hatasının düzeltilmesine 
inhisar etmektedir. Arkadaşınım dedikleri gi
bi iki kelime değil bir tek kelime unutulmuştur. 
O da şudur (Beher 50 kilo) denmek lâzımgelir-
ken, (beher kilo) olarak çıkmıştır. 

Büyük Meclisten böyle geçtiği için bu tas
hihin ancak yine kanunla yapılması lâzımdı. 
Onun için kanun yoliyle düzeltilmiştir. Bütçe 
Komisyonundan geçmesi meselesine gelince: Ha
kikaten kanunun esası Bütçe Komisyonundan da 
geçmiştir. Sebebi de şudur: Belediye gelirleri 
kanunla Kazanç Vergisinden Devletin belediye
lere vereceği hisse artırılmakta idi. İnhisar 
maddeleri satış bedelinden de belediyeler adına 
yeniden hisse-tesis edilmekte idi. Tiyatro ve 
sinemadan Devletin aldığı resim belediyelere 
devrediliyordu. Bütçe Komisyonuna gönderil-
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meşinin sebebi buydu. Şimdi elinizdeki madde
nin Bütçe Komisyonu ile hiç ilgisi olmadığı 
için, bunu İçişleri Komisyonunun müzakeresi 
üzerine burada görüşüp karara bağlamak kâ
fidir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
—- Maliye Komisyonuna da gitmesine lüzum 
yok mu? 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Ma
liye Komisyonuna da lüzum yoktu. Komisyon 
lüzum görseydi isterdi. 

Şimdi bu madde münasebetiyle benim de 
Yüksek Heyetinize arzedeceğim bir teklifim var. 
Bu, madde Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak 
resimler hakkındadır, ölçü ve ayarlar hakkın
daki kanunla tüzüğüne uygun olarak bir düzelt
me yapmak v ebu suretle bu kanunla ölçü ve 
Ayarlar Kanunu ve tüzüğü arasındaki ahenk
sizlik izale edilmek istenmektedir. Yalnız bu
nun neticesi olarak belediyenin muayene ve 
damga mukabilinde yaptığı iş her sene yapıla 
çağma iki senede bir yapılacaktır. Yani bele
diyelerin senede aldıkları gelir iki senede bir 

. alınmış olacaktır. Yani belediyelerin bu tadil
le mâruz kalacakları maddi netice bu gelirleri
nin yarıya inmesi şeklinde tecelli edecektir, 
Bendeniz esas itibariyle buna da itiraz edecek 
değilim. Fakat bunlar arasında beş kuruşluk re
simler vardır. Bu beş kuruşluk resim için ma
halline gidilecek; bu külfete değmez. Bir mak
buz kesecektir, kâğıt harcıyacaktır. Belediye
ler lehine çok mütevazı olan bu beş kuruşun on 
kuruşa çıkarılması muvafık olur. Arzettiğim 
gibi bir tezyid olmıyacaktır. İki senede on kıt 
ruş alınacaktır. Senede beş kuruş alınacakken 
iki senede on kuruş. 

(B) fıkrasındaki beş kuruşun on kuruşa; (G) 
fıkrasındaki beş kuruşun on kuruşa, (H) fıkra
sındaki uzunluk ölçüleri için olan on kuruşun 
yirmi kuruşa iblâğını rica ederim. 

Tekrar arzedeyim; bunlar hakikatta tezyid 
değildir. İki senede bir olduğuna göre eskisi 
gibidir. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET

TİN TÎRÎTOĞLU (Balıkesir) — Ahmed Vezir-
oğlu arkadaşımız henüz bir buçuk sene evvel 
çıkmış olan bîr kanun üzerinde değişiklik ya
pılması, bu kanun üzerinde iyi ve esaslı suret-
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te tetkik yapılmadan çıkmış olmasına delâlet 
eder buyurdular. 

Yüksek Kamutayın malûmu olduğu üzere 
B. M. Meclisinden çıkan bütün kanunlar, bü
tün kararlar muhakkak ki, isabetlidir. Ancak, 
yine Yüksek Heyetinizin malûmudur ki; millet 
ihtiyaçları daima değişebilir. Kanunlarımızda 
ebediyet aramak çok nazari olur. Her kanun 
muhakkak ki, yeni ihtiyaca göre değiştirilir, 
tadil edilir, işte Belediye Gelirleri Kanunu üze
rindeki tetkik de böyledir. 

Mevzuu müzakere olan 22 nci maddede de
ğişiklik yapılmasına tatbikatta zaruret hâsıl 
olmuştur. Çünkü, 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun 17 - 18 nci maddeleri ile, tartı ve ölçüler 
aletlerinin belediyelerce normal muayeneleri ve 
damgalanmaları iki yılda bir olacağı zikredil
mektedir. Halbuki, 5237 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinde her yıl yapılacak muayene ve dam
galamadan bahsolunmaktadır ki ; bu suretle iki 
kanun arasında ahenk muhafaza edilmemiş olu
yor. 22 nci maddenin tadili teklifinin başlıca 
sebebi budur. Bununla her iki madde arasın
daki ahenk ve insicam temin edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla Komisyonumuz, metinde işaret 
edildiği veçhile ölçüler Kanunu ve Tüzüğü hü
kümlerine göre «Normal olarak muayenelerin
de» tâbirini kullanmıştır, ölçüler Kanununun 
17 ve 18 nci maddeleri hükmüne göre ölçü alet
leri üç şekilde muayene edilir. 

Bu aletlerin ilk muayenesi, hariçten memle
kete ithalinde, veyahut memleket içinde imal ve 
tamirlerinde yapılır. 

iki senelik muayene 18 nci maddede tarif 
edilmektedir. Her iki sene başında bu kanunun 
22 nci maddesince ayarlanması lâzımgelen öl
çüler için yapılan muayene ve damgalardır. 
Üçüncü muayene de ansızın yapılan muayene
lerdir. Normal olarak yapılan muayene ile biz 
senelik muayene kasdediyortız. Her iki sene ba
şında yapılacak muayeneyi istihdaf ediyoruz. 
Her iki kanunda bu suretle ahengi, beraberliği 
temin etmiş oluyoruz. Bunu bu şekilde -tebarüz 
ettirdikten sonra Muzaffer Akalın arkadaşımı
zın tekliflerine geliyorum; hakikaten halen 
iner'i olan ve tatbik edilmekte bulunan kanun 
hükmüne göre muayene ve damgalama yapıl
ması karşılığı olarak alınmakta olan resimler 

| her yıl alınmaktadır. Bizim ka'bul ettiğimiz 
! miktarlar esiri metinde mevcut olan miktardır. 
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o hattâ B fıkrasındaki 50 kuruşu da 25 kuruşa 
indirmiş oluyoruz. Yani dörtte bir. îki yılda 
muayene ve damgalama yapılacağına göre Ko
misyonunuz beş kuruşun on kuruşa, 25 kuruşun 
da 50 kuruşa (G) bendindeki 5 kuruşun 10 ku
ruşa, uzunluk için de 10 kuruşun 20 kuruşa çı
karılmasını, resim artırma şeklinde mütalâa et
miyoruz bu itibarla arkadaşımın noktai nazarı
na iştirak ediyoruz. 

ALÎ RIZA KIRSEVBR (Çanakkale) —Efen
dim, bendeniz bu kanunun (F) fıkrasına itiraz 
edeceğim malûmu âliniz her verginin âdilâne 
olması şart olduğuna göre (F) fıkrasında mev
cut adaletsizliğin giderilmesini rica edeceğim. 

(F) fıkrası diyor ki : «Her çeşit basküller
den». Baskül, 100 - 500 - 1000 kiloya kadar 
tartan bir vasıtadır ki, bunu en ziyade tüccar 
ve mütaahhitler kullanır. Sonra : «Kantarlar» 
diyor. Kantar da köy bakkal arının kullandığı 
75 - 100 kilo çeken bir tartı aletidir. Bir koy 
bakkalının sermayesi zaten baskül almaya mü
sait değildir. Köylü, ancak 10 - 15 lira vererek 
bir kantar alabilir. Şimdi, büyük bir tüccarın 
kullandığı baskül için 200 kuruş verirken köy
lünün de kantar için 200 kuruş vermesi âdilâne 
değildir. Bunun tadilini teklif ediyorum ve bu
nun için bir önerge sunuyorum kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Evvelâ 
Veziroğlu 'nun önergesini okutacağım, 22 nci 
maddenin Maliye ve Bütçe Komisyonlarına ha
valesini istiyor, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle tasarının Ma

liye ve Bütçe Komisyonlarında da tetkik edil
mek üzere geri çevrilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

BAŞKAN — Tasarının Maliye Komisyonuna 
havalesini kabul edenler..' Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bütçe Komisyonuna havalesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Muzaffer Akalın'm... 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

-— Müsaade buyurulursa 22 nci madde hakkın
da mâruzâtım vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Bu maddenin A fıkrasında 500 grama kadar 
tartılardan beherinden beş kuruş, 500 gramdan 
yukarı 1 2, 5 kilo tartılardan, B fıkrasına dâhil 
edilerek, 25 kuruş alınmaktadır. Doğrusu bu 
çoktur. Nispetsizlik vardır, adaletsizlik vardır. 
Bunları değiştirmek lâzımdır: 5 kiloya kadar 
olanların beherinden 10 kuruş ve beş kilodan 50 
kiloya kadar olanlar için ise tasarıda olduğu 
gibi, 25 kuruş almak yerinde olur. Ama beş ki
loya kadar olanları değiştirmeli ve 10 kuruşa 
indirmeli. 

Sonra F fıkrasında her çeşit basküllerden 
ve kantarlardan iki lira damga resmi isteniyor. 
Biliyorsunuz 25 - 50 kilo çeken masa kantarla- • 
rı vardır. Bu küçük kantarlar için iki lira çok
tur. Bunun da münasip bir miktara indirilmesi
ni yerinde görüyorum ve bunun için de bir öner
ge veriyorum. 

BAŞKAN — önergeleri birer birer okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
A fıkrasındaki 5 kuruşun on kuruşa çıka

rılmasını ; , 
B fıkrasındaki 25 kuruşun 50 kuruşa çıka

rılmasını ; 
G fıkrasındaki 5 kuruşun 10 kuruşa çıkarıl

masını ; 
H fıkrasındaki 10 kuruşun 20 kuruşa çıkarıl

masını teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın* 

Yüksek Başkanlığa 
F fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini teklif ederim. 
Çanakkalet Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 
Her çeşit basküllerden 200, kantarlardan da 

100 kuruş alınır. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin aşağıdaki yazıldığı gibi de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Ahmed Veziroğlu 
Fıkra : 
B) 5 kilograma kadar tartıların beher par

çasından 10 kuruş. 
5 kilodan yukarı 50 kiloya kadar 25 kuruş. 
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F) Basküllerin 50 kiloya kadar 50 kuruş 1 

ve 50 kilodan yukarı 200 kuruş. 

BAŞKAN — Sizin tadiliniz B ve fıkralarına 
temas ediyor, Muzaffer Beyin tadili (A) fık
rasına temas ettiği için evvelâ onu oyunuza su
nuyorum : 

FAHRETTİN TÎRlTOĞLU (Balıkesir) — Bu 
teklife komisyon da iltihak ediyor. Yalnız iki 
senede bir olaeaktn. 

BAŞKAN — Teklif şudur: (A) bendindeki 
500 grama kadar tartıların beher parçasından 
5 kuruş yerine 10 kuruş alınmasıdır. Bu teklifi 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır. Komisyon filhal muvafakat I 
•ediyor. Bu suretle fıkrayı tashih ediyoruz. 

(B) fıkrasındaki 25 kuruşun 50 kuruşa çı- I 
karılması) 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu'nun bu fıkra 
hakkında bir diyeceği var mıdır? 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Yani bir kilodan beş kiloya kadar olanlar I 
25 kuruş Damga Resmi verecekler. Bu çoktur. 

(Ahmed Veziroğlu'nun teklifinin B fıkrası 
hakkındaki teklifi: 5 kilograma kadar tartıların 
beher parçasından 10 kuruş) 

BAŞKAN — Şimdi Veziroğlu, mevcut metni 
kısmen muhafaza ediyor. Yalnız beş kiloya ka
dar olan kısımda bir indirme yapıyor ve burada 
10 kuruş olarak teklif ediyor. 

Bu teklifi nazarı dikkate alanlar... Almıyan
lar... ötterge nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi Muzaffer Akalın arkadaşımızın tekli
fini oyunuza sunacağım. Bunda 50 kiloya kadar 
olan tartılardan 25 kuruş yerine iki sene kay-
diyle, 50 kuruş alınmasını teklif ediyor, ve bu 
teklife komisyon da iltihak ediyor. Bu teklifi 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 

Anlaşılmadı, tekrar oya arzedeceğim. Bu 
teklifi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 

Müsaade buyurun, tereddüt hâsıl oldu. Lüt
fen nazarı itibara alanlar ayağa kalksınlar... 
Oturunuz. Almıyanlar lütfen ayağa kalksınlar... 
Nazarı itibara alınmıştır. 

Şimdi AH Rıza Kırsever (F) fıkrasının ta
dilini istiyor: Her çeşit basküllerden 200, kan
tarlardan 100 kuruş alınmasını teklif ediyor. 

ÎÇÎŞLERÎ K. ADINA FAHRETTİN TÎRlT
OĞLU (Balikesir) — Her çeşit basküllerde 200, 
kantarlarda 100 kuruşu kabul ediyoruz. | 
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BAŞKAN — Ali Rıza Kırsever'in teklifine 

Komisyon iltihak ediyor. 
BAŞKALV — Veziroğlu'nun önergesini oku

tuyorum : 
Baskülleıden : 50 kiloya kadar 50 kuruş ve 

kilodan yukarı 200 kuruş. 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET

TİN TÎRlTOĞLU (Balıkesir) — Biz tefrika ta
raftarı değiliz. 

BAŞKAM — Veziroğlu'nun bu teklifini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi komisyon Ali Rıza Kırseverin teklifi
ni kabul ediyor, bu teklifi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlaı*.. Dikkate alınmıştır. 

Esasen komisyon da kabul etmişti. O şekilde 
yazıyoruz. 

Muzaffer Akalın (g) fıkrasındaki 5 kuru
şun 10 kuruşa çıkarılmasını teklif ediyor. 

Komisyon buna ne diyor? 
İÇİŞLEBÎ KOMİSYONU ADINA FAHRET

TİN TÎRlTOĞLU (Balıkesir) — İki senede bir 
olduğu için kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu teklifi dikkate alanlar.. 
Almıyan]a:\. Dikkate alınmıştır. 

Yine Muzaffer Akalın H fıkrasındaki 10 ku
ruşun 20 kuruşa çıkarılmasını teklif ediyor. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar; bir hususu yüksek nazar
larınıza arzetmek için söz aldım. 

Gerek sözcü ve gerekse diğer arkadaşları
mız, iki senede bir damga yapılacağına göre 
mahzur olmadığını ileri sürerek teklif yapıyor
lar, eller kalkıyor. 

Halbuki ölçü ve Tartı Kanununa göre esa
sen iki senede bir damga yapılır. Bugün biz bu 
hükmü değiştirmiyoruz, kanunun aslında iki 
senede bir (İamga yapılması kabul edilmiştir. 
Bunu yüksek nazarlarına arzediyorum. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) -
Efendim, bir noktayı huzurunuzda tekrarlamak 
mecbruiyetinde kaldığım için mazur görmenizi ri
ca ederim. 

Birkaç ay evvel toplanmış olan ve belediye 
başkanlarının iştirak etmiş bulunduğu kongrede 
bu Belediye Gelirleri Kanununa rağmen, beledi
yelerimizin yapmakla mükellef oldukları hizmet
leri karşılamak için gelirlerinin kâfi gelmediği 
üzerinde uzun boylu durulmuştu. 
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Eğer biz bu kanun vesilesiyle belediyelerin 

halen almakta oldukları gelirleri azaltırsak, o va
kit daha gayrimüsait bir durum hâsıl olur. Kal
dı ki, benim teklifim, esas itibariyle, artırıcı ma
hiyette değildir. Halen senede 10 kuruştur, iki 
sene olunca, senede on kuruştan iki senede 20 ku
ruş olur. İlk defa küçük gcamlar için 10 kuruş 
kabul edilince, uzunluk ölçüleri için biraz farklı 
ölçüler kullanmak lâamgelir. 

Bunu arzetmek için huzurunuzu rahatsız et
tim. 

BAŞKAN — H fıkrasındaki uzunluk ölçüle
rinin 10 kuruş yerine 20 kuruş teklif ediyorlar. 

20 kuruş olmasını kabul edenler... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi son şekliyle tekrar okutuyo
rum. : 

Birinci madde — 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 30 ncu maddesiyle aynı ka
nunun 5385 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Aşağıda yazılı ölçü aletleri ve 
tartılardan 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre normal olarak yapılacak 
muayenelerde ölçülerin belediyeye damgalattı
rılmadı karşılığında aşağıdaki resimler alınır : 

A) 500 grama kadar tartıların beher parça
sından 10 kuruş, 

B) 50 kilograma kadar tartıların beher par
çasından 50 kuruş, 

C) İbreli terazilerden İÖO kuruş, 
D) Masa terazilerinden 50 kuruş, 
E) El terazilerinden 20 kuruş, 
F) Her çeşit basküllerden 200 ve kantarlar

dan 10Ö kuruş, 
G) Akıcı ve kuru taneli maddeler hacım öl

çeklerinin beher parçasından 10 kuruş, 
H) Uzunluk ölçülerinin beherinden 20 ku

ruş. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

deyi bu şekilde kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul olundu. 

Madde 30.•• •— Belediye «mırları içinde satı
lan petrolün kilosundan (1), benzin ve müştak-
lariyie baküra ve mazotun kilosundan (£} ku
ruşu geçmemek üzere belediye meclislerince dü
zenlenecek tarifeye göre İstihlâk Besmi alınır. 

I Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan 
bu resim alınmaz. «Akar yakıtın geçtiği veya* ge
çici olarak bekletildiği belde veya köy için satıp 
yapımlamış olmak transittir». (Belediye sınırları 
dışındaki satışlardan bu madde hükümleri da
iresinde akar yakıt İstihlâk Resmi almaya köy 

I: ihtiyar meclisleri yetkilidir). Tarım makinelerin
de kullanılacağı, tarım memurlarınca onaylanan
lar bu resimden müstesna tutulurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen!. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu görü-
şülrüken bendenizde Geçici Komisyondaydım. 
O zaman bunun üzerinde uzun uzadıya münaka
şalar yaptık durduk ve köylülerden gaz ve ben
zin resmi alınmaması, ancak şehirde satılanlardan 
ve istihlâk edilenlerden alınması üzerinde muta
bık kaldık. 

Şimdi burada yeni bir hükümle karşı karşıya 
geliyoruz. Deniliyor ki, köy heyetleri benzin ve 
gazdan vergi alabilirler. 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, bu mevzu, bu 
kanunun mevzuu değildir. 

önümüzdeki kanun, Belediye Vergi ve Resim
leri Kanunudur. Biz yeniden bir vergi ihdas edi
yoruz. Köylülere bir vergi koyuyoruz. Eğer böyle 
bir vergi koyacaksak, bu vergi başka bir kanunla 
olur, gaz, Petrol Resmi Kanunu diye, yahut Köy 
Kanununa bir madde ilâvesi ile yapılabilir. Ye
niden bir ihdas yapıyoruz. Rica ederim, bu fık
rayı, bu köy fıkrasını buradan kaldıralım. Hem 
esas Kanuna muhalif bir yola gitmiyelim ve hem 
de köylülere bir vergi koymaya gitmiyelim. 

Bendeniz bu maddeyi şu suretle teklif edi
yorum: Aynen olduğu gibi; « Belediye sınırla
rı içinde satılan petrolün kilosundan (1), ben
zin ve müştaklariyle baküra ve mazotun kilo-

| sundan (2) kuruşu geçmemek üzere belediye 
nsecfislerince düzenlenecek tarifeye göre İstihlâk 

I Resmi alınır. 
Transit olarak geçirilecek akaryakıtlardan 

1 bu resim alınmaz. *' Akaryakıtların geçtiği veya 
geçici olarak bekletildiği belde veya köy için » 
- bu € veya köy » kelimelerini çıkarıyorum -

•<• satışı yapılmamış olmak transittir >. 
Sonra diğer fıkra « belediye sınırlan dışm-

İdaki satışlardan bu madde hükümleri dairesin-
t de akar yakıt İstihlâk Resmi almıya köy ihtiyar 

I i aeeMer l yetkilidir » fıkrasını çıkarıyorum. Di-
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ğerleri aynen teklif mueibineedir. Böyle hare
ket edersek her halde yerinde bir hareket olmuş 
olur. Bir de önerge takdim ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Sabuncu arkadaşımızın teklifi
ne İçişleri Bakanlığının iltihakı münhasıran 
vergi kaçakçılığını önlemek içindir. Binaena
leyh köylüye, herhangi şekilde olursa olsun, 
yeniden vergi tarhı asla bahis mevzuu değildir. 
Bu bakımdan eğer Yüksek Heyetiniz ' kabul 
ederse ve İçişleri Komisyonunca hazırlanan me
tinde köylüye bir vergi tarhı gibi bir mâna çı
kıyorsa; bunun bir kere daha tetkik edilmek 
üzere Komisyona verilmesini rica ederim. (Mu
vafık sesleri). 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET
TİN TİRÎTOĞLU (Balıkesir) —" Komisyonda 
tetkik edilip, yüksek huzurunuza takdim edilen 
tasarı ile köylüye yeni bir vergi, tarhetmek kati
yen mevzuubahis değildir, böyle birşey düşünül
memiştir. istihdaf edilen maksat şudur: Beledi
ye sınırları içnde istihlâk edilmek üzere akar
yakıttan, belediyeler İstihlâk Resmi alacaklar
dır, 5237 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü
ne göre burada istihlâk edilmek üzere tâbiri, bu 
maddenin işlemesine mâni olmuştur, arkadaşlar. 
Birçok yerlerde tevsik ve tesbiti mümkün olma
mıştır. Satışlar belediye sınırları haricine çık
mıştır. Belediye sınırları haricinde yapılan satış
lardan bu İstihlâk Resminin alınmaması icabetti-, 
ği hakkında bu hususta Danıştaym bir kararı da 
vardır. Şu durum karşısında 30 ncu maddenin 
işlemesi mümkün görülmemiş ve bu teklif 
bu bakımdan Komisyonumuzca tetkika şayan 
görülmüş ve kabul edilmiştir. 

Sonra (transit) kelimesi var; transit kelime
si yine tasarıda müşkülleri davet etmiştir. Bu 
bakımdan transit kelimesinin tarif edilmesi ye
rinde mütalâa edilmiş ve transit bu metinde ta
rif edilmiştir. Belediye sınırları içinde yapıl
makta olan taşıtların resim mevzuu dışında, 
kalmaması için, belediye sınırları haricinde ya
pılan satışlarm, satış hangi köy içinde yapılmış
sa o köylerden bu resmi almak yetkisini vermiş 
oluruz. - -

Yani, koy şahsiyeti mâneviyeleri, bu vesile 
ile yem bir gelir kaynağı sağlamış oluyorlar. 
Nihayet bir İstihlâk Resmidir, Yüksek Heyetini

zin malûmu olduğu üzere okadar hissedilen bir 
vergi değildir. Nihayet petrolün kilosunda 40 
para, benzin, mazut ve müştakkından iki kuruş 
gibi, aynı nispetler muhafaza edilmek üzere köy 
ihtiyar heyetlerine resim almak salâhiyetini ver
miş bulunuyoruz. Yalnız, kanun tekniği bakı
mından Yüksek Kamutayınızın Belediye Gelir
leri Kanununun içinde köyler için bir gelir kay
nağı ve vergi ihdası usulünü kabul buyurmaz
danız Komisyona iadesini bu şekilde kabul ede
riz. Komisyonda bu nokta üzerinde tetkikat ya
parız. Mâruzâtım bundan ibarettir 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim 
demin de arzettiğim, bu sebeple kısaca konuşa
cağım, maksadım kaçakçılığı önlemektir; yani 
bir adam gelip de ben köye götüreceğim deyip 
aldıktan sonra şehir dışında muvazaa, ile bir 
başkasına satmasın. Böyle bir kayıt koymazsak, 
kaçakçılığı önlemeye imkân bulunmaz. Yoksa 
kastım; muhakkak köylünün böyle bir vergi 
vermesi değildir. Kendileri ihtiyar heyetine gös
terirse vereceklerdir. Ama bu arada şahsi bir 
mütalâa mı arzetmek zorundayım. Hepimiz de 
biliriz ki gaz yağının tenekesi 5 - 6 liradır. Ki
losunda bir kuruş vereceğine göre teneke başı
na nihayet 16 kuruş tutar bunun da nihayet ma
lî tesiri •% 2,53 kadardır, pahalı değildir. Yani 
büyük bir şey değildir. Aman köylüye yeni bir 
vergi tahmil ediyoruz demeye mahal yoktur. 
Sonra köylü ailesinin bir teneke petrolü ne ka
dar zamanda yakacağını biliriz, köylü üzerinde 
bunun yapacağı tesiri de ölçmemiş değilim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi istiyor. 
ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Usul 

hakkında söyliyeceğim. 
Riyasetin teklif sahibine bu vaziyette söz 

vermeye hakkı var mıdır, yok mudur? 
BAŞKAN —- Teklif sahibine söz vermeye 

Riyasetin her vakit hakkı yardır . Rica ederim, 
Riyasetin salâhiyetini bu derece tahdit etme
yin. 

A1IMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Buradan konuşacağım: Tasarının 30 ncu 
maddesinde parantez içerisinde «Belediye sınır
l an dişindaki satışlardan bu madde hükümleri 
dairesinde 'akaryakıt istihlâk resmi almaya köy 
ihtiyar meelisleri yetkilidir» denmektedir. Sayın 
arkadaşımız buna, yeni bir vergi değildir, dedi. 
Bal gibi yeni vergidir. 
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BAŞKAN — Şimdi Komisyona geri veriyo

ruz. Geldiği zaman mufassalan, tavilen konuşur
sunuz. 

Efendim, maddeyi komisyon istiyor. Komis
yona verilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Komisyona verilmesi, kabul edilmiştir. 
Vakit gecikti, önümüzdeki Cuma günü saat 

15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19.80 

mmm 

3. —- Afyon Kardhisar Milletvekili Ahmed Ve~ 
ziroğlu'nun Dinar İlçesinde, Lûtfi Emekli"ye 
ait kahvenin kapatılmasında kanunsuz bir işlem 
yapılıp yapılmadığına dair olan sorusuna İçişleri 
Bakanı Emin Erişirgil'in yazılı cevabı (6/421) 

özeti : Afyon îlîne bağlı Dinar İlçesinde, Lût
fi Emekli'ye ait kahvehanesinin ve dolayısîyle De
mokrat Partinin faaliyette bulunduğu odasının ka
patılmasında kaymakam tarafından kanunsuz bir 
işlem yapılıp yapılmadığının, İçişleri Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılması hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
Afyon Karahisar İline bağlı Dinar İlçesinde 

(Lûtti Emekli'ye) ait binanın alt katında açı
lan kahvehanenin işletilmesine ruhsat verilmesi 
maksadiyle, geçen Cumhuriyet Bayramından ön
ce mal sahibi tarafından Dinar Kaymakamlığına 
müracaat edildiği, ve kanuni formalitesinin tekem
mülü ile hiçbir mahzur bulunmadığı anlaşıldığı 
halde, kaymakamlıkça izin verilmediği sebebiyle 
vâki şikâyet üzerine; Afyon Valiliğine yaptırılan 
tetkikat sonunda : 
. (Şikâyet konusu olan kahvehanenin izinsiz açıl
mış olması dolayısiyle kapatıldığı, gerekli ka
nuni muamele tamamlandıktan sonra açılmasına 
izin verildiği). 

İçişleri Bakanlığının 19 . XII > 1949 tarih 
ve 2/1986 sayı ile lütfettikleri cevabımdan anla
şılmış ise de : 

Bü izin muamelesinin bir buçuk ay gecikti
rilmiş olması, kaymakamın keyfî hareketinden 
mi tevellüt ettiği ve kanunsuz bir muamelesi 
olup' olmadığını öğrenmek maksadiyle; aşağıdaki 
sorularımın İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını saygı
larımla arz ve rica ederim. 

1. Geçen Cumhuriyet Bayramından Önce 
Lûtfi Emekli'nin Dinar Kaymakamlığına sunmuş 
olduğu dilekçe üzerine ne çibi muamele cereyan 

etmiştir?. Vâki bu dilekten sonra cereyan eden 
muamelede sıhhi ve tennî raporları verilmiş ve 
jandarmaca mahzur olmadığı belirtilmiş midir? 
Bu muameleler hangi tarihlerde yapılmıştır ve 
dilekçe tarihi nedir? 

2. Yukarda arzolunan dilekçe üzerine kanuni 
formalitesi tamamlanmış ve ruhsat verilmesinde 
başkaca mahzur kalmadığı anlaşılmış, olmasına 
rağmen, dilekçe sahibi (1949 yılı on ikinci ayı
nın ilk haftası içinde) jandarma karakoluna 
çağırılarak; (kahvehane içindeki Demokrat Par
tiye ait odanın yolu müstakillen ayrılmadıkça, 
kahvehanenin derhal kapatıldığı veya kapatıla
cağı) yolunda kaymakamlık emri ile tefhim edil
miş midir? Böyle bir tefhim yapılmış ise hangi 
kanun ve nizama dayanılmıştır? 

3. Lûtfi Emekli tarafından 5 . XII . 1949 
tarihinde Dinar Kaymakamlığına ikinci bir di
lekçe sunulmuş olup, bunun üzerine ne gibi 
muamele cereyan etmiştir? Cumhuriyet. Bayra
mından önce kaymakamlığa sunduğu dilekçeden 
sonra kanunen lüzumlu formalitesi tekemmül et
miş olduğuna göre; mezkûr ikinci arzuhali üze
rine sıhhi ve fennî rapor alınmasına ve yenibaş-
tari muamele yapmaya hangi sebeplerden lüzum 
görülmüştür? 5 . XII . 1949 tarihli dilek muh
tevası nedir? Ve ikinci defa tekemmül ettirilen 
bu muameleden sonra dahi izin verilmemiştir, 
doğru mudur? 

4. Lûtfi Emekli mâruz kaldığı haksızlıkları 
yüksek makamlara arzedebilmek için, yukarda 
sözü edilen iki dilekçeleri ve ekleri üzerinde cere
yan eden şahsına ait muamelenin musaddak su
retlerinin verilmesini 13 . X I I . 1949 tarihli üçün
cü bir dilekçesiyle Dinar Kaymakamlığından rica 
ettiği hâlde; (suret verilemiyeeeği) cevabında 
bulunan kaymakamın bu dilekçesini kabul etme
diği doğru mudur? 

5. Kaymakamın (suret verilemiyeceği) yo
lundaki cevabından ve buna dair dilekçesinin ka
bul edilmediğinden bahsile, 14 . XII . 1949 ta-

—:a» 
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rihli düekçesiyle Afyon Valiliğine şikâyette bu
lunan Lûtfi Emekli 'nin bu isteğinden sonra ne 
muamele yapılmış ve istediği suretleri kendisine 
verdirilmiş midir? 

6. Bu muamelenin başından sonuna kadar 
cereyan tarzına göre, Dinar Kaymakamının bu 
hususta keyfî bir muamelede bulunduğuna Ba
kanlık kani midir? Ve kaymakam hakkında ne 
gibi muamele yapmıştır? 

7. Kahvehanenin işletilmesine hangi tarihte 
izin verilmiştir? İçişleri Yüksek Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını' saygılarımla, arz 
^e-riea ederim. 

22. X I I . 1949 
Afyon Milletvekili 

Ahmed Veziroğlu 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
23/25 . I . 1950 

Dinar İlçesinde Lûtfi Emekli'ye ait kahve
hanenin kapatılmasında kanunsuz bir işlem yapı
lıp yapılmadığı hakkında sayın Afyon Karahi-
sar Milletvekili Ahmed Veziroğlu tarafından 
verilip 23 . XII . 1949 günlü ve 6055/4114 sa
yılı yazıları ile Bakanlığımıza gönderilen yazılı 
sorunun cevaplarını aşağıda arzediyorum: 

Bu sorulara cevap vermeden önce önergele-
rindeki bir noktaya işaret etmek isterim. 

Sayın Veziroğlu'nun bana gönderdiği 
6 . XII . 1949 günlü mektubuna 19 . XII . 1949 
tarihinde verdiğim cevapta : (Dinar İl
çesinde kahveci Lûtfi Emekli'nin şikâyeti 
Afyon valiliğine tetkik ettirilmiş ve şikâyet 
konusu olan kahvehanenin izinsiz açılmış olması 
hasebiyle kapatıldığı, gerekli kanuni muamele
nin tamamlandıktan sonra açılmasına izin ve
rildiği) bildirilmişti. 

Cevabımızdaki izinsiz açılmış olması hase
biyle kapatıldığı cümlesi kaymakamlıkça veri
len kapama kararına işaretten ibarettir. Bu ci
heti böylece tavzih ettikten sonra şimdi sorula 
rın cevabına geçiyorum: 

1. Birinci sorunun cevabı : Mahallinden 
getirtilen dosyası üzerinde yaptırılan inceleme
ye göre, Cumhuriyet bayramından önce Lütfi 
Emekli tarafından Dinar Kaymakamlığına ve
rilmiş bir dilekçe yoktur. Lûtfi Emekli'nin 
kaymakamlığa verdiği ilk dilekçenin tarihi 
4 . XI .1949 dur. 

2, İkinci sorunun cevabı : Lûtfi Emekli '-
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nin kaymakamlığa verdiği 4 . XI . 1949 tarihli 
dilekçe aynı tarihte zabıtaya havale edilerek 
kahvehanenin açılıp açılmamasında bir mahzur 
bulunup bulunmadığı sorulmuş ve 14 . XI . 1949 
tarihinde zabıtadan kahvehanenin arkasında 
olup kapı ve pencereleri kahvehaneye açılan ve 
Demokrat Parti İlce İdare Kuruluna kiralı bu
lunan odanın kapı ve pencere camlarının takıl
ması halinde açılmasında bir mahzur olmıyacağı 
kaydiyle kaymakamlığa geri çevrilen dilekçe 
17 . XI . 1939 tarihinde Belediye Başkanlığına 
havale edilmiş ve 26 . XI . 1949 tarihinde bele
diye bakımından bir mahzur olmadığı bildiril
miştir. 

Kaymakamlık tarafından 30 . XI . 1949 ta
rihinde; zabıtaca tesbit olunan noksanların ik
malinde kendisine izin verileceği ve ancak izin 
almadan açılmış bulunan kahvehanenin kapa
tılması gerekeceği Lûtfi Emekli'ye tebliğ edil
mek üzere zabıtaya bildirilmiştir. Bu karar 
5 . XII . 1949 tarihinde yazılı olarak Lûtfi 
Emekli'ye tebliğ olunmuş ve fakat infaz olun
mamıştır. Kaymakamlığın kararı Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun 7 nci maddesine isti
nat etmektedir. 

Yine dosyası üzerinde yapılan incelemeler 
den anlaşıldığına göre, Lûtfi Emekli 28.X.1949 
tarihli bir dilekçe ile Dinar Belediye Başkan
lığına müracaatla evinin alt katını tâdil etmek 
suretiyle kahvehane haline getirdiğini ve gere
ken tetkikatın yapılarak açma izninin verilme
sini talebetmiş ve dilekçesi aynı tarihte sağlık 
bakımından mahzur olup olmadığının bildiril
mesi için hükümet tabipliğine havale edilmiş
tir. Tabiplik aynı gün verdiği cevapta sağlık 
bakımından bir mahzur görülmediğini bildir
miş ve dilekçe muhasebeye havale olunarak 
11 . XI . 1949 gün ve 1054 sayılı tahsilat mak
buzu ile açma ruhsat harcı tahsil edilmiş ve di
lekçesi belediyede saklanmıştır. 

Sayın Milletvekilinin Cumhuriyet bayramın
dan önce kaymakamlığa yapıldığını bildirdiği 
müracaat bu olsa gerektir. 

I 3. Üçüncüsünün cevabı : Lûtfi Emekli'nin 
yukanki maddede belirtilen birinci müraeaatı 
üzerine tesbit edilen ̂ noksanların ikmali halinde 
kahvehanenin açılmasına izin verileceğine ve 
izin alınmaksızın açılmış olan kahvehanenin 
kapatılmasına dair Kaymakamlıkça yerilen ka-

, rar kendisine tebliğ olunduktan sonra bu kara-

3&0 
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ra itirazı ve sebeplerinin bildirilmesini muta-
zammın adı geçen tarafından 5 . XII . 1949 ta
rihinde Kaymakamlığa ikinci dilekçe verilmiş
tir. 

Bu dilekçe üzerine kapama kararının sebep
leri şikâyetçiye aynı tarihte tebliğ olunmuş ve 
tesbit edilen noksanlar ikmal edildiğinden 13 . 
XII . 1949 tarihinde kahvehanenin açılmasına 
kaymakamlıkça izin verilmiş ve bu karar ken-
kendisine duyurulmuştur. 

4. Dördüncüsünün cevabı : Kahvehane hak
kında yapılan işlemlere ait evrakın tasdikli su
retlerinin kendisine verilmesine dair Lûtfi 
Emekli tarafından kaymakamlığa her hangi bir 
(müracaatın yapıldığı hakkında bir kayıt ve işa
ret mevcut değildir. Lûtfi Emekli de böyle bir 
müracaatta bulunduğuna ve bu müracaatın ka
bul edilmediğine dair kanaat verici bir belge ib
raz edememiştir. Ancak Afyon Valiliğine posta 
ile gönderdiği 14 . XII . 1949 tarihli dilekçe
sinde; kahvehaneye ait evrak suretlerinin şah
sına taallûk etmesi hasebiyle kaymakamlıktan 
istediğini ve fakat verilmediğini iddia ve şikâ
yet ederek kaymakamlığa hitaben yazılmış bu
lunan ve üzerinde hiçbir işaret bulunmıyan 13 . 
XII . 1949 tarihli bir dilekçeyi de ekli olarak 
valiliğe 'göndermiştir. Her iki dilekçe 15 . XII . 
1949 tarihinde valilikçe Dinar Kaymakamlığına 
gönderilmiş ve Anayasanın 82 nci maddesi hük
müne tevfikan 23 . XII . 1949 tarihinde kahve-
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I hane hakkında kaymakamlıkça yapılan işlemler 

kısaca belirtildikten sonra bu işlemlerin kay
makamlığa taallûk etmesi hasebiyle tasdikli su
retlerinin verilmesine kanuni bir mecburiyet ol
madığı hususu Lûtfi Emekli'ye tebliğ olunmuş
tur. 

5. Beşincisinin cevabı : Suretlerin verilme
si hakkında Dinar Kaymakamlığına müracaat 
edildiğine dair bir delil bulunmadığından kay-

I makam hakkında bir işlem yapılmamıştır ve 
I kaymakamlığın da bu hususta kanuni bir mec

buriyeti yoktur. Bununla beraber valiliğe gön
derdiği dilekçesi üzerine, muamelenin cereyan 
tarzını gösterir ve Anayasanın 82 nci maddesi 
hükmüne uygun olarak bir vesikanın 23 . XII . 
1949 tarihinde Lûtfi Emekli'ye verildiği anla
şılmıştır. 

6. Altıncısının cevabı : Muamelenin başın
dan sonuna kadar kaymakamın keyfî bir hare-

' keti müşahede ve tesbit edilmemiştir. Binaena* 
leyh, kaymakam hakkımda her hangi bir işlem 
yapılmasına da mahal görülmemiştir. 

7. Yedincisinin cevabı : Kahvehanenin işle* 
turnesine 14 . XII . 1949 tarihinde izin veril
miş olup bu açma izni 15 . XII . 1949 tarihin* 
de Lûtfi EmeMi'ye tebliğ olunmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzeylerim. 
İçişleri Bakanı 

I E. Erişir gH 



f, jB. M. M. Bastmvi 



S.Sayısı: 132 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 

(2/31) 

r r $.11.1947 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

789 sayılı (Maarif Teşkilâtına dair Kanun) un 13 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında ha
zırladığım Kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

GEREKÇE 

789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 13 ncü maddesi ilkokul başöğretmenlenine kıdem
lerine göre alacakları maaştan başka idari hizmetlerine mukabil olmak üzere ayda 10 liradan 20 
liraya kadar tahsisat verileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bir ilkokul başöğretmeni, o okulda birtakım dersleri okuttuktan başka talebeye, öğretmenlere, 
okulun eşyasının tedarik ve korunması ile ilgili işleri yürütmeye, dosyalar, defterler tutmaya, 
öğretim, eğitim işlerine istikamet vermeye, talebenin velileri ile görüşmeye yazışmaya da mec
bur ve bütün bu işlerden sorumludur. Bu derece ağır işleri yürütmek zorunda bulunan bir me
mura 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun yirmi bir yıl önce verdiği paranın miktarı 10-20 
lira idi. Bu miktar para her ne kalar yükletilen külfete nispetle ölçü tutmıyacak kadar ar idi 
ise de paranın o zamanlardaki satmalma kuvveti 5 - 10 misli düşmüş olduğu göze alınırsa başöğ-
etmenlik ödeneğinin de hiç değilse 3 - 5 misli atırılması hak ve adalet prensiplerine daha uygun 
olacaktır. 

ilce millî eğitim işyarlarının ödenekleri hakkında ise sözü edilen 789 sayılı Kanunda ayrıca 
bir ödenek hükmü olmayıp başöğretmenlik ödeneklerini almaktadırlar. Halbuki ilce millî eğitim 
işyarları yalnız başöğretmeni olduğu okulun işlerinden sorumlu olmayıp ilçenin çevresinde bulunan 
bütün okulların yürümünden de sorumludurlar. 

ilce maarifinin genişlemesi, ilce öğretmenlerinin ve okullarının her hali ile, ilçedeki eski eser
lerle de ilgilidirler. 

Bu bakımdan ilce millî eğitim işyarlarının gördüğü iş her hangi bir başöğretmenin ödevinden 
ağır olduğundan bu ağır yükün karşılğı olarak aylık makam ücretinin de bir az daha üstün 
olması gerekmektedir. İlişik Kanun teklifim işte bu ihtiyaçlara cevap teşkil etmektedir. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

8 . XII . 1947 

Millî Eğitim teşkilâtına dair olan 789 numaralı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 



olan kanun teklifimi 3 . İT . 1947 tarihli yazımla yüksek makamınıza sunmuştum. 
Bu yazı yüksek makamınızdan 5 . II . 1947 tarihli derkenarla Millî Eğitim Komisyonuna ha

vale edilmişse de şimdiye kadar bir karar alıp Kamutaya gönderilmemiştir. Sözü geçen kanun 
teklifim ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. İç tüzüğün 30 ncı maddesine uyularak teklifimin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını rica ederim, 

Trabzon Milletvekili 
M. Hüsit Tarakçıoğlu 

GEREKÇE ~ ' 

789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 13 ncü maddesi ilkokul başöğretmenlerine kıdemleri
ne göre alacakları maaştan başka idari hizmetlerine mukabil olmak üzere ayda on liradan yirmi 
liraya kadar* tahsisat verileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bir ilkokul başöğretmeni bulunduğu okulda birtakım dersleri okuttuktan başka talebeye, öğret
menlere, okulun eşyasının tedarik ve korunması ile ilgili işleri yürütmiye, dosyaları, defterleri tut-
mıya, öğretim, eğitim, işlerine istikamet vermeye, talebenin velileri ile görüşmeye, yazışmaya da 
mecbur ve bütün bu işlerden sorumludur. Bu derece ağır işleri yürütmek zorunda bulunan bir me
mura 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 yıl önce verdiği paranın miktarı 10 - 20 lira 
idi. Bu miktar para her ne kadar yükletilen külfete nispetle ölçü tutmıyacak kadar az idi isede pa
ranın o zamanlardaki satmalma kuvveti 5, 10 misli düşmüş olduğu göze alınırsa başöğretmenlik 
ödeneğinin de hiç değilse 3 - 5 misli artırılması hak ve adalet prensiplerine daha uygun olacaktır. 

ilçe Millî Eğitim işyarlarının ödenekleri hakkında ise sözü edilen 789 sayılı Kanunda ayrıca 
bir ödenek hükmü olmayıp bunlar başöğretmenlik ödenekleri ile bu vazifeyi görmektedirler. Halbuki 
ilce millî eğitim işyarları yalnız başöğretmenleri oldukları okulun işlerinden sorumlu olmayıp ilçenin 
çevresinde bulunan bütün okulların yürümünden de sorumludurlar. ilçe maarifinin geniş^tilmesi, 
ilce öğretmenlerinin ve okullarının her hali ile, ilçedeki eski eserlerle de ilgilidirler. Bu bakımdan 
ilce millî eğitim işyarlarının gördükleri işler herhangi bir başöğretmenin ödevlerinden ağır olduğu 
için bu ağır yükün karşılığı olarak aylık makam ücretinin de biraz daha üstün olması gerekmektedir. 

tlişik kanun teklifi işte bu ihtiyaçlara cevap teşkil etmektedir. 
Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/31 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

17. V. 1948 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtına dair olan 
789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair olup Trabzon Milletvekili Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu tarafından 3 . I I . 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulan ve Millî Eği
tim Komisyonuna havale buyuruları Kanun 
teklifi Kamutaydan LO . X I I . 1947 tarihinde 

Komisyonumuza verilmekle, teklif sahibi Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif, başöğretmenlerin halen almakta ol
dukları ek görev tazminatlarının artırılması ve 
Millî Eğitim memurlarına da ek görev tazmina-
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ti verilmesini sağlamak maksadiyle hazırlan
mıştır. 

Yâpilan açıklamalar ve tartışmalardan sonra 
Komisyonumuz şu sonuca varmıştır : Şimdiye 
kadar, muhtelif konularla memurların maişetlıv.'i 
karşılığı olan aylıkları artırılmak suretiyle ge-
çim seviyeleri yükseltilmiş ise de muhtelif mes
leklerde ek görev, kilometre, uçuş tazminatları 
gibi verilegelmekte olan paraların asıllarında 
bir değişiklik yapılmamış, bunlara da Fevkalâ
de Zam kanunları ile şimdiye kadar % 25 nis
petinde zam yapılmış bulunmaktadır. Bunlardan 
başka 5166 sayılı Kanun ile öğretmenlerin ek gö
rev ücretleri bir kadroya bağlanmış ve bu suret
le 10 - 20 lira arasında verilmekte olan bu ücret
ler 1 570 adet 20 ve 2 000 adet 15 ve 2 680 adet 
10 lira olmak üzere geniş miktarda-artırılmış bu
lunmaktadır. 

öğretmenlerin umumî muvazeye almmala-
riyle durumları tamamen düzeltilmiş ve kadro
ları da imkân nispetinde yükseltilmiştir. Bu da 
bütçeye yılda 20 milyon liralık bir külfet tah
mil etmiş bulunmaktadır. 

Bu mülâhazalardan sonra Komisyonumuzca 
teklifin bütçeye olan tesiri noktasından bilhas
sa durulmuş ve yapılan incelemeler sonucunda 

portesi takriben 2 milyon liraya yaklaşan böyle 
bir külfeti bütçeye yeniden tahmil etmeye im
kân olmadığı ve esasen bu yıl bagmdanberi ka
bul edilen bir takım kanunlarla daha şimdiden 
1 5 - 2 0 milyon liralık bir külfet yüklenildiği 
göz önüne alınarak bu teklifin kabulüne Komis
yonumuzca imkân görülememiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 

R. Erten t. H. Tigrel 
Amasya Amasya 

A. Ey mir A. K. Yiğit oğlu 
Bursa Eskişehir 

F. Bük H. Polatkan 
Kırşehir 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 

izmir 
8. Dikmen 

Kocaeli 
Ş. Torgut Dr. F. Ş. Bürge 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
8. îçöz 

Ankara 
Bu kanun teklifinin reddi için ileri sürülen 
sebeplerden, bütçenin malî takati keyfiyeti 
müstesna olarak, diğerlerine muhalifim. 

F. öymen 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MiM Eğitim Komisyonu 

Esm No. 2/31 
Ktmtr No. 22 

9. vı. im 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu tarafından Maarif teşkilâtına dair Kanu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki önergesi 5 . 11 . 1947 de Yüksek Başkan
lığa vererek Millî Eğitim Komisyonuna havale 
edilmiş bil âhara kanun tasarısı teklif sahibi ta
rafından verilen bir önerge ile 10 . XII . 1947 
tarihinde Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. 

Bütçe Komisyonu tasarı üzerinde çalışarak 
17 . V . 1948 tarihinde hazırladığı raporu Yük
sek Meclise sunarak üzerinde konuşulmuş ve 
natamam olduğu görülerek Millî Eğitim Komis
yonuna iadesi istenmiştir. 

Yüksek Heyetin tasvibiyle Millî Eğitim Ko
misyonuna tekrar havale edilen teklif Millî 

-Eğitim Bakanlığı ve Maliye temsilcileri önünde 
uzun uzun görüşülmüş evvelki teklif üzerinde 
bâzı değiştirmeler yapılarak esaslar üzerinde 
mutabık kalınmıştır. 

Şöyleki: 
22 Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı Maarif teş

kilâtına dair Kanunun 13 ncü maddesiyle ilk
okul başöğretmenlerinin kıdemlerine göre alacak
ları öğretmenlik aylıklarından başka idarî hiz
metlerine karşılık olmak üzere ayda 10 liradan 
20 liraya kadar ek ödenek verilmesi kabul edü-
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4 -
mistir. Bu kanundan sonra 16 . Y i . 1930 tarih ve 
1782 sayılı Kanunla orta okul müdürlerine, 
yardımcılarına, öğretmen okul müdürlerine, yar 
dımcılarma, lise müdürlerine ve yardımcılarına 
ek görev ödeneği kabul edilmiş, ilkokul başöğ
retmenlerine verilmekte olan ek görev ödeneği 
20 - 10 lira arasında bırakıldığı halde diğer orta 
ve lise okullarının ek ödeneklerinin miktarı az 
görülerek 4 . V I I . 1945 tarih ve 4774 sayılı "Ka
nunla miktarları yükseltilmiştir. Ayrıca 12 Tem
muz 1945 te 4787 sayılı Kanunla sanat enstitüsü 
müdürlerine, lâbaratuvar şeflerine, 4862 sayılı 
12 . I I . 1946 tarihli Kanunla da başhekimlere 
ek görev tazminatı kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki, ilk olarak başöğretmenler için 
ek görev ödeneği kabul edilmişse de sonradan bo 
usul diğer ek görevlere de tatbik edilmiş ve bun
ların ek görev tazminatları yükseltildiği halde 
başöğretmenlerin tazminatları ilk defa kabul 
ediLen miktardan fazlalaştırılmıştır. 

Bugünkü pahalılık ve yaptığı büyük hizmet
lerle kıyas kabul edilemiyecek olan bu ücretin 
hiç olmazsa 30 ilâ 50 liraya çıkarılması ve yine 
kalabalık okulların başöğretmenlerine birer yar
dımcı öğretmen verilerek onlara da birşey ayrıl
ması Komisyonumuzun istekleri arasında ise de 
malî durumun cevap verememesi üzerinden yar-
başöğretmenlere gelecek yıllara bir ek görev ve
rilmesi temennisini Hükümetin göz önünde bu
lundurulması rica edilmiştir. 

ilce Millî Eğitim memurluklarına gelince : 
Bulundukları ilçelerin Millî Eğitim işlerinden 
sorumlu ve ağır vazifeleri yüklenmiş oldukların
dan öğretmenlik yaptıkları okulun ek görev öde
neği de pek azdır. Hiç değilse kıdemli başöğret

menlerimizle millî eğitim memurluklarımızın gezici 
başöğretmenlerin ek görev ödeneklerinin 20, 30, 

40 lira üzerinden verilmesi komisyonumuzca mü
nasip görülmüştür. Ek görev ödeneklerinin böy
lece yükseltilmiş olması bütçeye 478 400 lira 
kadar bir para aksettirecek ise de 1948 bütçesin
de mevcut olup henüz sarfedilmemiş olan karşı
lıktan ötürü ancak 263 400 lira gibi yekûn tuta
caktır. îşte teklifin bütçeye yükliyeceği yükün 
miktarı 263 400 liradır. 

Teklif olunan kanun 1 Temmuz 1948 de yü
rürlüğe girdiği takdirde bunun da yarısı yani 
131 700 liranın içinde bulunduğu yıl bütçesiyle 
karşılanacağı aşikârdır. Bu miktar bütçeye ağır 
bir yük tahmil etmemektedir. 

Malî durumumuz inkişafa mazhar olduğu 
gün tek öğretmenli köy okulları başöğretmenleri
nin ek görev ödeneklerinin de artırılması öğrenci 
sayıları beş yüzü aşan ilkokullarla okul sayıları 
kalabalık ilçelerin millî eğitim memurlukları 
yardımcılarına da bir ek görev tazminat vererek 
yüklerini hafifletmek yerinde olacağını komis
yonumuz belirtmiştir. 

Teklifi bağlı şekilde değiştirerek yeniden in
celenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Baş- Sözcü Kâtip 

Erzurum Çorum 
C. DursunoğJu II. İlgaz 
Ankara Balıkesir Bingöl 

A. R. Berkman E. Çeliköz T. Banguoğlu 
Çanakkale Denizli istanbul 
V. Ünen R. Aydınlı F. N. Çamhbel 

izmir Maraş Maraş 
E. Çınar Dr. K. İdil E. Soysal 

Ordu Tekirdağ Trabzon 
Y. Z. Ortaç E. Ataç Z. Molaoğlu 

Trabzon Urfa 
M. R. Tarakçıoğlu S. K. Yetkin 
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Bütçe Komisyonu raporu 

a*. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 19 . 1 . 1950 

Esas No. 2/31 
Karar No. 45 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtına dair olan 
789 sayılı Kanunun on üçüncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair TraJbzon Milletvekili Musta
fa Reşit Tarakçıoğlu tarafından yapılan kanun 
teklifi evvelce Komisyonumuza havale edilmiş 
ve 1948 yılında cereyan eden görüşmeler sıra
sında bütçeye ehemmiyetli bir külfet yükleme
si bakımından o günün bütçe şartlarına göre 
(böyle (bir teklifin kabulüne Komisyonumuzca 
imkân görülemiyerek, varılan bu netice Yük
sek Kamutaya arzedilmişti. 

Kamutayda geçen görüşmeler sırasında işin 
Ibir kere daha incelenmesi ve dosyanın kendile
rine .yerilmesi hakkında Millî Eğitim Komisyo
nunun talebi Kamutayca dikkat nazarına alına
rak teklif, adı geçen Komisyona verilmiş ve 
orada yapılan incelemeler sonunda, ilkokul 
(başöğretmenlerine 789 sayılı Kanuna göre bu 
görevlerinin karşılığı olarak verilegelen 10 - 20 
lira miktarındaki ödeneklerin, kıdemlerine göre 
40 T 50 lira olarak artırılması ve bunlardan 
millî eğitim işyarlığı yapanlara da yine kıdem
lerine göre 40 - 60 lira ödenek verilmesi hak
kındaki esas teklifin, hepsine şâmil olmak üze
re 10, 20, 30 ve 40 lira olarak dört derecede 
tesbiti ve her dereceye girecek öğretmen sayı
sının belirtilmesi uygun görülmüş ve ayrıca köy 
okulu başöğretmenlerinin de ayda on lira ek 
görev tazminatı almak üzere sayısı tesbit edi
lerek keyfiyetin tekrar incelenmesi maksadiy-
le Komisyonumuza havalesi istenmiş ve bu su
retle dosya Komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuzda Millî Eğitim ve Maliye 
Bakanları huzurlariyle Millî Eğitim Komisyo
nunca tesbit edilen ve yukarda yazılı esaslar 
üzerinde yeniden yapılan incelemeler sonunda 
bu komisyonca tâyin edilen barem, esas alına
rak ve her dereceye konan öğretmen sayısı 
üzerinde tazminatın artırılmasından daha çok 
öğretmenin faydalanmasını sağlıyacak surette 
yapılan değişiklik Hükümetin ve teklif sahibi
nin muvafakatiyle tesbit ve kabul olunmuştur. 

Bu değişikliğin bütçeye (827 884) lira tesir 
yapacağı ve bunun da 1950 yılı Millî Eğitim 
Bütçesi ödenekleri içinde temini mümkün ola
cağı neticesine varılmıştır. 

Bu esasa göre tanzim edilen tasarı Kamuta
yın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
E. Erten M. Akalın F. öymen 

Amasya Ankara Ay dm 
Â. K. Yiğitoğlu C. Gölet Ol. R. Alpman 
Diyarbakır Diyarbakır Erzincan 

C. Ekin Ş. TJluğ N. Pekcan 
İsparta İstanbul îzmir 

K. Turan Dr. A. Adtvar 8. Dikmen 
Kastamonu • Kırklareli Kırşehir 
T. Coskan Korgl. K. Doğan Ş. Torgut 

Konya Malatya Niğde 
Dr. M. F.Dündar M. S. Eti R. Gürsoy 

Ordu Seyhan Urfa 
H. Yalman A. R. Yüreğir A. Akan 

(S. Bayisi: 1 $ ) 



TRABZON MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇI-

OĞLU'NUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 789 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

A) İlkokul baş öğretmen
lerine kıdemlerine göre alacak
ları öğretmenlik maaşından baş
ka idari hizmetlerine karşılık 
olmak üzere ücret olarak ayda 
30 liradan 50 liraya kadar öde
nek verilir . 

B) ilce baş öğretmenlerin
den Millî Eğitim işyarlığı ya
panlara kıdemlerine göre ala
cakları öğretmenlik maaşından 
başka idari hizmetlerine karşı
lık olarak 40 - 60 liraya kadar 
ödenek verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
İçişleri, Millî Eğitim Bakanları 
yürütürler. 

MİLLİ EÖ-tTİM : KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİŞl 

789 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin ve 5166 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bağlı 2 numa
ralı cetvelin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtı Kanununun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Millî Eğitim memurlariyle 
gezici başöğretmenlere ve ilk
okul başöğretmenleriyle bölge 
okulu başöğretmenlerine kı
demlerine göre almakta olduk
ları öğretmenlik aylıklarından 
veya ücretlerinden başka gör
dükleri idari hizmetler karşılı
ğı olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca kararlaştırılmak üzere 
on liradan kırk liraya kadar 
ek görev ödeneği verilir. 

MADDE 2. — 5166 sayılı 
Kanunun ilkinci maddesine ek
li 2 sayılı cetvel kaldırılmış ve 
yerine ilişik 1 numaralı cetvel 
konmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 
yılı Bütçe Kanununun Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
561 nci ıbölümün 6 ncı madde
sine 137 000 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 
yılı Bütçe Kanununa ekli (K) 
işaretli cetvelde ek görevler 
kısmı kaldırılmış ve yerine ek
li 2 sayılı cetvel konmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
Temmuz 1948 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim Bakan
lıkları yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN Dfi-
ĞÎŞTlRlŞl 

Maarif Teşkilâtına dair 789 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesiy
le 5166 sayılı Kamına bağlı 2 
sayılı [cetvelin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 22 Mart 1926 
tarihli ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 13 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

(İlkokul başöğretmenlerine 
«Bunlardan Millî Eğitim me
murluğu görevi verilenler dâ
hil» bu idari hizmetlerine kar
şılık öğretmenlik aylığından 
başka ayda 10 liradan 40 liraya 
kadar Millî; Eğitim Bakanlığın
ca ek görev tazminatı verilir). 

MADDE 2. — 5166 sayılı 
Kanuna bağlı (-2) sayılı cetvel
deki kadrolar kaldırılmış ve ye
ri ne ilişik cetvelde gösterilen 
kndrolar konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
Mart 1950 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ç.S". S a p ı : 132) 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine hağh 

cetvel 
. _-„ -. ^~ ....... - -- *«*».-"-—-

[ 1 ] N U M A R A L I C E T V E L 

Sayı , 

1000 
1400 
1650 
2200 

6250 

[2] NUMARALI CETVEL 

Ayük 
ücret 

40 Lira 
30 » 
20 > 
10 » 

*-* 

Köy okulu başöğretmenliği Sayı Ücret 

6200 [1] 10 Lira 

iütçe Komi 

Aded 

1000 
1200 
3000 
1050 

syonunun değiştirişine 

CETVEL 

bağlı cetvel 

Ücret 

40 
30 
20 
10 

[1] 1948 yılı hizmete girecek olan 1000 baş
öğretmenin yalnız üç aylık ödeneği hesap edil
miştir. 

( S. Sayısı: 132) 





S. Sayısı: 133 
Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun dördüncü maddesi
nin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra

poru (1/674) 

T. C. 
Başbakanlık 17 , I . 1950 

Muamelat Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1506 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 'V" 

, Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin kaldırılmasına dair Adalet 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§, Günaltay 

GEREKÇE 

5017 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen iki sene on aylık tatbi
katın verdiği netice, merkez teşkilâtında bir göreve terfian tâyin edilenlerin yargıçlık ve savcı
lık mesleklerinden gelmiş sayılmıyacaklarmı gösteren ve binaenaleyh bunlara ödenek verilmeme
sini sağlıyan dördüncü maddenin kaldırılmasını gerekli kılmıştır. 

Filhakika bu madde, meslekte temayüz etmiş güzide unsurların merkez teşkilâtında yargıç öde
neği almak suretiyle terfilerini ve hatta ödenekli ve müsait mahallerde çalışan zevatın merkez 
kadrosuna nakillerini hemen imkânsız bir hale getirmiş bulunmaktadır. 

Meselâ Hâkimler Kanununun 73 ncü maddesi mucibince üçüncü sınıf yargıçlık ve savcılığın 
en az yedinci derecesinde yani 60 lira maaşta bir sene hizmet etmiş olanlardan 60 lira maaşlı üçün
cü sınıf adalet müfettişliğine tâyin edilen bir yargıç veya savcının, bir sene hizmetten sonra 70 li
raya terfii lâzım bir durum iktisap etmesi halinde, açık olan 70 lira kadro aylıklı ikinci sınıf mü
fettişliğe tâyini, zikredilen dördüncü madde hükmüne göre ödeneğinin kesilmesini intaç etmekte
dir. Aynı durum, ikinci sınıf müfettişin birinci sınıf müfettişliğe, birinci sınıf müfettişin başmü
fettişliğe, başmüfettişin Teftiş Kurulu Başkanğma, umum müdür muavininin başmuavinliğe, 
başmuavinin umum müdürlüğe ve nihayet bir umum müdür veya Teftiş Kurulu Başkanının Müs
teşarlığa tâyini halinde de vâki olmaktadır. 

Halbuki yukardan beri sayılan görevler idari kabiliyetle birlikte tecrübe ve mümareseyi de 
icap ettirmekte olduğu için bu yerlere tecrübeli unsurlann getirilmesi zaruridir. Diğer taraftan 
geldiği mesleğe terfian dönmek suretiyle ödenek alabilecek olan bir merkez teşkilâtı görevlisinin 
olduğu yerde ödenek almıyarak terfi etmeyi tercih etmiyeceği de aşikârdır. 

Bundan dolayı meslekte ikilik yaratan ve mesleğin yargıçlık ve savcılık kısmında ve hattâ ra
portörlük kısmında daha fagıp ve cazip bir vaziyet mevcut iken mesleğin büyük önem verilen ve 
adalet teşkilâtının muhtaç olduğu kudret ve kaynakları yerine getirmeye çalışan mümtaz zevatın 
bu durumdan faydalanmamaları büyük bir haksızlık teşkil edeceğinden bu durumun izalesi ve mer
kez teşkilâtının kuvvetli unsurlarla teçhizine imkân elde edilebilmesi için dördüncü maddenin kal» 
dırılması gerekli görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
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Adalet Komisyonu rapopru 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/674 
Karar No. 28 

19 .1 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 12 . I . 1950 tarihli Toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen Yar
gıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
Kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle 
Adalet Bakanı hazır olduğu halde incelendi: 

Bakandan alman izahata ve kanun gerekçe
sinin mütalâasından edinilen neticeye göre, 
Kanun tasarısının; 5017 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten bugüne kadar tatbikatın 
arzettiği durumun, merkez teşkilâtında bir gö
revden diğer bir göreve terfian tâyin edilenlerin 
yargıçlık ve savcılık mesleklerinden gelmiş olduk
ları halde bu gibilere ödenek verilmemesini âmir 
bulunan 4 ncü maddesinin kaldırılmasını icabet-
tirdiği mülâhazasiyle Yüksek Meclise şevkine lü
zum görüldüğü anlaşılmıştır. 

Alman izahat ve okunan gerekçe ve dinlenen 

mütalâalardan ve yapılan tartışmalardan sonra 
işbu Kanun tasarısının aynen kabulüne Komis
yonumuzca karar verilmiştir. 

Kamutayın yücce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 

H. Karagülle E. H. Ergun 
Kâtip 

Erzurum Balıkesir Denizli 
§. îbrahimhakkıoğlu O. N. Burcu N. Küçüka . 

Erzincan İzmir Kayseri 
A. Fırat E. Oran R. özsoy 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

İmzada bulunmadı 
Mardin 

M. K. Boran Dr. 

Manisa 
F. Uslu 

Rize 
S. A, Düemre 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunwt\ 
dördüncü maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1.—Yargıçlar Kanununa ek 5017 
sayılı Kanunun dördüncü maddesi kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
lu yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
M. Birsel 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

( S. Sayısı : 133 ) 



S. Sayısı: 136 
Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 6 . I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2697 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve ©îlekçe Ko

misyonu raporu (4 /184) 

17 . 1 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950 tarih ve 34sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 2697 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Atimi Feyzioğlu 

Dilekçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
Kâğıt îş. No. 13104 
Dilekçe Ko. No. 12054 

21 .1 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans 
öğretim ve imtihan yönetmeliğinin beşinci mu
vakkat maddesi hükmünün tatbikini istiyen hu
kuk fakültesi' üçüncü sınıf öğrencilerinden Kâ
zım Yücel ve arkadaşlarına ait Dilekçe Komis
yonumuzca incelenmiş ve beşinci muvakkat mad
desi hükmünün 1947 -1948 yılı öğrencilerinden 
sınıfta kalmış olanlara tatbiki lâzımgeleceğine 
dair 28 . XH . 1949 tarihinde karar verilmişti. 

2697 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Kayseri Milletvekili Sait 
Azmi Feyzioğlu 'nun önergesi Komisyonumuza 
havale edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme 
yapılmış ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Mevzuubahis geçici beşinci madde hükmünün 
1946 - 1947 yılmaki durumları intikale tâbi tu
tulmalarını icabettiren öğrenciler için konulmuş 
muvakkat bir madde olduğu ve esasen dilek
çiler haklarında eski yönetmelik hükümlerinin 
tatbiki komisyonca evvelce kararlaştırılmış ol
duğundan bu madde hükmünün uygulanmasına 
imkân kalmadığına lair Millî Eğitim Bakanlı
ğının tezkeresine bağlı fakülte dekanlığının ya

zılı cevabı ile belirtilmiştir. 
Bu durum, bahsi geçen yönetmeliğin geçici 

beşinci maddesi hükmünün 1946 - 1947 yılı öğ
rencilerine has bir hüküm olduğu hakkındaki 
mütalâa Komisyonumuzun kesinleşmiş bulunan 
18 . XI . 1948 tarih ve 1436 sayılı kararı ile ka
bul edilmemiş ve 1947 - 1948 ders yılı öğrenci
lerinin de bu intikal devresine tâbi tutulmaları 
lâzımgeleceği karar altına alınmış ve lâzımülin-
faz bir hüküm haline girdiğinden sınıfta kalmış 
olan öğrencilerin bu geçici beşinci maddeden 
istifade etmeleri lâzımdır. Eski yönetmeliğin 
tatbiki hakkındaki mütalâa ve karar ise yönet
meliğin lehte oln kısımlarına sâri olmayıp ka
rarımızın A. B. C. D. E. F . bentlerinde de be
lirtildiği üzere muayyen hal ve hâdiselere mak-
sur olduğu ve 1436 sayılı kararla lehe tesis 
edilmiş olan hakkın tanınması hakkaniyet ve 
ajdalet prensipleri icabından olacağı da tabiî 
bulunmakla beşinci muvakkat madde hükmü
nün 1947 - 1948 yılı öğrencilerinden sınıfta kal
mış olanlara tatbiki lâzımgeleceğine dair uygu
lanmış bulunan kararın değiştirilmesini mucip 



bir sebep görülmediğinden itirazın reddine ve 
keyfiyetin Kamutayın yüksek tasvibine arzına 
oy birliğiyle karar verildi. 
Dilekçe Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Sivas Urfa Ağrı 
Gl. F. Tirke§ V. Gerger M. Aktan 

Ankara Bitlis Bolu 
/. Rauf Ayaşh Z. Geholoğlu L. Gören 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
A. Rıza, Kır sev er 

Kars 
Z. Orhon 

Kastamonu 
B. Tümtürk 

Mardin 
A. Kalav 

Elâzığ İsparta 
H. Kişioğlu $. Yalvaç 

Kastamonu 
C. Atay 

imzada bulunamadı 
Kayseri Mardin 

R. Turgut Ş. Ekmen 
Sivas 

§. Uma 

• * • * « 

( S. Sayısı: 136 ) 



S. sayısı: 137 
Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyziöğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 6 . I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2698 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu (4/182) 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 34 sayılı ve 6 .1 .1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 29 . X I I . 1949 
tarih ve 2698 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesini arze ve teklif ederim. 11.1 .1950 

Kayseri Milletvekili 
8mf Azmi Feyzioğlu 

Dilekçe Komisyonunun raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 21.1.1950 
Kâğıt î§ No. 13123 

Dilekçe Ko. No. 12072 
Yüksek Başkanlığa 

Şubat imtihan haklarının verilmesi dileğinde 
bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Birinci sınıf öğrencilerinden Ali İhsan Çelikkan 
ve arkadaşlarına ait dilekçe, Komisyonumuzca in
celenmiş ve yalnız bu sınıf öğrencilerinin bir de
faya mahsus olmak üzere Şubat ayı imtihan hak
larının tanınmasına 29 . X I I . 1949 tarihinde ka
rar verilmişti. 

2698 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Kayseri Milletvekili Sait Azmi 
Feyziöğlu'nun önergesi Komisyonumuza havale 
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış 
ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçilerin bu isteklerinin yeni lisans, öğre
tim yönetmeliğiyle Kış ve Yaz olmak üzere iki 
devre imtihan kabul edildiği, sonradan gödüeti 
lüzum üzerine Kış yerine Yaz imtihan devrelinin 
ikame edildiği, bu sebeple yönetmelikten kaldırıl
mış olan bir' hükmün tatbikına imkân olmadığı 
Millî Eğitim Bakanlığının tezkeresine bağlı Fa
külte Dekanlığının cevabi yazısiyle belirtilmiştir. 

Bu durum, 24 Haziran 1948 tarihinde resmi 
gazete ile neşir ve ilân edilen Ankara Üniversite

si Hukuk Fakültesi Lisans imtihan Yönetmeliği
nin 13 ncü maddesi Güz devresi imtihanlarının 
Eylülün 20 sinde ve Kış devresi imtihanlarının 
da Şubatın birinde başlıyacağını tesbit etmiş ve 
38 nci madde ile de bu yönetmelik hükümlerinitı 
1948 - 1949 yılından itibaren yürürlüğe gireceği
ni tebliğ etmiştir. 1948 - 1949 ders yılının da 
Ekim ayı olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple 1948 
1949 ders yılı birinci sınıf öğrencilerinin 13 ncü 
maddeye göre imtihanlarının yapılacağı kabul 
olunmuş ve yaz tatili dolayısiyle 20 Eylüle kadar 
öğrencilere bir çalışma devresi bırakılmış olduğu 
halde mezkûr 13 ncü maddenin -tâdili suretiyle 
yaz devresi imtihanı Mayısın 25 ne, güz devresi 
imtihanının da Eylülün 25 ne alındığı ve bu ka
rarın 30 . IV . 1949 tarihinde tatbiki Genel Ku
rulca onaylanmış olduğu görüldüğünden çalışma 
devresi ancak yirmi beş günlük bir müddete in
hisar ettirilmiştir. 

Komisyonumuzun kesinleşmiş bulunan 21.IV. 
1949 tarih ve 2228 sayılı kararında da belirtildiği 
üzere öğrencinin meriyetteki esasa inanarak ve 
dayanarak fakülteye girdiğini kabul etmek ve 
ana hat ve prensiplerde kati değişiklik yapıldığı 
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takdirde bu hükümlerin meriyete girdiği tarih-
tensonra fakülteye girecek öğrencilere sâri olaca
ğı tabiî olmakla evvelki 13 ncü madde hükmü ile 
toBİs edilmiş olan geniş bir çalışma devresinin 
sene. sonunda değiştirilerek çalışma imkânlarının 
selbedilmesi hakkaniyet kaideletriyle telifi müm
kün olmayacağından yalnız bu sınıf öğrencileri
nin bir defaya mahsus olmak üzere Şubat ayı im
tihan haklarının tanınmasına dair uygulanmış 
bulunan kararın değiştirilmesini mucip bir sebep 
görülmediğinden itirazın reddine ve keyfiyetin 

Kamutayın yüksek tasvibine arzına oy birliğiyle 
karar verildi. 
Dilekçe Ko„ Başkanı Sözcü Y. Kâtip 

Sivaa Aydın Ağrı 
F. Tirkeş N. Akkor M. Aktan 
Bitlisi Bolu İsparta 

Z. Geboloğlu L. Gören Ş. Yalvaç 
Kars Kastamonu Kayseri 

Z. Orhon C. Atay R. Turgut 
Mardin Mardin 

Ş. Ekmen A, Kalav 

( S. Sayısı : 137 ) 



S. Sayısı: 138 
Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun, Belediye Gelirleri Kanu
nunun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 

İçişleri Komisyonu raporu (2/213) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek fcâskitnlı&ıııâ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesini değiştiren bir kanun tasârısi sunu* 
yorum. Kanuniyet kesbetmesi için lâzimgelen muamelenin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica 
ederim. 

Giresun Milletvekili 
. / . Sabuncu 

GEREKÇE 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinde belediye sinirlen içinde istihlâk 
edilmek üzere satılan akaryakıttan Belediye Meclisi karariyle belirli bir resim alınacağı hükmü 
mevcuttur. 

Bu madde tatbikatta ihtilâfları mucip olmakta ve belediyelerin bu resmi tahsil edebilmeleri 
için akaryakıtların belediye sınırları içinde yalnız satışı değil istihlâk edilmesi gerekeceği yolunda 
içtihatlara yol açmakta, bu durum karşısında ise belediyelerin bu resmi tahsil etmeleri hemen he
men imkânsız bir hal almaktadır. 

Bundan başka, kanunun belediye sınırları dışında satılan akaryakıtları resim mevzuuna al
mamış bulunması da akaryakıt satışlarının belediye sınırları dışına intikal ettirilmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Transit mefhumunun tarif edilmemiş olması da; 30 ncu maddenin transit olarak geçen akar» 
yakıtlara taallûk eden hükmünün tatbikında anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 

Bu itibarla sunduğum tasarı, belediye sınırlan dışındaki satış ve transit konularını açıklıyan 
hükümleri de ihtiva etmektedir. 



îçû-jleri Komisyonu rapörti 

T, S. M. M. 
tçişltri Komisyonu 21 . İ . 195Ö 

Em No, 2/2X3 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

5237 sayıh Belediye Gelirleri Kanununun 30 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair Giresun Mil 
letvekili İsmail Sabuncu tarafından Yüksek Baş
kanlığa verlip Komisyonumuza havale edilen 
kânun teklifi kendisi ve İçişleri Bakanlığı Mahallî 
İdareler Gen^l Müdürü Sıddık Tümerkan hazır 
öldukl&rı h&İde incelendi. 

Hakikaten^ 1 . VIII . 1948 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiş olan Belediye Gelirleri Kanu
nunun bahse konu teşkil eden 30 ncu maddesinin 
tatbikmda bir takım müşküllerle karşılaşıldığı ve 
bilhassa madde metnindeki «İstihlâk edilmek 
üzere satılan» ibaresiyle verilen mânada ihti
lâfa düşüldüğü ve bu madde hükmüne göre akar 
yakıtlardan belediyelerce İstihlâk Resmi alına
bilmek için bunların yalnız belediye sınırları için
de satılmış olmaları kâfi görülmiyerek aynı za
manda istihlâk edilmiş bulunmaları da gereke
ceği yolunda içtihatlara yol açıldığı ve bu yüz
den belediyelerin bu resmi tahsil etmeleri de 
bâzı yerlerde hemen hemen imkânsız bir hale 
geldiği ve binaenaleyh belediye sınırları içinden 
satılmış olmanın istihlâki de ifade edeceği İçiş
leri Bakanlığı temsilcisi tarafından da teyit edil
miştir. 

Bir de belediye sınırları dışında satılan akar 
yakıtlarda işbu Kanun hükmünce resim mevzuu 
haricinde olduğundan hem bu suretle yapılmakta 
olan satışları da teklif içine almak ve hem de bu 

satışlar hangi koy sınırı içinde yapılmış ise 
resim nispetleri aynı olmak üzere o köyler 
için de akar yakıt İstihlâk Resmi almak salâhi
yetini vermek yerinde mütalâa olunduğu gibi şose
ler üzerinde bulunan ve ileride miktarlarının ar
tacağı da tabiî olan benzin pompajlarında yapı
lan satışlardan da sınırları içinde bulundukları 
köylerin bu resmi almaları muvafık görülmüş ve 
maddenin uygulanmasında yine ihtilâf konusu 
teşkil eden transit muamelesinin de tarifi lâzım 
ve zaruri olduğu kanaatına varılmış olduğundan 
bu esasları ihtiva etmek üzere hazırlandığı anla
şılan kanun teklifi heyeti umumiyesi itibariyle 
kabule şayan görülmüş ve yalnız bâzı metin tas
hihi yapılmıştır. 

Yüce Kamutayın tasvibine arzolunmak Ü2ere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Uybadın A. Tümün 

Bu Rapor Sözcüsü 
Balıkesir Bolu Bursa 

F. Tiritoğlu î. Yalçın G. öz 
Çorum Gümüşane Kars 

8. Karafakıoğlu Ş. Sökmensüer A. Egidoğm 
Kayseri Ordu 

F. Apaydvn H. Şarlan 
Siird Yozgad 

L. Yavuz 8. îçöz 

(& Saym: 138); 



GİRÎ3SUN MİLLETVEKİLİ İSMAİL SABUN* 
CU'NUN KANUN TEKLİFİ 

Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakknda Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 30 neu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir; 

«Madde 30 — Belediye sınırları içinde satı
lan petrolün kilosundan 1, benzin ve müştakları 
ile baküra ve mazotun kilosundan 2 kuruşu 
gedmemek üzere belediye meclisince düzenlene
cek tarifeye göre İstihlâk Resmi alınır. 

Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan 
bu resim alınmaz. Transitten maksat, akar yakı
tın geçtiği veya geçici olarak beklediği belde 
veya köy için satışı yapılmamış olmaktır. 

(Belediye sınırları dışındaki satışlardan bu 
madde hükümleri dairesinde akar yakıt İstih
lâk Resmi almıya köy ihtiyar meclisleri yetkili
dir) .» 

Tarım makinelerinde kullanılacağı, tarım me
murlarınca onaylananlar bu resimden müstesna 
tutulurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

3 -
ÎÇÎŞLERt KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 30. — Belediye sınırları içinde satı* 
lan petrolün kilosundan (1), benzin ve müştak* 
lariyle baküra ve mazotun kilosundan (2) ku» 
ruşu geçmemek üzere belediye meclislerince dü* 
zenlenecek tarifeye göre İstihlâk Rsmi alınır. 

Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan 
bu resim alınmaz. «Akaryakıtın geçtiği veya ge
çici olarak bekletildiği belde veya koy için satışı 
yapılmamış olmak transittir!» (Belediye sınırları 
dışındaki satışlardan bu madde hükümleri da* 
iresinde akar yakıt İstihlâk Resmi almıya köy 
ihtiyar meclisleri yetkilidir) tarım makinelerinde 
kullanılacağı, tarım memurlarınca onaylananlar 
bu resimden müstesna tutulurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakalar Kurulu 
yürütür. 

(S. Sayısı: İSÖ) 





S.Sayısı: |39 
Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/525) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . W . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1302, 6/1102 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . IH . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

1 . VIII . 1948 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5237 sayılı Belediye Gelirlerim Kanununun 
ölçü aletleri ve tartılardan alınacak damga resimlerine mütaallik 22 nci maddesinin (B), (C) ve 
(F) bentleriyle yılhk muayene hakkındaki hükümlerinin 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve Tüzüğü 
hükümlerine aykırı düşmekte olduğu ve bâzı maddi hatalar da ihtiva ettiği görülmüştür. 

1. Bu kanunun 22 nci maddesindeki «her yıl belediyeye damgalattın1 ması karşılığında» tâ
birine! ?göare muayeneleri gifup merkezi belediye ayar, memurluklarına ait ölçülerin her yıl mua-
yenevettirilerek damgalattmlması ve tarifede yazılı muayene ücretleri ödenmesi icabetmektedir. 
Halbuki ölçüler Kanununun 17 ve 18 nci maddelerine göre bahse mevzu ölçüler ancak her iki 
yılda, bir yıllık muayeneye, tâbidir. Binaenaleyh tasarıda, «her yıl» ibaresi çıkarılmak suretiyle 
gerekli, tashih yapılmıştır. 

2. Bu- maddanin (B, C, D, E, F) bentlerinde «tartı» ile tartmaya yarıyan tartı aletleri mef
humları karıştırılmıştır. Bu suretle, (B) bendinde 50 kiloya kadar beher tartı aletinde 50 kuruş ve 
(C) bendinde de 50 kilodan yukarı beher kilo ve küsürü için 20 kuruş alınacağı yazılı bulundu
ğuna ve (D, E, F,) bentlerinde kayıtlı oturak ve el terazileriyle basküller de tartı aletlerinden 
madut bulunduklarına ve kantarlar ile ibreli terazilerden hiç bahsedilmediğine göre, ayar memur
larının muhtelif cins tartı aletlerinden hangi bentlere göre damgalama resmi alacakları sarahaten 
belli olmamakta; bundan başka, bu kabil tartı aletlerinden (B) ve (C) bentlerine göre alınan 
damga resimlerinin, ölçülerin mabayaa bedellerinin üstüne çıktığı ve bu sebepten birçok ölçü sa
hiplerinin kantarlarını yıllık muayeneye götüremiyerek terketmek durumuna düştükleri görül
mektedir. 

Tasarıda bu cihetler düzeltilmiştir. 
3. Aynı maddenin (F) bendinde zikredilen «Çeki» ise, ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren istimal mevkiinden kaldırıldığından, bu tâbir maddesi çıkarılmıştır, 
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Içisleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/525 
Karar No. 21 

21.1 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılıp Başbakanlığın 25 . III . 1949 ta
rih ve 6/1102 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlı
ğına gönderilen kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale edilmekle Ekonomi ve Ticaret ve İçiş
leri Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi. 

Filhakika bu kanun tasarısı ile değiştiril
mesi istenilen Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci maddesi ile 1782 sayılı ölçüler Kanununun 
17 ve 18 nci maddeleri hükümleri arasında bir 
ayrılık görülmüş ve tatbikatta yekdiğerine mü-
bayin bâzı vaziyetler hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

ölçüler Kanununun zikri geçen maddelerin
deki sarih hükümlere göre senelik muayenenin 
her iki sene başında yapılması muktazi bulun
duğu halde Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci maddesinde, ölçüler Kanunu ve tüzüğü hü
kümlerine göre her yıl belediyece yapılacak 
damgalama karşılığı bir resim alınacağı zikro-
lunmaktadır ki bu suretle her iki kanun ara
sında mevcut olması tabiî olan ahenk muhafaza 
edilmemiştir. 

İşte hem bu vahdet ve ahangi temin etmek 
ve hem de 22 nci madde metninde yer almadığı 
anlaşılan ibreli terazi ve kantarları da resim 

mevzuu içine almak için hazırlanmış olduğu gö
rülen işbu kanun tasarısı esas itibariyle muva
fık bulunmuş ve yalnız kanun metninde bâzı de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Hükümetin değiştirilmesini teklif eylediği 
22 nci madde metninde yıllık muayeneden bah
sedilmektedir ki yıllık kelimesini zikretmekle 
tatbikatta yine iltibası önlemenin mümkün ola-
ihıyacağı bâr/.ı arkadaşlar tarafından öne sürül
müş olduğundan bu kelime yerine «Normal ola
rak yapılacak muayenelerde» ibaresinin madde 
metnine konulması daha, yerinde görülmüş ve 
teklif veçhile ibreli terazilerden (100) kuruş 
ve kantarlardan da (200) kuraş resim alınma
sı ve ona göre bunların guruplandırılması da 
muvafık bulunarak komisyonumuzca hazırla
nan kanun metni Yüce Kamutayın tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

İçişleri Ko. Baş. Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Tekirdağ Çoruh 

C. TJybadm A. Tüzün 
Bursa Çorum 
C. öz S. Karafaktoğlu 

Giresun Gümüşane 
T. Ekmen Ş. Sökmensüer 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Giresun 
E. Dizdar 

Kars 
A. Eyidoğan 

Muş Siird Sinob YoEgad 
H. Onaran L- Yavuz S. Batur 8. Içöz 

( S. Sayjm : 139) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5237 sayılı belediye Gelirleri Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tatarın 
MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

« ölçü, tartı ve tartı aletlerinden alınacak 
muayene ve damga resmi » 

Madde 22. —r- Aşağıda yazılı ölçü âletleri ve 
tartılardan 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve Tü
züğü hükümlerine göre yıllık muayenesi yaptı
rılan ölçülerin Belediyeye damgalattınlması 
karşılığında aşağıdaki resimler alınır. 

Kurs 

A) 500 grama kadar tartıların beher 
parçasından 

B) 50 kilograma kadar tartıların beher 
Parçasından 

C) İbreli terazilerden 
D) Masa terazilerinden 
E) El terazilerinden 
F) Her çeşit basküllerden ve kantar

lardan 
G) Akıcı ve kuru taneli maddeler ha

cmi ölçeklerinin beher parçasından 
H) Uzunluk ölçülerinin beherinden 

25 
100 
50 
20 

200 

5 
10 

MADD 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı 
İV. E.Sumer 

Millî Savunma Bakanı 
F . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürye 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
I. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞt 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22 nd 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — 5237 sayılı Gelediye Gelirleri 

Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

Ölçü, tartı ve tartı aletlerinden alınacak 
Muayene ve Damga Resmi; 

Madde 22. —r Aşağıda yazılı ölçü aletleri ve 
tartılardan 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre normal olarak yapılacak 
muayenelerde ölçülerin belediyeye damgalattınl
ması karşılığında aşağıdaki resimler alınır; 

A) 500 grama kadar tartıların beher par
çasından 5 kuruş, 

B) 50 kilograma kadar tartılann beher par
çasından 25 kuruş, 

C) İbreli terazilerden 100 kuruş, 
D) Masa terazilerinden 50 kuruş 
E) El terazilerinden 20 kuruş, 
F) Her çeşit basküllerden ve kantarlardan 

200 kuruş, 
G) Akıcı ve kuru taneli maddeler hacim 

ölçeklerinin beher parçasından 5 kuruş, 
H) Uzunluk ölçülerinin beherinden 10 ku

ruş. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanon yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

m*m ( & Sayısı: 138) 




